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olkusz
Wiola�Woźniczko

Zmiany we władzach powiatu 
– nowym starostą został Bogumił 
Sobczyk, dotychczasowy wicesta-
rosta. Jego kandydaturę popar-
ło 18 radnych. Przypomnijmy, że 
8 maja grupa 15 radnych złożyła 
wniosek o dowołanie starosty Paw-
ła Piasnego. Radni podpisani pod 
wnioskiem wymienili pięć powodów 

Bogumił Sobczyk 
nowym starostą
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OGŁOSZENIE UMIG OLKUSZ

O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

K O N D O L E N C J E Uwaga na oszustów!
olkusz

Jakub�Fita

W ostatnich dniach na terenie gmi-
ny Olkusz nasilili swoją działalność 
akwizytorzy podający się za przed-
stawicieli firmy TAURON. Odwie-
dzają oni mieszkańców, którym 
proponują przedłużanie umów na 
zakup energii elektrycznej. W rze-
czywistości reprezentują oni jednak 
konkurencyjne przedsiębiorstwo. 
Zobowiązania podpisywane w po-
śpiechu mogą rodzic w przyszłości 
przykre konsekwencje. Co zrobić, 
aby wyjść z tej sytuacji bez szkody?

Akwizytorzy wykorzystują róż-
ne metody, by nakłonić klienta do 
podpisania nowego zobowiązania. Ich 
ofiarą padają najczęściej osoby w po-
deszłym wieku. Jak wynika z relacji 
mieszkańców, najpierw proszą o poka-
zanie faktury za prąd. Potem podsu-
wają umowę, bo rzekomo utrzymanie 
dotychczasowych cen wymaga pod-
pisania dodatkowych dokumentów.

Nieproszeni goście
- Odwiedziło mnie ostatnio dwóch 

mężczyzn. Powiedzieli, że są z ener-
getyki. Pytali, czemu nie odesłałam 
pisma, które zostało do mnie wysto-
sowane odnośnie cen energii. Kojarzy-
łam, że rzeczywiście coś takiego kiedyś 
dostałam. To uśpiło moją czujność. 
Później poprosili o udostępnienie do-
kumentów tożsamości i kilku ostat-
nich faktur za korzystanie z energii 
elektrycznej i gazu. Proponowali prze-
dłużenie umów na dotychczasowych 
warunkach finansowych. Twierdzili, 
iż ceny energii z nowym rokiem pójdą 
30% w górę. Skoro chodziło wyłącznie 
o to, postanowiłam podpisać papiery 

– mówi mieszkanka osiedla Pakuska, 
która padła ofiarą manipulacji.

Domokrążcy mówią, że współ-
pracują z firmą TAURON. Rzekomym 
dowodem na to ma być fakt, że na 
podsuwanych przez nich umowach 
wymienione są nazwy TAURON Dys-
trybucja i TAURON Sprzedaż. Fakt ten 
wynika jednak z prawa energetyczne-
go. Jedno z tych przedsiębiorstw jest 
bowiem właścicielem sieci energetycz-
nych a drugie pełni funkcję sprzedaw-
cy rezerwowego.

- By uwiarygodnić swe działania, 
oszuści podszywają się pod przedsta-
wicieli naszej firmy. Stanowi to ma-
nipulację, gdyż my nie prowadzimy 
działań sprzedażowych w takiej for-
mie. Aby mieć dotychczasowe ceny 
energii elektrycznej w domu lub miesz-
kaniu, nie trzeba podpisywać żad-
nych dodatkowych aneksów – mówi 
Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy 
Tauron Sprzedaż.

Czym skutkuje podpisanie 
dokumentów?

Czy podpis złożony na dokumen-
tach “podsuniętych” przez akwizy-
torów gwarantuje tylko i wyłącznie 
przedłużenie umowy na dotychcza-

sowych warunkach? Niekoniecznie. 
W większości przypadków konsumen-
ci detaliczni korzystają z umów na 
kompleksowe zaopatrzenie, a więc za-
równo sprzedaż jak i dostawę energii. 
Akwizytorzy mogą na pierwszy rzut 
oka proponować korzystniejsze ceny. 
Nieświadomy klient podpisuje jednak 
umowę z pominięciem np. opłaty za 
dostawę energii. Zaskoczenie nastę-
puje w okresie rozliczeniowym, kiedy 
do skrzynki na listy trafiają faktu-
ry z dwóch różnych firm. Jedna jest 
za sprzedaż a druga za dystrybucję. 
Wówczas suma opłat może okazać 
się znacznie wyższa, ponieważ nowy 
dostawca dokonał niewielkiej obniżki 
ceny energii, ale umowa nie obejmuje 
połowy dotychczasowych warunków.

- W ostatnich dniach dzwoniło 
do nas wielu klientów z Olkusza. In-
formowali, że nieproszeni goście po-
jawili się w blokach przy ul. Legionów 
Polskich i Strzelców Olkuskich. Trud-
no określić, ile osób zostało oszuka-
nych. Część z nich kontaktuje się 
bowiem bezpośrednio z firmą, której 
nieuczciwy przedstawiciel podsunął 
nową umowę na sprzedaż energii. In-
ni klienci zgłaszają się po pomoc do 
rzeczników konsumenta. Jeszcze inni 
czują się zawstydzeni faktem, że dali 

się oszukać, a więc nie informują ni-
kogo o nieuczciwych działaniach akwi-
zytorów - tłumaczy Elżbieta Bukowiec.

Jak wycofać się 
z niechcianej umowy?

Z każdej umowy podpisanej poza 
lokalem przedsiębiorstwa - np. w do-
mu - można odstąpić w terminie do 
14 dni od jej zawarcia. W takim przy-
padku klient nie jest zobowiązany do 
zapłaty żadnej kary. Jeśli 14 dni mi-
nęło, ale przy podpisywaniu umowy 
został on oszukany (lub nie miał peł-
nej informacji dotyczącej tego, co pod-
pisuje), konsument ma prawo złożyć 
oświadczenie i uchylić się od skutków 
prawnych zobowiązania zawartego pod 
wpływem błędu. Takie oświadczenie 
trzeba skierować do firmy, z którą zo-
stała zawarta umowa.

Co robić, by nie paść ofiarą 
oszustów?

Najlepsze wyjście tot nie wpusz-
czać do domu ludzi, których się nie 
zna. A jeśli już nas ktoś odwiedzi, 
to warto go wylegitymować. Możemy 
w ten sposób zweryfikować, czy rze-
czywiście jest tym, za kogo się podaje. 
Należy też pamiętać o tym, że pośpiech 
jest złym doradcą.

- Pamiętaj, zanim cokolwiek pod-
piszesz, sprawdź. Jeżeli nie rozumiesz 
treści lub masz jakiekolwiek wątpli-
wości, pytaj. Jeżeli nadal nie wszystko 
jest jasne, weź dokument i pokaż go 
rodzinie lub znajomym. Twój podpis 
oznacza Twoją zgodę. Gdy ktoś mówi 
Ci, że taka okazja już się nie trafi, zi-
gnoruj to. Zadbaj o swoje bezpieczeń-
stwo i dokładnie sprawdź ofertę, którą 
Ci ktoś przedstawia - apeluje Elżbie-
ta Bukowiec.
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swojej decyzji: brak należytej dba-
łości o sprawy powiatu, brak współ-
pracy z większością gmin powiatu 
olkuskiego, prowadzenie polityki 
dezinformacyjnej względem Rady 
Powiatu, podejmowanie decyzji bez 
mandatu Zarządu Powiatu, opiesza-
łość w sprawie rozwiązania proble-
mu odpadów w Kluczach - Osadzie 
oraz lekceważenie wyroków sądo-
wych w tej kwestii.

Na środowej sesji w głosowaniu 
tajnym 17 głosami za, przy 6 głosach 
przeciw, odwołano Pawła Piasnego 
z funkcji starosty.

-Czego Wam życzyć? Ja powoli 
staję się szczęśliwym człowiekiem. 
Życzę Wam, abyście rozbudowali te 
drogi i chodniki, tak jak marzycie; 
żebyście pozyskiwali te miliony od 
wójtów i burmistrzów i by te pie-
niądze płynęły szerokim strumie-
niem. Obym bym złym prorokiem, 
a Wasz optymizm był jak najbar-
dziej racjonalny. Życzę Wam usu-
nięcia w jak najkrótszym terminie 
do ostatniej tony śmieci z Osady. 
Mam nadzieję, że nie będziecie za-
dłużać powiatu i znajdziecie na to 
dofinansowanie. Życzę Wam, aby-
ście rozbudowali ZS nr 1. Panu prze-
wodniczącego życzę też, by z tego 
tortu budżetowego wynegocjował 
pieniądze na remont szpitala i je-
go doposażenie. Życzę Wam także 
rozdawania kasy dla NGO – sów 
i stowarzyszeń, dla sportowców. 
Życzę Wam tego z całego serca, bo 
to znaczy, że będziemy mieć dużo 
pieniędzy. Życzę Wam wygrywania 
plebiscytów i byście dalej byli fajni. 
Ja mam czas na wypoczynek, teraz 
wy się przekonacie z czym się wiąże 
zarządzanie taką jednostką. Będę 
pytał – a pytać potrafię. Dziękuję, 
wszystkiego dobrego, powodzenia - 

mówił Paweł Piasny po ogłoszeniu 
wyników głosowania.

Nowym starostą został Bogumił 
Sobczyk, dotychczasowy wicestaro-
sta (18 głosów za, 3 głosy przeciw).

-Bardzo dziękuję wszystkim 
radnym, którzy zdecydowali się 
oddać głos za moją kandydaturą. 
Chciałbym podkreślić, że nowo wy-
brany zarząd jako ciało kolegialne 
zrobi wszystko, by kontynuować do-
bre, rozpoczęte pomysły. Będziemy 
stać na straży tego, aby inwestycje 
były podejmowane przemyślanie. 
Chciałbym podziękować włodarzom 
gmin za wsparcie, którego udzielali 
mi praktycznie na każdym etapie. 
Wiem, że nie będzie łatwo, ale wie-
rzę w rozsadek tej rady, że wspólnie 
dla dobra powiatu wraz z załoga-
mi wszystkich wydziałów i jedno-
stek będziemy pracować nie tylko 

w konstruktywnej i merytorycznej 
atmosferze, ale również życzliwej 
i pełnej szacunku. Dziękuję rad-
nym z mojego macierzystego klubu 
Prawa i Sprawiedliwości oraz klu-
bu Wspólnota Samorządowa i Ku-
kiz’15, że predystynowali moją osobę 
do tej niezwykle zaszczytnej i odpo-
wiedzialnej funkcji – mówił nowy 
starosta Bogumił Sobczyk.

Wicestarostą powiatu olkuskie-
go została Krystyna Kowalewska. 
Wybrano również trzech pozostałych 
członków Zarządu Powiatu: Krzysz-
tofa Dąbrowskiego, Piotra Gamrota 
i Paulinę Polak. 

Przewodniczącym Rady Powia-
tu nadal jest Jacek Osuch. Zmienili 
się jego zastępcy - miejsce Barba-
ry Rzońcy i Roberta Kozłowskiego 
zajęli: Paweł Rykała i Kamil Wołek.

Warto wspierać „swoich”
Powiat

Ewa�Barczyk

Ważnym elementem działalności 
Lokalnej Grupy Działania „Nad 
Białą Przemszą” jest promowanie 
i wspieranie lokalnych producen-
tów poprzez wzmacnianie marek 
lokalnych. W tym celu LGD orga-
nizuje rozmaite konkursy, pokazy 
i szkolenia, pomaga też pozyskiwać 
fundusze na rozwój działalności 
i promocji lokalnych przedsię-
biorstw. Ostatnio rozpoczęła się 
realizacja nowego, dofinansowa-
nego w wys. 50 tys. zł  projektu, 
w ramach którego zostaną stworzo-
ne kolejne narzędzia i możliwości 
promowania „swoich”.

We wszystkich gminach zrzeszo-
nych w LGD „Nad Białą Przemszą”, 
czyli gminach Bolesław, Bukowno, 
Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, 
Wolbrom zorganizowano spotkania 
informacyjno-szkoleniowe, na któ-
rych zaprezentowany został pomysł na 
współpracę w zakresie promocji pro-
duktów i firm lokalnych. Zachęcając 
do udziału w projekcie jak najwięk-
szą liczbę przedstawicieli przedsię-
biorców, prowadzących różnorodną 
działalność gospodarczą na terenie 
działania LGD prowadzący spotka-
nie przekonywali, że budując moc-
ne lokalne marki i przywiązując do 
nich konsumentów z okolicy, nie tylko 
wzmacnia się lokalne więzi społeczne, 
ale także przyczynia do umacniania 
pozycji miejscowych firm w świadomo-
ści klientów. Marki mniejszych firm 
budowane we współpracy z lojalnymi 
„sąsiadami” mają większą szansę na 
rozwój i ekspansję na szerszy rynek.

- Ten swoisty patriotyzm lokalny 
skierowany na kupowanie szeroko 
pojętych produktów i usług lokalnych 
- sklepów, wszelkiego rzemiosła, żyw-
ności, itp. - z powodzeniem funkcjonu-
je w krajach tzw. starej Unii, a byłoby 
dobrze, aby wrósł także w mental-
ność Polaków – zachęca do udziału 
w projekcie wójt Roman Żelazny, który 
uczestniczył w spotkaniu z przedsię-
biorcami w Trzyciążu.

W ramach projektu ma powstać 
platforma internetowa, na której pra-
codawcy będą mogli wymieniać się 
wiedzą, np. na temat pracowników 
czy usług jakie świadczą, a zakres 
informacji zostanie dostosowany do 
potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców 
w poszczególnych gminach.  Zostanie 
też opracowany regulamin przyznawa-
nia firmowanego przez LGD swoistej 
rękojmi jakości - znaku produktu lo-
kalnego dla konkretnych usług czy 
produktów, jak i ogólnie - podmiotów 
gospodarczych.

 Aby zachęcić przedsiębiorców do 
współpracy powstanie tzw. program 
lojalnościowy „ZBIERZ KOLEKCJĘ” 
polegający na nagradzaniu konsu-
mentów za nabywanie produktów lub 
usług oznakowanych marką „Produkt 
Lokalny Nad Białą Przemszą”. Będą do 
niego mogli przystąpić zainteresowa-
ni przedsiębiorcy – w założeniu mini-
mum 105 firm, po 15 z obszaru każdej 
członkowskiej gminy oraz mieszkań-
cy obszaru działania LGD Nad Białą 
Przemszą. Głównym celem programu 
lojalnościowego będzie promowanie 
produktów bądź usług dostępnych 
na obszarze działania LGD Nad Bia-
łą Przemszą co przyczyni się do pozy-
skania większej liczby konsumentów.

Technicznie będzie to wyglądało 
tak, że klient rozpozna firmę uczest-

nicząca w programie lojalnościowym 
dzięki specjalnemu oznakowaniu 
oraz specjalnie stworzonej mapie 
z oznaczeniem firm biorących udział 
w projekcie. Korzystając z usług tych 
przedsiębiorców klient będzie groma-
dził punkty w specjalnej karcie lojal-
nościowej, a za zebranie konkretnej 
ich liczby otrzyma nagrody.

Każdy przedsiębiorca przyznając 
punkty będzie posługiwał się swoją 
niepowtarzalną pieczątką, co będzie 
stanowiło element reklamy jego usług 
lub towarów. Natomiast mieszkaniec 
dzięki uzbieraniu odpowiedniej ilości 
pieczątek będzie mógł otrzymać jeden 
z elementów  kolekcji LGD Nad Białą 
Przemszą, a wśród osób, które zbio-
rą pełną kolekcję nastąpi losowanie 
trzech nagród finansowych w wyso-
kości 3, 2, i 1 tysiąc zł na dorocz-
nym festiwalu produktu lokalnego 
Nad Białą Przemszą, odbywającym 
się zazwyczaj podczas „Święta Ziem-
niaka” w Trzyciążu.

Projekt przewiduje, że kolekcja, 
którą będą zbierać mieszkańcy będzie 
składała się z monet,figurek lub puz-
zli przedstawiających najciekawsze 
miejsca, zabytki,  jak również atrak-
cje turystyczne charakterystyczne dla 
obszaru LGD Nad Biała Przemszą.

Obecnie projekt wchodzi w fazę 
realizacji, a osoby i firmy prowadzą-
ce działalność zainteresowane udzia-
łem w nim powinny kontaktować się 
z jego pomysłodawcą i podmiotem 
prowadzącym, czyli LGD „Nad Bia-
łą Przemszą” w Wolbromiu. Klienci 
zaś - według zapowiedzi - będą suk-
cesywnie informowani o szczegółach 
i korzyściach z programu, kiedy za-
cznie już funkcjonować.
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O B W I E S Z C Z E N I E 
S T A R O S T Y  O L K U S K I E G O 

Działając na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 
że w dniu 20.05.2019 r. na wniosek Gminy Wolbrom działającej przez pełnomocnika Panią Karolinę Kubicę 
reprezentującą firmę pod nazwą MK Karolina Kubica, z siedzibą ul. Górska 200, 43-300 Bielsko-Biała 
działającą na podstawie upoważnienia z dnia 19.01.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: budowy drogi 
gminnej w miejscowości Zabagnie.
Inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Zabagnie, gmina Wolbrom powiat olkuski, województwo 
małopolskie na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych: 

1.  Działki objęte liniami rozgraniczającymi:
  (obręb Zabagnie): 284/1 (284); 187/1 (187); 190/1 (190); 129; 283; 285; 286; 287; 360; 356; 361/1 

361/3; 408; 409; 484; 465; 483; 482, (obręb Lgota Wolbromska): 77; 78; 13, 169.. W odniesieniu 
do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstaje 
w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano nr działki 
przed podziałem

2.  Działki poza liniami rozgraniczającymi – działki obejmujące teren, na którym ustala się 
ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości: .(obręb Zabagnie): 284/2 (284); 187/2 (187)  
190/2 (190); 129; 283; 285; 286; 287; 360; 356; 361/1; 361/3; 408; 409; 484; 465; 483; 482  
(obręb Lgota Wolbromska): 77; 78; 13, 169. W nawiasach podano numery działek sprzed podziału 

3.  Działki planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego: 
(obręb Zabagnie): 284/1 (284); 187/1 (187); 190/1 (190).

 W odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która 
powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano nr 
działki przed podziałem  

Informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia. 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień w Wydziale 
Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2, w pokoju 
numer 113 w dniach: poniedziałek w godzinach 700 - 1700, wtorek, czwartek, piątek, w godzinach 700 - 1500 
w terminie czternastu dni   od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta
/-/ Paweł Piasny

BWA: radny pyta, burmistrz 
odpowiada

olkusz
Wiola�Woźniczko

Pod koniec maja większość miej-
skich radnych zagłosowała za za-
miarem likwidacji Galerii BWA 
w Olkuszu, która ma docelowo zo-
stać włączona w struktury Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Podczas 
dyskusji przed głosowaniem nie 
na wszystkie pytania padły odpo-
wiedzi. Informowaliśmy wówczas, 
że część pytań została złożona na 
piśmie. Co odpowiedział burmistrz?

Sprawa BWA budzi spore zain-
teresowanie naszych Czytelników, 
dlatego też na bieżąco informujemy 
o tym, co dzieje się w temacie. Dzie-
sięć pytań dotyczących planowanych 
zmian w olkuskiej kulturze złożył na 
majowej sesji radny Wojciech Panek. 
Znamy już stanowisko burmistrza 
Romana Piaśnika.

Lista pytań zaczyna się od podzia-
łu majątku BWA (z podaniem kwot) 
pomiędzy Gminę Olkusz a Powiat Ol-
kuski zgodnie z zawartą pomiędzy 
samorządami umową oraz oszczęd-
ności, jakie burmistrz chce uzyskać 
likwidując Galerię.

- Prośba o podanie obecnie kwot 
pieniężnych po likwidacji Galerii Sztu-
ki Współczesnej BWA jest nieporozu-
mieniem i wynika z braku zrozumienia 
procesu likwidacyjnego. Procedura 
likwidacji instytucji kultury jest kil-
kumiesięcznym procesem, w ramach 
którego sporządzony zostanie bilans 
otwarcia likwidacji, inwentaryzacja 
majątku, ściągnięcie należności, spła-
ta zobowiązań i bilans zamknięcia 
likwidacji. I dopiero po przeprowa-
dzeniu tych czynności będzie można 

zdecydować o przekazaniu majątku 
likwidowanej instytucji – odpowiada 
burmistrz Roman Piaśnik.

A co z oszczędnościami? - Głów-
nym celem zmian organizacyjnych 
w funkcjonowaniu olkuskich insty-
tucji kultury nie jest minimalizacja 
kosztów ich funkcjonowania. Niemniej 
połączenie instytucji kultury sprzy-
ja zmniejszeniu kosztów ich funk-
cjonowania (optymalizacja kosztów 
wspólnych np.: administracyjno — 
finansowych) – czytamy w odpowie-
dzi na pytanie radnego.

Dowiadujemy się także, że BWA 
nadal będzie prowadzić swą działal-
ność w tym samym miejscu, z możli-
wością rozszerzenia swojej działalności 
o inne obiekty MOK – u. Włączenie 
Galerii do MOK - u będzie wymagało 
zmiany jego statutu. - Wówczas Rada 
Miejska w Olkuszu rozstrzygnie o usy-
tuowaniu w strukturze MOK w Olku-
szu Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu – odpowiada burmistrz na 
pytanie o to, kto będzie odpowiadał za 
działalność Galerii w ramach MOK – u.

Radny Panek pytał również o to, 
czy została opracowana analiza stra-
tegiczna działalności Galerii w ramach 
Miejskiego Ośrodka Kultury. - Analiza 
strategiczna to jedna z analiz wyko-
rzystywanych w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, badająca otoczenie 
(m. in.: ekonomiczne, technologicz-
ne, polityczno - prawne, międzynaro-
dowe) i sytuację wewnętrzną (m. in.: 
marketing. sprzedaż, cykl życia pro-
duktu, analiza portfelowa). W prak-
tyce samorządowej nie wykonuje się 
analizy strategicznej, a dokumentami 
strategicznymi są najczęściej strate-
gie rozwoju gminy, czy też strategie 
rozwoju w wybranych dziedzinach 

działalności samorządu - odpowiada 
burmistrz Piaśnik.

Wśród pytań pojawiły się rów-
nież te dotyczące mocnych i słabych 
stron połączenia Galerii z MOK - iem, 
a także szans rozwojowych i zagrożeń 
wynikających z takiego rozwiązania.

Burmistrz twierdzi, że „(…) w cza-
sie debaty na komisjach Rady Miejskiej 
w Olkuszu i na sesji przedstawione zo-
stały przez radnych, kierownictwo 
Urzędu, pracowników Urzędu, dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Kultury w Ol-
kusz i zaproszonych gości wszystkie 
mocne i słabe strony połączenia na-
szych instytucji kultury oraz szanse 
i zagrożenia wynikające z tej zmia-
ny organizacyjnej”. Do najważniej-
szych korzyści włodarz miasta zalicza: 
zwiększenie przestrzeni do prezenta-
cji wystaw (wykorzystanie obiektów 
MOK w Olkuszu, które posiadają re-
prezentacyjne sale przystosowane do 
profesjonalnej ekspozycji dzieł), wyko-
rzystanie zasobów materialnych MOK 
w Olkuszu do zwiększenia jakości wy-
darzeń kulturalnych organizowanych 
przez Galerię (m. in. koncerty jazzowe), 
stworzenie profesjonalnego systemu 
pozyskiwania środków od sponsorów 
wspierającego wydarzenia kulturalne 
organizowane przez MOK i Galerię, 
zwiększenie środków pozyskiwanych 
z zewnętrznych funduszy krajowych, 
stworzenie wspólnego kalendarza 
imprez i skutecznych akcji promo-
cyjnych, zwiększenie działalności 
edukacyjnej (szczególnie wśród dzie-
ci i młodzieży), reorganizacja miejsc 
pracy przystosowanych do prowadze-
nia zajęć dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej, lepsze wykorzystanie 
Kolekcji Sztuki Współczesnej (m. in.. 
oddzielne wystawy tematyczne), więk-

sze bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
w związku z udrożnieniem komuni-
kacyjnym budynku projektowanego 
jako jedna instytucja kultury, racjo-
nalizacja kosztów administracyjnych, 
wyeliminowanie problemów związa-
nych z korzystaniem ze wspólnego 
obiektu, możliwości realizacji kolekcji 
objazdowych — tematycznych z wyko-
rzystaniem środków transportu MOK 
w Olkuszu, udostępnianie „kultury 
wysokiej” (teatr, muzyka, plastyka) 
poprzez wprowadzenie impresariatu 
artystycznego.

- W jaki sposób chce Pan nadrobić 
straty wizerunkowe miasta w polskim 
środowisku artystycznym? - to osta-
nie z serii pytań. Co na to burmistrz? 
- Pragnę Pana Radnego poinformować, 
że do wszystkich instytucji i osób fi-
zycznych, które przesłały pisma wy-
rażające zaniepokojenie likwidacją 
Galerii przesłaliśmy odpowiedzi, do-
kładnie opisujące proponowane zmia-
ny organizacyjne w funkcjonowaniu 
naszych instytucji kultury i korzyści 
płynące z tej zmiany. W większości 
tych pism zaniepokojenie wynika-
ło z niezrozumienia proponowanych 
zmian organizacyjnych i z przekona-
nia, że Galeria Sztuki Współczesnej 
Biuro Wystaw Artystycznych w Ol-
kuszu ulegnie całkowitej likwidacji. 
Jestem przekonany, że działalność 
Galerii w ramach Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Olkuszu, która stwarza 
całkiem nowe perspektywy dla rozwo-
ju działalności Galerii przyczyni się do 
zwiększenia prestiżu Galerii w Polsce 
i za granicą – twierdzi burmistrz Ro-
man Piaśnik.

Co sądzicie o odpowiedziach 
włodarza miasta? Czekamy na 
Wasze opinie!
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Wysokość środków – Budżet Obywatelski 2019
3 pule

600 000 zł na projekty powyżej 50 000 zł do 100 000 zł
250 000 zł na projekty powyżej 25 000 zł do 50 000 zł

150 000 zł na projekty do 25 000 zł

1. Zgłaszanie propozycji zadań:  
    17 czerwca – 12 lipca 2019 r.
� propozycje zadań może zgłaszać każdy mieszkaniec, 
� mieszkaniec może złożyć dowolną liczbę projektów, 
� mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów, 
� projekt musi być poparty podpisami co najmniej 15 mieszkańców, 
� projekty zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie internetowej  
   i www.obywatelski.umig.olkusz.pl oraz w Punkcie Podawczym Urzędu.

Zgłoszone projekty muszą spełniać następujące warunki: 
� zakres musi mieścić się w zadaniach własnych gminy, 
� realizacja zapewnia swobodny oraz nieodpłatny dostęp dla mieszkańców, 
� szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 100 000,00 zł, 
� realizacja możliwa jest w ciągu jednego roku budżetowego, 
� są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem  
   może wydatkować środki publiczne, 
� stanowią część (etap) projektu, pod warunkiem, że samodzielne funkcjonowanie tej części  
   (etapu) nie jest uzależnione od wykonania kolejnych etapów części całości projektu, 
� zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja spełnia kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki:

� zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów, 
� wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny, 
� proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów. 

2. Analiza zgłoszonych projektów:  
   15 lipca – 30 sierpnia 2019 r.
� zgłoszone projekty zostaną poddane analizie przez wydziały Urzędu:

� ocena formalna – sprawdzona zostanie poprawność wypełnienia wszystkich pozycji  
   formularza oraz liczba podpisów popierających zadanie, 
� ocena merytoryczna – projekty sprawdzone zostaną w zakresie możliwości  
   ich wykonania, 
� konsultacje z autorami zadań – w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych  
   informacji lub dokonania uzgodnień.

3. Ogłoszenie listy projektów do głosowania:  
    2 września – 27 września 2019 r.
� wskazanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego projektów, które zostaną poddane  
   pod głosowanie i tych, które nie zostaną poddane pod głosowanie z uzasadnieniem, 
� składanie i rozpatrywanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie, 
� losowanie numerów projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, 
� ogłoszenie listy projektów do głosowania, 
� ogłoszenie listy punktów do głosowania.

4. Głosowanie: 7 października – 20 października 2019 r.
� głosować może każdy mieszkaniec, 
� głosujący może oddać głosy na maksymalnie 3 projekty; głos oddany na projekty  
   umieszczone na pierwszym miejscu będzie mnożony razy 3, na drugim miejscu  
   razy 2, na trzecim miejscu razy 1, 
� głosować może osoba małoletnia (konieczna jest zgoda opiekuna prawnego  
   na udział w głosowaniu).

Głosować można poprzez:
� oddanie poprawnie wypełnionej karty do głosowania w ustalonych punktach do głosowania,
� wypełnienie karty przez Internet.

Rekomendowane do realizacji będą te zadania, które otrzymają największą liczbę głosów. 
Przy równej liczbie głosów o pozycji na liście wyników decydować będzie losowanie.

5. Ogłoszenie wyników: do 28 października 2019 r.
� w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, 
� na stronie internetowej Urzędu, 
� na tablicy ogłoszeń Urzędu.

6. Realizacja projektów: 2020 rok
� projekty z najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków w każdej puli.

KONTAKT, POMOC I DODATKOWE INFORMACJE
Przez cały czas realizacji budżetu obywatelskiego pytania można przesyłać na adres: 

obywatelski@umig.olkusz.pl i uzyskać informację pod nr. tel. 32 6260164.
W okresie zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego, na dyżurach pełnionych 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pracownicy wydziałów merytorycznych 
Urzędu będą udzielać pomocy w wypełnieniu formularzy – w każdy poniedziałek 

w godzinach 15.00-17.00 i w każdą środę w godzinach 13.00-15.00.
Szczegółowe informacje, dokumenty i odpowiedzi na najczęściej zadawane  

pytania dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej 
 www.obywatelski.umig.olkusz.pl  

i na profilu Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na Facebooku.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,
po raz kolejny mam przyjemność zaprezentowania zasad Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Jest to inicjatywa, która trwale 
zmobilizowała naszą społeczność i przynosi piękne efekty. Dziękuję za zaangażowanie wszystkich Państwa w  dotychczas 
realizowanych edycjach Budżetu Obywatelskiego.
Na bieżąco realizujemy zwycięskie projekty z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego, 
a  już teraz zachęcam do składania wniosków do piątej edycji. Jestem przekonany, że 
Państwa zaangażowanie i  dobre pomysły przyczynią się do powstania wielu cennych 
inicjatyw. Przypominam również, że do 17 czerwca można składać projekty do czwartej 
edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (www.bo.malopolska.pl).
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X Wojewódzkie Zawody Dzieci i Młodzieży  
w Wieloboju Łączności

olkusz
LOK�Olkusz

W Bukownie odbyły się X Woje-
wódzkie Zawody Dzieci i Młodzie-
ży w Wieloboju Łączności. Wzięło 
w nich udział 81 uczestników, któ-
rzy zmagali się w następujących 
konkurencjach: strzelanie, rzut gra-
natem, określenie azymutu, odszu-
kanie jednego nadajnika, wymiana 
foniczna w sieci.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, me-
dale i puchary. Każdy uczestnik otrzy-
mał nagrodę rzeczową. Były plecaki, 
piłki, kubki termiczne, koszulki i inne 
upominki. Dla uczestników i opieku-
nów przygotowano grochówkę i słod-
kie bułeczki. Zawody zorganizowali: 
Małopolski Zarząd Wojewódzki LOK 
w Krakowie, Zarząd Powiatowy LOK 
w Olkuszu. Zawody odbyły się pod 
honorowym patronatem Wojewody 
Małopolskiego Piotra Ćwika, Staro-
sty Olkuskiego Pawła Piasnego i Bur-
mistrza Miasta Bukowno Mirosława 
Gajdziszewskiego.

KLASYFIKACJA 
INDYWIDUALNA

Rocznik 2012 – 2013 (przedszkola)
Dziewczęta

1 M. Kowala Maja Świetlica Środowiskowa Chechło
2 M. Kozioł Zuzanna Świetlica Bolesław
3 M. Kołodziejczyk Dorota Miejskie Przedszkole 
Bukowno
4 M. Krężel Lena Miejskie Przedszkole Bukowno
5 M. Wąs Julia Miejskie Przedszkole Bukowno
6 M. Rosikoń Julia Świetlica Środowiskowa Chechło
7 M. Gąsior Amelia Miejskie Przedszkole Bukowno
8 M. Jedynak Weronika Miejskie Przedszkole 
Bukowno

Chłopcy
1 M. Dziurzyński Marcel Miejskie Przedszkole 
Bukowno
2 M. Zięcina Hubert Miejskie Przedszkole Bukowno
3 M. Wiśniewski Kamil Miejskie Przedszkole 
Bukowno
4 M. Żak Wiktor Miejskie Przedszkole Bukowno
5 M. Januszek Mariusz Świetlica Bolesław
6 M. Meres Nikolas Miejskie Przedszkole Bukowno
7 M. Knapik Jan Miejskie Przedszkole Bukowno
8 M. Julian Tyma Przedszkole Libiąż
9 M. Stopnicki Antoni Przedszkole Libiąż

Rocznik 2010 – 2011 (szkoły podstawowe)
Dziewczęta 

1 M. Krawiec Magdalena SP 1 Bukowno
2 M. Labisko Maja SP 1 Bukowno
3 M. Krzeczkowska Nadia Świetlica Środowiskowa 
Chechło
4 M. Podesek Judyta SP Żurada
5 M. Wieczorek Kasia SP Żurada
6 M. Nowak Aleksandra SP 8 Trzebinia
7 M. Michalik Barbara Świetlica Bolesław
7 M. Czapla Lena Świetlica Środowiskowa Chechło

Chłopcy
1 M. Filipek Stanisław SP 8 Trzebinia
2 M. Kurach Oliwier SP 1 Bukowno
3 M. Poczęsny Dawid SP 1 Bukowno
4 M. Jedynak Dawid SP 1 Bukowno
5 M. Kowala Filip Świetlica Środowiskowa Chechło
6 M. Kamionka Szymon SP 1 Bukowno
7 M. Gut Piotr SP 1 Bukowno

8 M. Wartalski Tomasz SP 8 Trzebinia
9 M. Palski Szymon Świetlica Środowiskowa 
Chechło
10 M. Krawczyk Karol Świetlica Środowiskowa 
Chechło
11 M. Jagła Jakub Świetlica Środowiskowa Chechło

Rocznik 2011 – 2012 (szkoły podstawowe)
Dziewczęta

1 M. Kubańska Lena SP 1 Olkusz
2 M. Gil Marianna SP 1 Olkusz
3 M. Michalik Emilia SP 1 Bukowno

Chłopcy
1 M. Natkaniec Joachim SP Żurada
2 M. Nakieła Maciej SP Żurada
3 M. Jarosz Bartosz SP Żurada
4 M. Kocyba Michał SP Żurada
5 M. Curyło Mateusz SP 1 Olkusz
6 M. Michalski Filip SP 1 Olkusz
7 M. Szotek Filip ZSP Integracyjny Nr 1 Olkusz
8 M. Tracz Jakub ZSP Integracyjny Nr 1 Olkusz

Rocznik 2013 – 2014 (szkoły podstawowe)
Dziewczęta

1 M. Nowak Karolina Świetlica Bolesław
2 M. Kasperkiewicz Emilia SP 1 Olkusz
3 M. Wencel Ola SP 1 Olkusz

4 M. Kogutowska Oliwia Świetlica Bolesłóaw
5 M. Wojtaszewska Maja SP 1 Olkusz
6 M. Stechura Pola SP 9 Olkusz
7 M. Wąsiel Maria SP 1 Olkusz
8 M. Giżycka Paulina SP Żurada
9 M. Karlik Oliwia SP Żurada

Chłopcy
1 M. Gut Michał SP 1 Bukowno
2 M. Szlęzak Ksawery SP 1 Bukowno
3 M. Sokołowski Mateusz SP 1 Olkusz

Rocznik 2015 – 2016 (szkoły podstawowe)
Dziewczęta

1 M. Zbijowska Zuzanna Klub BSRS Bielsko - Biała
2 M. Sroka Jagoda SP 1 Olkusz
3 M. Stach Julia SP 9 Olkusz
4 M. Wiśniewska Klaudia Klub BSRS Bielsko - Biała
5 M. Kocjan Klaudia SP 9 Olkusz
6 M. Osuch Aleksandra SP 1 Olkusz

Chłopcy
1 M. Redel Szymon SP 1 Olkusz
2 M. Krawczyk Szymon SP 1 Olkusz
3 M. Sołtysik Wojciech SP 4 Olkusz
4 M. Szostak Mikołaj Klub BSRS Bielsko Biała
5 M. Kaleta Piotr SP 4 Olkusz
6 M. Góra Patryk Klub BSRS Bielsko Biała

Seniorzy 23+2
Kobiety

1 M. Gurgul Marta Olkusz
2 M. Kozioł Karolina Bukowno
3 M. Maroszek Dominika Bukowno

Mężczyźni
1 M. Cębrzyński Dastin Bolesław
2 M. Czart Michał Olkusz

Weterani 35+
Kobiety

1 M. Czarnul Renata Olkusz
2 M. Filipek Izabela Trzebinia
3 M. Szkop Małgorzata Bukowno
4 M. Mucha – Labisko Monika Bolesław
5 M. Gut Urszula Bukowno

Mężczyźni
1 M. Kozioł Michał Bolesław
2 M. Jedynak Mateusz Bukowno
3 M. Gut Jacek Bukowno
4 M. Podesek Szymon Olkusz

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Dzieci Do 8 Lat

1 M. Świetlica Środowiskowa Chechło
2 M. Miejskie Przedszkole W Bukownie
3 M. Świetlica Bolesław
4 M. Przedszkole Libiąż

Szkoły Podstawowe (9 – 10 Lat)
1m. Sp 1 Bukowno
2m. Sp 8 Trzebinia
3m. Świetlica Chechło
4.M Sp Żurada

Szkoły Podstawowe (11 – 12 Lat)
1 M. Sp Żurada
2 M. Sp 1 Olkusz
3 M. Zsp Inegracyjny Nr 1 Olkusz

Szkoły Podstawowe (13 – 14 Lat)
1 M. Sp 1 Bukowno
2 M. Świetlica Bolesław
3 M. Sp 1 Olkusz
4 M. Sp 9 Olkusz
5 M. Sp Żurada

Szkoły Podstawowe (15 – 16 Lat)
1 M. Sp 9 Olkusz
2 M. Klub Bsrs Bielsko Biała
3 M. Sp 1 Olkusz
4 M. Sp 4 Olkusz

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W Zedermanie powitali lato
zederman

Wiola�Woźniczko

Słoneczna pogoda, artystyczne wy-
stępy najmłodszych, zabawa ta-
neczna – tak sobotnie popołudnie 
i wieczór spędzili mieszkańcy Ze-
dermana i zaproszeni goście. Fe-
styn Rodzinny „Powitanie lata” 
zorganizowała Rada Sołecka oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna Zeder-
manie. Patronat nad imprezą spra-
wował „Przegląd Olkuski”.

Letni festyn wpisał się już na sta-
łe w kalendarz imprez sołectwa. - Od 
kilku lat, na początku czerwca odby-
wa się u nas festyn rodzinny, na któ-
ry przybywają całe rodziny, znajomi 
z okolicznych miejscowości, a także 
wielu zacnych gości. Życzę wszystkim 
dobrej zabawy – przywitała gości soł-
tys Sabina Gęgotek.

Na początek publiczności zapre-
zentowały się dzieci i młodzież z Klu-
bu Sportowego „Flika” w Olkuszu, 

przygotowane przez Marię Beszter-
do. Gorące oklaski otrzymały również 
przedszkolaki z Zedermana.

Podczas festynu zadebiutował ze-
spół folklorystyczny „Małe Zedermian-
ki”. Reaktywacja grupy była możliwa 
dzięki wygranej w Budżecie Obywa-
telskim Województwa Małopolskie-
go. Projekt autorstwa Stowarzyszenia 
Zederman koordynuje Małgorzata 
Postołek.

Jak na rodzinny festyn przystało, 
nie zabrakło wielu konkursów i zabaw 
dla dzieci i rodziców, przygotowanych 
przez Małgorzatę Chwast. Najmłodsi 
mogli również sprawdzić swoją wiedzę 
o Zedermanie, a specjalny konkurs 
strażacki przygotowano dla prezesa 
miejscowej OSP Mieczysława Mosur-
ka. Na najmłodszych czekał szereg 
atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, wod-
ne kule, eurobungee oraz malowa-
nie twarzy.

Podczas imprezy mieszkańcy 
otrzymali od olkuskiego wicestarosty 
Bogumiła Sobczyka i radnego powiato-

wego Józefa Stacha pakiety ziół w ra-
mach akcji „Zioła w każdej zagrodzie”. 

Zwieńczeniem „Powitania lata” 
była zabawa taneczna z zespołem 
„Lider”.

Organizatorzy dziękują spon-
sorom i współorganizatorom: PSS 
Społem w Olkuszu, PWiK Sp. z o. o. 

w Olkuszu, uczniom z ZS nr 4 w Ol-
kuszu i ich opiekunce Monice Pastwie, 
Ewie Kiełtyce (Piekarnia EMK), firmie 
Boltech Sp. z o. o., Pawłowi Zawadzie 
– właścicielowi Firmy Handlowo – 
Usługowej „M&F”, Marcie i Kamilowi 
Kocjanom, wicestaroście olkuskiemu 
Bogumiłowi Sobczykowi, radnemu Ra-
dy Powiatu Józefowi Stachowi, Agencji 
Ubezpieczeniowej Marta Baranik, fir-
mie GIGA, właścicielom firmy Sarpol 
z Zedermana, Arturowi Chwastowi, 
Przemysławowi Kordaszewskiemu, 
Agacie Bobyli, radnemu Rady Miej-
skiej w Olkuszu Łukaszowi Kmicie, 
paniom z KGW, Klubowi Sportowe-
mu „Flika”, Barbarze Kordaszewskiej 
i Paulinie Stach za przygotowanie ze-
społu „Małe Zedermianki”, dzieciom 
z Przedszkola w Zedermanie i ich opie-
kunkom: Danucie Byczek, Jolancie 
Włosek, Milenie Gajewczyk oraz An-
nie Gajewskiej.

Bukowno 
gotowe na lato

mosir
Wiola�Woźniczko

Odnowiona plaża przy basenie, 
zajęcia z animatorem oraz spływ 
kajakowy Sztołą – takie atrakcje 
czekają na mieszkańców Bukow-
na i przyjezdnych w ramach akcji 
„Lato 2019” Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Bukownie.

Na bukowieńskim kąpielisku 
można korzystać z basenu sportowego 
(gdzie jest wieża do skoków z trzema 
platformami), rekreacyjnego (ze zjeż-
dżalniami, leżankami do masażu ple-
ców czy „rwącą rzeką z wyspą”) oraz 
brodzika dla dzieci (z mini – zjeżdżal-
nią i zabawkami wodnymi). Kąpielisko 
jest w pełni przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Miłośnicy 
siatkówki plażowej mają do dyspozy-
cji dwa boiska.

Przed zbliżającym się sezonem 
odnowiono niecki basenowe, wymie-
niono też piasek na plaży.

Co nowego przygotowano dla 
użytkowników kąpieliska? - Zapla-
nowaliśmy cykl zajęć z animatorem 
dla najmłodszych. Chcemy urozmaicić 
maluchom pobyt u nas, stąd pomysł 
na gry, zabawy i taneczne warsztaty. 
Poza tym przez cały sezon odbywać się 
będą tematyczne tygodnie, jak tydzień 
z zumbą, hawajski czy festiwal kolo-
rów. Dodatkowo poza strefą fastfo-
odową wprowadzamy strefę słodkości 

- mówi dyrektor MOSiR - u w Bukow-
nie Anna Kwaśniewska.

Cennik dostępny jest stronie MO-
SiR – u (zniżki w wysokości 50 proc. 
przysługują posiadaczom Lokalnej 
Karty Dużej Rodziny oraz Karty Ak-
tywnego Mieszkańca Bukowna).

Basen zostanie otwarty 20 czerw-
ca o godz. 9.00. W tym dniu od godz. 
12.00 do godz. 19.00 zaplanowano 
szereg atrakcji dla najmłodszych: ma-
lowanie twarzy, modelowanie balo-
nów, zabawy z chustą animacyjną,gry 
i zabawy. Dzieci i młodzież będą mogły 
uczestniczyć w warsztatach tanecz-
nych, a na wszystkich czeka „Maraton 
Zumba & Fitness”. W ramach płat-
nych atrakcji dostępne będą: tram-
polina, dmuchany zamek, karuzela 
i basen z kulami wodnymi.

Druga rekreacyjna atrakcja, cie-
sząca się od kilku lat sporym zaintere-
sowaniem, to spływ kajakowy Sztołą, 
który ruszył w sobotę, 8 czerwca. 
Wytyczony trzykilometrowy odcinek 
rozpoczyna się przy zalewie „Leśny 
Dwór”, a kończy przy mostku przy 
ul. Borowskiej. Zainteresowani mają 
do dyspozycji 16 dwuosobowych kaja-
ków z osprzętem. W czerwcu kajakiem 
można popływać w weekendy w godz. 
10.00 – 18.00 oraz w Boże Ciało. Bi-
lety w cenie 35 złotych sprzedawane 
są na początkowej przystani przy ul. 
Spacerowej.

Tak, jak w przypadku kąpieliska, 
na 50 proc. zniżki mogą liczyć posia-
dacze Lokalnej Karty Dużej Rodziny 
oraz Karty Aktywnego Mieszkańca.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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„Żyjemy pod tym samym 
niebem”

olkusz
Piotr�Kubiczek

Przez trzy upalne dni, od 12 do 14 
czerwca w powiecie olkuskim odby-
wały się obchody Małopolskich Dni 
Osób Niepełnosprawnych. W tym 
roku uroczystościom przyświeca-
ło hasło „Żyjemy pod tym samym 
niebem”.

Co roku w czerwcu w całej Ma-
łopolsce na ulice wychodzą osoby 
z różnymi niepełnosprawnościami. 
Wszystko po to, aby wysłać sygnał, 
że mimo codziennych problemów, są 
pełnoprawnymi członkami lokalnej 
społeczności. Wydaje się nawet, że 
właśnie od niepełnosprawnych lu-
dzi, ci w pełni sprawni często powinni 
uczyć się dystansu do świata i umie-
jętności czerpania radości nawet z 
małych rzeczy. - Wasza obecność to 
najlepszy dowód na to, że wszyscy 
jesteśmy jedną wielką rodziną. Życzę 
Wam, aby każdy kolejny dzień przy-
nosił wiarę w ludzi i dawał dużo sa-
tysfakcji – mówił na plenerowej scenie 
zlokalizowanej na olkuskim rynku 
starosta Bogumił Sobczyk.

Przemówienie nowego szefa po-
wiatu poprzedził Marsz Godności. Je-
go uczestnicy przeszli spod budynku 
starostwa na starówkę, gdzie wzorem 
ubiegłych lat wypuścili do nieba kolo-
rowe balony symbolizujące marzenia. 
Na czele korowodu stanęła Reprezen-
tacyjna Orkiestra Dęta ZGH „Bole-
sław” w Bukownie pod batutą Jerzego 
Sojki. Za muzykami równym krokiem 
maszerowali niepełnosprawni, ich te-
rapeuci i opiekunowie, samorządowcy 
oraz przedstawiciele jednostek działa-
jących w obszarze pomocy społecznej. 

Nie zabrakło również barwnych tance-
rzy ze Szkoły Tańca Wena, który efek-
townym pokazem swoich umiejętności 
rozpoczęli część nieoficjalną czwart-
kowych obchodów. Rozstrzygnięty zo-
stał też konkurs na ulotkę promującą 
tegoroczne święto. Główne nagrody 
zgarnęli: Grzegorz Gomółka, Mariusz 
Łukański i Natalia Makowska.

Później królowała już dobra za-
bawa. Barwne animacje z „Animisia-
mi”, wspólne śpiewy i tańce – to znak 
rozpoznawczy corocznych obchodów 
Małopolskich Dni Osób z Niepełno-
sprawnościami. Był także poczęstu-
nek oraz zaproszenie na piątek, gdzie 
w Wolbromiu na placu przed Domem 
Kultury odbył się piknik integracyjny 
z grami i zabawami w konwencji po-
dwórkowej, konkursy z nagrodami 
oraz warsztaty kulinarne i z rękodzie-
ła. Całość tegorocznych obchodów 
dopełnił środowy turniej mini piłki 
ręcznej dla niepełnosprawnych jaki 
odbył się w hali olkuskiego MOSiR-
-u pod fachowym okiem i z udziałem 

szczypiornistek Stowarzyszenia Piłki 
Ręcznej Olkusz.

- Ten wyjątkowy czas, to prawdzi-
we święto dla osób z niepełnospraw-
nościami. Ogrom uśmiechu, radości 
i ciepła - to charakteryzuje każde na-
sze spotkanie. Wszyscy jesteśmy sobie 
równi, a podziały niestety tworzymy 
sami. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za obecność i wsparcie organi-
zacyjne obchodów - zaznacza Anna 
Curyło-Rzepka, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Trzydniowy projekt został zreali-
zowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.

Organizatorzy Małopolskich Dni 
Osób Niepełnosprawnych w powie-
cie olkuskim: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Olkuszu, Staro-
stwo Powiatowe w Olkuszu oraz Pol-
skie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Wolbromiu.
Partnerzy: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Olkuszu, Stowarzyszenie Otwartych 
Serc Aktywnych Kobiet /SOS/, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Wolbromiu, Olkuskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu, Stowarzyszenie na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego „Klucz”, Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, Dom 
Pomocy Społecznej w Olkuszu, Zespół Szkół 
Specjalnych w Olkuszu.

Współpraca: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Dom 
Kultury w Wolbromiu, Stowarzyszenie „Wszyscy 
dla Wszystkich”, Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu, 
Stowarzyszenie Wolbromscy Motocykliści, 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz.

Sponsorzy: Sklep Muzyczny ABIX oraz Pakorex

Współpraca medialna: Przegląd Olkuski
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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.
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*cena�netto,�do�40�znaków.

30-lat Domu Pomocy Społecznej
olkusz

Piotr�Kubiczek

W piątek przy ul. Kantego święto-
wała społeczność olkuskiego Do-
mu Pomocy Społecznej. Okazja 
wyjątkowa, bowiem dokładnie od 
30 lat DPS jest bezpieczną przy-
stanią dla samotnych i schorowa-
nych seniorów.

To miejsce połączyło już wiele 
osób. Niektórzy w trudnym momen-
cie swojego życia właśnie tutaj znaleźli 
swoje miejsce na ziemi, by w spokoju 
i pod opieką wykwalifikowanej kadry 
przeżywać często niełatwą i usłaną 
problemami zdrowotnymi starość. 
DPS to również kuźnia charakterów. 
Jubileusz 30-lecia istnienia placów-
ki stał się okazją do wspomnień i po-
wrotów pamięcią do poprzednich lat. 
- Właśnie tutaj tak naprawdę nauczy-
łem się życia, szacunku do niego i ra-
dości z każdego następnego dnia. To 

tutaj również zdobyłem bezcenne do-
świadczenie, które teraz wykorzystu-
ję w kierowaniu podobną instytucją 
– przyznał Wiesław Pietras, obecnie 
dyrektor Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Olkuszu, a niegdyś szef 
świętującego DPS-u.

Jubilata, za dotychczasowe peł-
nienie swojej misji doceniają też 
przedstawiciele władzy samorządo-
wej. - Przyznam się, że po raz pierw-
szy zajrzałem do Waszego Domu kilka 
miesięcy temu. Od razu zauważyłem, 
że dyrektor placówki to tytan pracy, 
a przy tym osoba niezwykle czuła na 
krzywdę innych. Zdania nie zmieniam, 
a Państwu życzę zdrowia i wszelkiej 
pomyślności – mówił w swoim wy-
stąpieniu Bogumił Sobczyk, wicesta-
rosta olkuski.

Iwona Cebo-Gacek przypomniała 
historię kierowanej przez siebie pla-
cówki. Już po części oficjalnej dyrek-
tor DPS-u potwierdziła, że w tej chwili 
dom przy ul. Kantego jest pełny. Pod 

stałą opieką siedem dni w tygodniu 
przebywa 98 osób. Do tego dochodzi 
kadra kierownicza oraz obsługa pla-
cówki, z pielęgniarkami, opiekunkami 
i pokojowymi. - Mamy własną kuchnię 
i pralnię. Tworzymy namiastkę praw-
dziwego domu rodzinnego, gdzie każ-
dy może liczyć na wsparcie i braterską 
więź. Nasz Dom cieszy się dużą popu-
larnością, czego dowodem jest brak 
wolnych miejsc. Mieszkańcy kierowani 
są do nas decyzjami Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, który za każdym razem 
bierze pod uwagę sytuację socjalną 
i ekonomiczną kandydatów. W gro-
nie naszych pensjonariuszy mamy nie 
tylko osoby z powiatu olkuskiego, ale 
także z innych zakątków województwa 
małopolskiego i województwa śląskie-
go – zaznacza dyrektor Cebo-Gacek.

Mieszkańcy olkuskiego DPS-u - 
wzorem bliźniaczych placówek w ca-
łym kraju - w większości za pobyt 
w placówce płacą z własnych środków. 
70% utrzymania domowników pocho-

dzi z ich świadczeń m.in. rent czy eme-
rytur, a brakujące 30% dokłada albo 
wojewoda albo rodzina mieszkańców 
w porozumieniu z OPS-ami. Wszystko 
zależy od tego, kiedy do Domu trafiła 
dana osoba. Ci, którzy trafili do pla-
cówki na Kantego przed 2004 rokiem 
mogą liczyć na wsparcie województwa, 
natomiast całą resztę dofinansowują 
najbliżsi lub OPS. - Każdego roku mi-
mo skromnego budżetu staramy się 
uatrakcyjniać nasz Dom. Na bieżą-
co dokonujemy kolejnych remontów, 
w niedługim czasie planujemy malo-
wanie i wymianę pokrycia dachowego. 
Coraz nowocześniejsze stają się także 
pokoje naszych mieszkańców. Na ich 
życzliwość oraz warunki socjalne do 
pracy nie możemy narzekać. Nieco go-
rzej jest z wynagrodzeniem za naszą 
pracę. Niewygórowane pensje spra-
wiają, że pojawiają się braki kadrowe. 
Wierzę jednak, że sytuacja personelu 
wkrótce się poprawi i tym samym bę-
dziemy mogli zapewnić jeszcze lepszą 
opiekę naszym podopiecznym – doda-
je Iwona Cebo-Gacek. Placówka stale 
może liczyć również na pomoc wolon-
tariuszy z olkuskich szkół. Młodzież 
odwiedza seniorów, spędza z nimi czas 
oraz sprawia, że ich przybrani „dziad-
kowie” czują się doceniani w myśl ha-
sła przewodniego 30-lecia: „Nasz dom 
jest tam, gdzie jesteśmy My”.

Obchody jubileuszu spowodo-
wały, że seniorzy chociaż na chwi-
lę zapomnieli o swoich problemach. 
Mieszkańcy udowodnili też, że mi-
mo wieku drzemią w nich artystycz-
ne dusze. Zaprezentowali program 
słowno-muzyczny, którego motywem 
przewodnim był cygański tabor. Na za-
kończenie jubileuszu okolicznościowy 
tort, szampan oraz grill w plenerze. 
I jeszcze życzenia od Nas – najlepsze 
oczywiście! Wiele zdrowia i sił!

Odwiedzili Olkusz
olkusz

Jakub�Fita

Srebrny Gród po raz kolejny gościł 
turystów zza wschodniej granicy. 
W ramach konkursu „Naukowe In-
spiracje – Ciekawe i Kreatywne 
”, organizowanego przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego, Sto-
warzyszenie SIMO we współpracy 
z Uniwersytetem Pedagogicznym 
w Krakowie zorganizowało w Olku-
szu warsztaty dla polskiej i ukra-
ińskiej młodzieży. Studenci przez 
trzy dni brali udział w we wspólnych 
zajęciach i zwiedzali nasze miasto.

Polskie młodzieżowe organizację 
pozarządowe, budowa społeczeństwa 
obywatelskiego na Ukrainie oraz mi-
gracja obywateli tego państwa do Pol-
ski - oto tematyka warsztatów, które 
odbyły się w naszym mieście w dniach 
od 5 do 7 czerwca bieżącego roku. Sta-
nowiły one uzupełnienie dwudniowej 
konferencji naukowej dotyczącej inte-
gracji europejskiej, jaka miała miejsce 
na terenie Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie. Organizatorem za-
jęć w Olkuszu było Stowarzyszenie 
Inicjatyw młodzieży Olkuskiej SIMO. 
W projekcie wzięło udział 12 studen-
tów z Ukrainy i 8 z Polski.

- Według najnowszych badań już 
ponad 3,5% mieszkańców Polski to 
obywatele Ukrainy. Coraz częściej ko-
rzystają oni nie tylko z polskiej opieki 
zdrowotnej, ale też z administracji lo-
kalnej, turystyki czy oferty organiza-

cji pozarządowych, które do tej pory 
nastawione były tylko na rodzimych 
klientów. Ilość studentów z Ukrainy 
widzimy też w polskich uczelniach 
wyższych, ale również szkołach pu-
blicznych. Nasz projekt ma za zadanie 
pokazać młodzieży studenckiej oraz 
licealnej wyzwania, przed jakimi stoi 
nasz kraj wobec coraz większej liczby 
obcokrajowców, szczególnie w mniej-
szych ośrodkach administracyjnych 
takich jak Olkusz – tłumaczy Mate-
usz Kamionka, wiceprezes stowarzy-
szenia SIMO.

W trakcie zajęć mówiono m.in. 
o wyzwaniach administracji lokalnej 
w kontekście zwiększonej ilości pra-
cowników ze wschodu oraz obecnej 
sytuacji z emigracją zarobkową w Pol-
sce. Wiele czasu poświęcono także: 
funkcjonowaniu mediów na poziomie 
lokalnym, działalności trzeciego sek-
tora w naszym kraju oraz współpra-
cy międzynarodowej, zarówno tej na 
poziomie organizacji pozarządowych, 
jak i biznesowym. Ważnym aspektem 
wydarzenia były także warsztaty, pod-
czas których młodzież z Ukrainy oraz 
Polski miała możliwość integracji i wy-
miany doświadczeń.

Bazą wypadową dla uczestników 
projektu było Schronisko Młodzieżo-
we „Jura”. Podczas trzydniowej wi-
zyty w Srebrnym Grodzie studenci 
odwiedzili m.in. Klub Osiedlowy „Kre-
cik”, olkuski magistrat oraz IV Liceum 
Ogólnokształcące, gdzie razem z lice-
alistami debatowali nad rolą stereoty-
pów w relacjach polsko-ukraińskich.

Kupię - Sprzedam

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

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

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

uSługi

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

mobindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

 ǧ Naprawa komputerów PC i lapto-
pów. Tel.(601)623740.  
Dojazd do klienta.

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

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

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

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.

Budowlane

 ǧ  Malowanie pomieszczeń  

i domów. Malarz fachowiec.  

Tel.(799)914521.

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.

 ǧ Kredyty. Tel.(530)214343.

oKolicznościowe

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

do dokumentów w 3 minuty  
+ retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

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

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

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

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

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

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

 ǧ Sprzedam Cinquecento Sporting 
1997. Tel.(728)592705.

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 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 kolek-
cja spodni dżinsowych, krótkich, 
eleganckich, bawełnianych, kurtki 
dżinsowe. Polscy producenci. Szukaj 
nas na Facebooku. Targwisko ul. 
Sławkowska: wt., pt. i sob. do godz. 
13.00. 
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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 

BADANIA KIEROWCÓW 
Barbara Banyś – badania kierowców kategorii 
A,B,C, sportowców, kandydatów do służb mundu-
rowych, konsultacje neurologiczne, rehabilita-
cyjne, tel: 600-00-99-42. 

CHIRURG 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja tele-
foniczna 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. Reje-
stracja 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 
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 604 410 
240. 
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. Laser – usuwanie zmian skórnych, 
leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 
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, proktolog, 
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. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30. 

CHIRURG DZIECIĘCY 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: 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 żyla-
ków. 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 Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 62 61 731. 

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumatolog. 
Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw 
szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 
480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamien-
nie wtorki). 

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze boga-
topłytkowe, 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. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
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 sportowej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad Ban-
kiem, 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.Rejestracja 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. Gabinet 
Dermatologiczny NIECZYNNY do odwołania. 

DIABETOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. Tel. 
32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 

DIETETYK 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety: 
odchudzające, w alergiach, bezglutenowa, 
w chorobach i inne. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychodietetyczny. Budynek SALUD pok. 
nr 1 w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego 110. RABAT 
20% na każdą usługę przez cały czerwiec. Tel. 
509 628 028, justynabrzezinska.pl 
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, 32 754 
62 22, 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. 

GIMNATYKA 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, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, 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 położ-
nictwa. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. Przyj-
muje: 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 ginekolog 
– 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, endome-
trioza, 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. Przyjmuje: 
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. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje 
wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 
796 797 112. 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731. 
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 kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. 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 kardio-
log, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo serca, 
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsultacje. 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 okresowe. 
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 dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30. 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). Tel. 506 
312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17‒19. 
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 

www.cms5.pl 

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 medycyny 
estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 13. 
www.chirurgiaolkusz.pl 
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. med., 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3, Tel. 501 310 050. 

MEDYCYNA NATURALNA 
Pijawki, świecowanie uszu, refleksologia terapeu-
tyczna 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 Olku-
szu. Gabinet neurochirurgiczny. 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 Olku-
szu. Specjaliści neurologii. 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. 

NEUROLOGOPEDA 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji, 
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel. 32 62 
61 731. 

OKULISTA 
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech 
Banyś Specjalista Chorób Oczu 
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: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, niedo-
widzenie, okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, w 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 badanie 
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 badanie 

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, 
tomografia oka - OCT. 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 Olku-
szu. Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 
731. 
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjali-
sta medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 505 
988 780. 
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci 
zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów 
biodrowych, 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 leczenie 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. 
Przyjęcia 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, pedi-
cure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 
5. Tel. 698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp. 
Studio Venus Expert Dorota Delkowska, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3. 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
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. 
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Ocena rozwoju dziecka, terapia 
psychologiczna, opiniowanie dzieci dla celów 
orzecznictwa, konsultacje. Tel. 668 123 956. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479. 
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, psy-
choterapeuta. 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 
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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

14.06.2019 piątek ul. mickiewicza 7

15.06.2019 Sobota ul. K.K. wielkiego 64B

16.06.2019 niedziela ul. legionów polskich 14

17.06.2019 poniedziałek al. 1000-lecia 17

18.06.2019 wtorek ul. K.K. wielkiego 64B

19.06.2019 środa ul. K.K. wielkiego 14

20.06.2019 czwartek (Boże ciało) ul. Skwer 6
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.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 Mar-
libo- Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731 
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. Tera-
peuta 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. 
McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627. 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan 
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, ner-
wobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia. 
olkusz.pl 

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Tel. 32 62 61 731. 
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. Specja-
lista protetyki stomatologicznej. Olkusz, ul. 
Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 606 654 777. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna Rudziń-
ska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 326432530. 
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- -Wój-
cicka. 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 tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyjmuje 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. 

TRYCHOLOG 
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3. 

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. Mikrodermabrazja, pilingi 
lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, 
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, ujędrniające 
twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 
663166872 www.gabinet-uroda.pl 
Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, endermologia, zamykanie naczy-
nek, makijaż permanentny, manicure hybrydowy, 
tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pielęgnacyjne 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 
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. specjali-
sta 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 brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłon-
nych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifi-
kacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.
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KALENDARIUM

14 czerwca
 ǧ 15:00�Aladyn�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Aladyn�(3D�DUBBING)�
 ǧ 20:00�Tajemnice�Joan�(2D�NAPISY)�

15 czerwca
 ǧ 19:00�Aladyn�(3D�DUBBING)�

16 czerwca
 ǧ 15:00�Aladyn�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Aladyn�(3D�DUBBING)�
 ǧ 20:00�Tajemnice�Joan�(2D�NAPISY)�

17 czerwca
 ǧ 17:00�Aladyn�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Tajemnice�Joan�(2D�NAPISY)�

18 czerwca
 ǧ 17:00�Aladyn�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Tajemnice�Joan�(2D�NAPISY)�

21 czerwca
 ǧ 15:30�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�DUBBING)�
 ǧ 7:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Rocketman�(2D�NAPISY)

14 czerwca
 ǧ 16:00�Panda�i banda�(2D�DUBBING)�
 ǧ 18:00�Gloria�Bell�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Rocketman�(2D�NAPISY)�

15 czerwca
 ǧ 12:30�Rocketman�(2D�NAPISY)�
 ǧ 16:00�Panda�i banda�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Rocketman�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Gloria�Bell�(2D�NAPISY)�

16 czerwca
 ǧ 14:00�Panda�i banda�(2D�DUBBING)�
 ǧ 15:45�Panda�i banda�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Rocketman�(2D�NAPISY)�

18 czerwca
 ǧ 16:00�Panda�i banda�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Rocketman�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Gloria�Bell�(2D�NAPISY)�

19 czerwca
 ǧ 16:00�Panda�i banda�(2D�DUBBING)�
 ǧ 18:00�Gloria�Bell�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Rocketman�(2D�NAPISY)�

16 czerwca
 ǧ 11:00�I Diecezjalny�Rajd�Rowerowy�ku�czci�św.�Jana�
Pawła�II�-�Olkusz�-�Bukowno�-�Jaworzno�-�Sosnowiec

15 czerwca
 ǧ 10:00�Gala�końcoworoczna�Szkoły�Tańca�WENA�
 ǧ 13:30�Gala�końcoworoczna�Szkoły�Tańca�WENA�

16 czerwca
 ǧ 17:00�Koncert�dla�Przyjaciół�w wykonaniu�Chóru�
Miejskiego�Ośrodka�Kultury�przy�UTW�w Olkuszu�

17 czerwca
 ǧ 17:00�Zakończenie�roku�Ogniska�Muzycznego�
„DodiArt”�-�Centrum�Kultury,�ul.�Szpitalna�32

18 czerwca
 ǧ 09:00�Uroczystość�wręczenia�nagród�dla�
najzdolniejszych�uczniów�

19 czerwca
 ǧ 17:00�Zakończenie�Roku�Pracowni�Artystycznych�
MOK�

12 czerwca
 ǧ 17:00�Konfrontacje�gitarowe�-�Dwór�w Bolesławiu,�
ul.�Główna�55

15 czerwca
 ǧ 15:00�Święto�Gminy�Bolesław�-�Park�w Bolesławiu

16 czerwca
 ǧ 09:00�-�15:00�VI�Turniej�Szachowy�o Puchar�
Burmistrza�Miasta�Bukowno

19 czerwca
 ǧ 16:00�Summer�Boom�Color�Festival�-�Plac�przy�
Urzędzie�Miasta�w Bukownie

14 czerwca
 ǧ 15:00�-�19:00�III�Kluczewski�Piknik�Senioralny�
“Samo�Zdrowie”

16 czerwca
 ǧ 17:00�Podsumowanie�roku�artystycznego�2018/2019�
sekcji�wokalnej

16 czerwca
 ǧ 17:00�Przegląd�dorobku�artystycznego�sekcji,�kół�
i zespołów�działających�w DK�Wolbrom

14 czerwca
 ǧ 17:00�-�18:00�Dyskusyjny�Klub�Książki�dla�młodzieży�

17 czerwca
 ǧ 13:00�-�15:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)�,�Filia�nr�1�ul.�Wodąca�51

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

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�Ręcznych�

21 czerwca
 ǧ 15:15�-�16:00�Klub�Motyli�Książkowych�
 ǧ 16:00�-�16:45�Piątek�z książką�-�chodź�opowiem�Ci...�

 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.

15 czerwca
 ǧ 09:00�XI�Otwarte�Mistrzostwa�Jury�Krakowsko�-�
Częstochowskiej�OYAMA�Karate�Dzieci�i Młodzieży�
-�Hala�sportowa�MOSiR�w Olkuszu

SM Nowa

Organizatorzy: 

15.06.2019, godz. 15:00
15. 00 - 15.10 SMERFNA DEFILADA
15.10 - 15.20 PRZYWITANIE GOŚCI
15.20 – 15.30 CEREMONIA DEKORACJI UCZESTNIKÓW 
                    RODZINNEGO DNIA SPORTU (OKS SŁOWIK)
15.30 - 15.45 WYSTĘP ARTYSTYCZNY DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 13
15. 45 - 16.00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9
16.00 – 16.15 PREZENTACJA SEKCJI DZIAŁAJĄCEJ W KLUBIE KUBUŚ
16.15 - 17.30 WYSTĘP ARTYSTYCZNY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KS FLIKA 
                   (FLIKA VIP, FLIKA KIDS, AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA, 
                   SP OSIEK, SP ZEDERMAN, SP ZAWADA)
17.30 - 19.00 ZABAWY I GRY DLA RODZIN Z NAGRODAMI
19.00 - 22.00 ZABAWA TANECZNA PRZY DJ

POKAZ RADIOWOZU STRAŻACKIEGO I POLICYJNEGO

Imprezy Towarzyszące:

Dodatkowe Atrakcje: DMUCHANE ZJEŻDŻALNIE, KULE WODNE, SKOCZEK-GUNGEE, 

MALOWANIE TWARZY, TATUAŻE, WARKOCZYKI, WATA CUKROWA, BALONY, POPCORN

RODZINNY DZIEŃ SPORTU
ORGANIZATOR OLKUSKI KLUB SPORTOWY SŁOWIK 

BOISKA SPORTOWE NA OS. SŁOWIKI PRZY UL. RATAJA: BIEG W WORKACH, PRZECIĄGANIE LINY, 10.00 – 15.00 
WYŚCIG ROLKOWY, MINI KOSZYKÓWKA, KOMETKA, TOR PRZESZKÓD, 

STRZAŁ PIŁKĄ DO CELU - PIŁKA NOŻNA (1X1, 2X2, STRZAŁ NA ODLEGŁOŚĆ)

Współorganizatorzy: Darczyńcy:

ZARZĄD OSIEDLA 

SŁOWIKI

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Patronat: 

W
spieram

y A
kcję

Sprzątaj po swoim
 psie ;) 

os. Słowiki, boisko przy ul. Wiejskiej
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Jak nie pójść z torbami, pakując się do samolotu? 
Połączenia tanich linii lotniczych są co-
raz liczniejsze i bardziej przystępne dla 
większości z nas. Niskie ceny biletów ofe-
rowane przez przewoźników zachęcają 
do realizacji podróżniczych marzeń. Jed-
nak często skuszeni niedrogimi przelota-
mi zapominamy o dodatkowych opłatach 
za bagaż, które niejednokrotnie są droższe 
niż sam lot. Warto się z nimi zapoznać przed 
wiosennymi i letnimi urlopami. 

W ostatnim czasie niespodziewane koszty 
za bagaż podręczny dały się we znaki nie tyl-
ko pasażerom, ale i przewoźnikom. W lutym 
włoski urząd ds. konkurencji nałożył na linie 
Ryanair i Wizz Air łącznie cztery miliony euro 
kary za ubiegłoroczną zmianę regulacji dotyczą-
cych dopuszczalnych limitów. Organ uznał te 
działania za niewłaściwe, dopatrując się w nich 
ukrytych podwyżek cen biletów. Wszystko 
to za sprawą praktyki rozdzielania opłat za miej-
sce w samolocie i za bagaż, często spotykanej 
wśród tanich przewoźników.

Jak nie pójść z torbami podczas 
podróży lotniczej? 

Zarówno bagaż podręczny, jak i re-
jestrowany, czyli nadawany do luku ba-
gażowego, musi spełniać określone 
w regulaminach przewoźników wymogi do-
tyczące wagi i rozmiarów – brak dostosowania 
się do nich oznacza dopłaty. – Zasady prze-
wozu bagażu nie są jednolite i każda linia 
lotnicza stosuje inną, własną politykę. Coraz 
częściej podstawowy bilet lotniczy obejmuje 
jedynie podróż z małym bagażem podręcz-
nym – tłumaczy Rafał Nawrocki, specjali-
sta ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego 
Lublin. – Rygorystyczne sprawdzanie toreb, 
plecaków i walizek podręcznych najczę-
ściej stosowane jest przez tanie linie lotni-

cze. Na większości lotnisk pracownik repre-
zentujący przewoźnika poprosi nas, abyśmy 
włożyli przedmioty do specjalnej metalowej 
miarki. Nasz bagaż musi się w niej zmieścić 
w całości. O ile waga bagażu jest rzadko spraw-
dzana, tak jego rozmiar i liczba sztuk już częściej 
– podkreśla Rafał Nawrocki. Sprawdzanie ba-
gażu podręcznego przez kontrolerów linii lot-
niczych prowadzone jest wyrywkowo. Wiele 
zależy bezpośrednio od skrupulatności kon-
kretnego pracownika. Jakie wymagania sta-
wiają zatem obecnie najpopularniejsi w Polsce 
tani przewoźnicy?

Wytyczne tanich przewoźników

Ryanair
Irlandzkie linie lotnicze do-

syć często zmieniają swój regula-
min dotyczący małego bagażu. Obecnie 
na pokład samolotu można wnieść bezpłat-
nie jedną torbę lub plecak o wymiarach do 40 
x 20 x 25 cm, które należy umieścić pod fote-
lem przed sobą. Za niedopełnienie wytycz-
nych Ryanair pobiera dodatkową opłatę w wy-
sokości 107 złotych. Istnieje także możliwość 
dokupienia pierwszeństwa wejścia na po-
kład wraz z wniesieniem dodatkowego baga-
żu podręcznego o dopuszczalnych wymiarach 
55 x 40 x 20 cm. Koszt tej usługi, w zależności 
od trasy i sezonu, w którym odbywa się podróż, 
zaczyna się od 29 złotych, a dokładne ceny zgod-
nie z informacjami na stronie Ryanaira mieszczą 
się w przedziale od 6 do 10 euro. Dopuszczalny 
limit wagowy wynosi 10 kg. 

Wizz Air
Przewoźnik dopuszcza jedną bezpłatną 

sztukę małego bagażu podręcznego o maksy-
malnych wymiarach 40 x 30 x 20 cm i wadze do 
10 kg, którą należy ulokować pod poprzedzają-
cym fotelem lub w górnym schowku, o ile zosta-

ło tam wolne miejsce. Przy zakupie 
dodatkowego pakietu, oprócz pierw-
szeństwa wejścia na pokład, podróż-
ny otrzymuje możliwość wniesienia 
ze sobą większej podręcznej walizki 
o wymiarach 55 x 40 x 23 cm i wadze 
do 10 kg. Oprócz tego każdy może 
zabrać także przedmioty takie jak 
telefon, koc czy płaszcz. Za prze-
kroczone wymiary bagażu pasaże-
rów czekają dopłaty – za małe torby 
będzie to 25 euro, a za walizki, któ-
re muszą zostać odesłane do luku 
– 60 euro.

Norwegian Air Shuttle
Na pokład norweskich linii lot-

niczych każdy pasażer może w cenie 
biletu wnieść jedną sztukę bagażu 
podręcznego. Oprócz niej ma prawo 
nieodpłatnie zabrać jeden niewielki przedmiot 
użytku osobistego. Obie rzeczy nie powinny 
łącznie przekraczać 10 lub 15 kg wagi – w zależ-
ności od wybranej taryfy. Maksymalne wymiary 
bagażu to 55 x 40 x 23 cm, a przedmiotu dodat-
kowego – 25 x 33 x 20 cm. Ewentualne dopłaty 
wahają się od 50 do 160 euro za każdą sztukę 
bagażu w jedną stronę przelotu. 

EasyJet
Przewoźnik zezwala na podróż z jedną sztuką 

bagażu podręcznego. Linia nie stawia ograniczeń 
wagowych – jedynym wymogiem jest zdolność 
samodzielnego włożenia posiadanego bagażu 
do górnego schowka. W samolocie przewidzia-
no miejsce określoną liczbę sztuk bagażu pod-
ręcznego – pozostałe torby zostają nieodpłatnie 
umieszczone w luku bagażowym. Maksymal-
ne wymiary walizek pokładowych to 56 x 45 x 
25 cm (wliczając kółka i uchwyty). Dodatko-
wo przy zakupie wybranych opcji dopuszczalny 
jest również mały bagaż (na przykład etui na 

laptopa), który musi mieścić się w wymiarach 
45 x 36 x 20 cm. Na pokład można też wnieść 
rzeczy takie jak parasolka czy okrycie wierzch-
nie. Bagaż podręczny, który nie spełnia regulacji, 
traktowany jest i rozliczany tak, jak rejestrowany.

O tym warto wiedzieć
Do bagażu podręcznego należy zabrać war-

tościowe przedmioty, takie jak dokumenty czy 
sprzęt elektroniczny. W ramach opisanych li-
mitów możemy wziąć na pokład także zakupy 
zrobione w strefie wolnocłowej. Podróżujący po-
winni pamiętać, że zawsze, gdy kontrolowany 
bagaż nie spełnia wymagań przewoźnika, na-
leży nadać go do luku samolotowego, co wiąże 
się z dodatkową opłatą zależną od lotu. Niektó-
re trasy posiadają dodatkowe ograniczenia wa-
gowe. Jednostkowe ceny za bagaż uzależnione 
są od tego, czy opłacamy go wcześniej online (co 
przeważnie jest tańsze), czy na lotnisku.

Magdalena Blaśkiewicz

REKLAMA
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Zabierz zdrowie na wakacje
Na wakacjach może zdarzyć się wszystko – od 
niezapomnianych wrażeń i przygód życia, po 
mniej przyjemne atrakcje… takie jak kontu-
zje wymagające natychmiastowej lekarskiej 
interwencji. Aby nie narażać się na dodatko-
we koszty zagranicą, warto mieć Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 
Jak ją zdobyć? Przez Internet.

Wakacje są już na wyciągnięcie ręki. Planu-
jesz wyjazd, czy dajesz się ponieść spontanicz-
nym wyprawom last minute? Bez względu na 
to, jak spędzasz lato, nie zapominaj o… zdrowiu!

– Przed wyjazdem wiele spraw możemy za-
łatwić przez Internet – począwszy od rezerwacji 
hotelu czy biletów, po zakup walizki czy nowych 
butów. Jedną z takich spraw jest również Euro-
pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po-
winna znaleźć się w bagażu wszystkich, którzy 
będą odpoczywać na terenie Unii Europejskiej 
– mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Poratowanie budżetu
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdro-

wotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze 
świadczeń medycznych, które są refundowane 
w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Sto-
warzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Mogą ją 
uzyskać wszystkie osoby posiadające prawo do 
opieki medycznej w Polsce.

Zarówno wyrobienie karty, jak i korzystanie 
z niej nic nie kosztuje.

Od 1 czerwca tego roku karty wydawane 
osobom ubezpieczonym i opłacającym skład-
ki w NFZ są ważne 3 lata. To spora zmiana, bo 
wcześniej trzeba je było wyrabiać co rok. Karty 
wydawane dzieciom i młodzieży do 18. roku ży-
cia, a także emerytom, są ważne 5 lat.

Jeśli masz już kartę EKUZ, sprawdź czy jest 
ważna. Jeśli nie – zawnioskuj o nią jeszcze dziś.

Jeśli wakacje zaczynasz tuż po zakończeniu 
roku szkolnego, to ostatni moment, by załatwić 
tę sprawę.

Karta last minute
Pierwsze i najważniejsze – załóż Profil Za-

ufany. EKUZ to tylko jedna z dziesiątek spraw, 
które dzięki niemu możesz załatwić online. A jak 
załatwić Profil Zaufany? Oczywiście przez In-
ternet. W całości online możesz to zrobić za 
pośrednictwem bankowości elektronicznej. Czę-

ściowo – zawnioskować online, a później udać się 
do jednego z 1500 Punktów Potwierdzających.

Więcej informacji na temat Profilu Zaufane-
go znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl.

Co dalej? Wejdź na stronę  
www.obywatel.gov.pl

1. Wybierz sekcję „Wyjazd zagranicę”, a następ-
nie: „Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ)”.

2. Wybierz opcję „Przez ePUAP”.
3. Znajdź usługę odpowiednią dla Twojego wy-

jazdu (turystycznie/w celach edukacyjnych 
lub zarobkowo), a następnie kliknij „Załatw 
sprawę”.

4. System przeniesie Cię na stronę Profilu Za-
ufanego, gdzie będziesz mógł się zalogować.

5. Zaadresuj wniosek na wojewódzki od-
dział NFZ, odpowiedni dla miejsca Twojego 
zamieszkania.

6. Wypełnij wniosek i wybierz sposób odbioru 
karty – osobiście lub pocztą.

7. Jeśli to konieczne – dołącz dokumenty do 
wniosku (np. jeżeli uczysz się lub studiujesz, 
przygotuj skan legitymacji).

8. Podpisz i wyślij wniosek.
UWAGA! Zwykle na kartę trzeba czekać 

od 3 do 5 dni roboczych od wysłania wniosku. 
W okresie wakacyjnym może to trwać nieco 
dłużej.

Udanych i zdrowych wakacji!

O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyj-
ne na rzecz upowszechniania korzyści z wyko-
rzystywania technologii cyfrowych” realizowany 
jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy 
z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. 
Kampanie mają na celu promowanie wykorzysty-
wania technologii w codziennym życiu przez oso-
by w różnym wieku, przełamywanie barier z tym 
związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji 
społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: 
jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo 
w sieci i programowanie.

Ministerstwo Cyfryzacji
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Zagrożenia w czasie 
wakacji

Bunt to nieodzowny czas w życiu każdego 
nastolatka. Ciężki zarówno dla rodziców 
i otoczenia – ale przede wszystkim dla nie-
go samego. Warto pamiętać o tym mając 
na głowie właśnie takiego młodzieńca czy 
panienkę. 

Bunt to nieodzowny czas w życiu każde-
go nastolatka. Ciężki zarówno dla rodziców 
i otoczenia – ale przede wszystkim dla niego 
samego. Warto pamiętać o tym mając na gło-
wie właśnie takiego młodzieńca czy panienkę.  
To jeszcze niedawno słodkie maleństwo, któ-
re przytulało się do nas i siadało na kolanach 
zaczęło przemieniać się w potwora. Musimy 
zacisnąć zęby i reagować w odpowiedni spo-
sób. To szczególnie ważne w nadchodzącym 
czasie. Wakacje to okres, w którym najwię-
cej młodych ludzi decyduje się uciec z domu. 
Nawet jeśli ma to trwać tylko kilka dni, do-
skonale wiemy, jak wiele niebezpieczeństw 
na nie czyha.

Chcąc uniknąć takich zachowań, należy 
przyjąć odpowiednią strategię. Przede wszyst-
kim podejmować kompromisy – jednak takie, 
które będą korzystne dla nas. I przede wszyst-
kim nie należy oburzać się, gdy nasza mała po-
ciecha wyposaży się w koszulki z nadrukiem 
(http://greenprint.com.pl)  czy torby bawełnia-

ne, które szokują swoim nadrukiem – przedsta-
wiającym którąś ze współczesnych gwiazd mu-
zyki. Jak pokazują policyjne statystyki młodzi 
ludzie, którzy uciekają z domu w czasie wakacji 
odnajdują się już po kilku dniach od zaginięcia. 
Głównie dzięki działaniu policji i straży miej-
skiej, która obserwuje nieletnich wokół dwor-
ców i na terenie miast.

Jeżeli coś wyda się podejrzane, policjant 
czy strażnik może zatrzymać takiego mło-
dego człowieka i sprawdzić, czy nie ma on 
przypadkiem problemów. Celem wyjazdów 
i ucieczek są zazwyczaj festiwale muzyczne 
lub chęć pojechania na wakacje „na dziko”. 
Dlatego właśnie po takich muzycznych even-
tach skruszony nastolatek, bez pieniędzy 
sam wróci do domu. I właśnie dlatego powin-
niśmy mieć z dzieckiem dobry kontakt, by 
nie bało się wrócić  z powrotem. Martwić mo-
żemy się dopiero po kilku tygodniach. Wa-
kacje i lato to niestety nadal okres, w którym 
ginie najwięcej osób – nie tylko młodzieży. 
Dlatego bez względu na to, w jakim jeste-
śmy wieku zawsze należy na siebie uważać 
i nie podejmować zachowań ryzykownych 
– takich jak jazda autostopem, czy samotne 
spacery o późnych porach.

Autor: piszkal  Źródło: http://artykulis.pl/
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