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To tytuł cyklicznego rankingu 
wydatków inwestycyjnych samo-
rządów 2016 – 2018, opublikowa-
ny przez czasopismo „Wspólnota”. 
Jak podkreślają jego autorzy, to 
jedno z najważniejszych zestawień 
pokazujących aktywność samo-
rządów w Polsce.
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www.przeglad.olkuski.pl
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Pakt senacki w Olkuszu działa!

W polityce jest Pan obecny od ponad 
20 lat.
W 1998 roku zostałem starostą powiatu 
olkuskiego. Tworzyliśmy wówczas od pod-
staw samorząd powiatowy na ziemi olku-
skiej. Gdy trzy lata później zostałem se-
natorem, zajmowałem się m. in. sprawami 
ochrony środowiska. Gorąco wspierałem 
projekty dotyczące gospodarki wodno – 
ściekowej w naszym powiecie, budowę ko-
mendy policji czy nowej siedziby Sanepidu. 
Byłem jednym z inicjatorów projektu „Po-
rządkowanie gospodarki wodno – ście-
kowej gmin powiatu olkuskiego”, na który 
przyznano unijną dotację w wysokości 122 
mln złotych. Byłem także wiceburmistrzem 
Wolbromia w latach 2006 – 2007. Od wielu 
lat jestem wiceprzewodniczącym mało-
polskiego SLD. Pełniąc wymienione funkcje, 
wiele czasu spędzałem na rozmowach 
z mieszkańcami. To najlepszy sposób, 
aby skutecznie i efektywnie pracować na 
publicznych stanowiskach. 

Dlaczego zdecydował się Pan na start 
w wyborach?
Choroba wykluczyła mnie na pewien czas  
z aktywnego życia publicznego. Jednak 
przez ostatnich kilka lat bacznie obser-
wowałem, co dzieje się w polityce, w sa-
morządach. Pewnie dlatego, że sprawy 
ludzi zawsze były i nadal są mi bliskie. 
W ostatnich latach rosła we mnie złość 
na pogarszający się stan ochrony zdrowia, 
na „deformę” oświaty, łamanie Konstytucji 
RP, lekceważący stosunek do ekologii, 
trzebienie polskich lasów. Po rozmowach 
z wieloma osobami zdecydowałem się 
ubiegać o mandat senatora. Uznano, że 
moje doświadczenie samorządowe i par-
lamentarne może się przydać. Dlatego 
przystałem na propozycję kandydowania 
do Senatu. 

Jest Pan kandydatem Lewicy w ramach 
paktu senackiego. 
Tak. Pakt senacki to porozumienie ugru-
powań opozycyjnych - nie wystawiają one 
przeciwko sobie kandydatów w senackich 
okręgach. Na tym to polega.

Jakie są priorytety programu Lewicy? 
Bardzo ważna jest dla nas ochrona 
środowiska. Stąd też pomysł powołania 
Agencji Ochrony Przyrody, pozostawienia 
przynajmniej 10 proc. lasów wolnych od 
ingerencji człowieka czy redukcja zużycia 
paliw kopalnianych na rzecz czystych 
źródeł energii. Chcemy też zapewnić 
w ciągu 15 lat dofinansowanie wymiany 
2 milionów domowych pieców węglowych 
na bezemisyjne instalacje grzewcze. 
Nie zapominamy oczywiście o wsparciu 
dla rodzin. W tym zakresie zależy nam 
na bezpłatnych żłobkach dla wszystkich 
dzieci oraz pełnej refundacji metody in 
vitro. Chcemy wprowadzić  gwarantowaną 
emeryturę minimalną w wysokości 1600 
złotych „na rękę” (rosnącą wraz z minimal-
nym wynagrodzeniem) oraz równe płace 
dla kobiet i mężczyzn. Planujemy także 
wprowadzić program tanich mieszkań na 
wynajem oraz zakaz eksmisji „na bruk”. 

Istotnym punktem programu Lewicy są 
również kwestie zdrowotne.
Zgadza się. Jako osobie niepełnosprawnej 
te sprawy są mi szczególnie bliskie. 
Musimy uporządkować sprawy służby 
zdrowia. Po pierwsze, konieczne jest 
wprowadzenie leków na receptę oraz 
wyrobów medycznych (pomp insulinowych 
czy aparatów słuchowych) po 5 złotych. 

Gwarantujemy, że w ciągu 4 lat kolejki do 
lekarzy specjalistów nie będą dłuższe niż 
30 dni. Trzeba także poprawić warunki 
zatrudniania pielęgniarek i ratowników 
medycznych. Do tego wszystkiego nie-
zbędne jest  zwiększenie publicznego 
finansowania w opiece zdrowotnej do 6,8% 
PKB do 2022 r. i do 7,2% PKB do 2024 r.

Dlaczego warto zagłosować na Pana, na 
Lewicę?
Często spotykam się z burmistrzami, wójta-
mi, radnymi, dzięki czemu doskonale znam 
na bieżąco problemy lokalnych samo-
rządów. Nasz program powstał w wyniku 
takich właśnie rozmów i spotkań. Wiem, że 
wszystkie nasze postulaty to odpowiedź 
na oczekiwania młodszych i starszych 
Polaków. Wiem też, że niektóre z naszych 
założeń zostaną poprzedzone konsulta-
cjami społecznymi, bo opinie ludzi są dla 
nas bardzo ważne. Przy okazji dziękuję za 
wyrazy wsparcia i sympatii, z jakimi spoty-
kam się na co dzień w kampanii. Dziękuję 
również członkom i wolontariuszom KOD-u, 
Koalicji Obywatelskiej, .Nowoczesnej za 
pomoc w zbieraniu podpisów.   

Należy iść na wybory, bo...
Dzisiaj nie można być biernym. Trzeba 
oddać głos na przyjazne jutro. W końcu to 
od nas zależy, jak będzie wyglądać nasz 
kraj przez najbliższe cztery lata.
Dlatego zachęcam i zapraszam Państwa 
do głosowania 13 października. 
Proszę o głos na mnie, a obiecuję, że wyko-
rzystam swoje doświadczenie samorządo-
we, parlamentarne i życiowe do rzetelnej 
pracy na rzecz naszego społeczeństwa.

Janusz Bargieł z SLD – kandydat Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Koalicji 
Polskiej na Senatora RP opowiada o swoim starcie w wyborach. 

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

Kosztowne zlecenia dla córki dyrektora 
galerii, podejrzenie naruszania dyscypliny 
finansów publicznych poprzez zaniża-
nie dochodów z  wynajmu pomieszczeń, 
kontrowersje w  działaniach Rady Pro-
gramowej, lekceważenie obowiązujących 
przepisów – tak można podsumować naj-
ważniejsze zastrzeżenia płynące z  proto-
kołu kontroli przeprowadzonej w ostatnim 
czasie w Galerii Sztuki Współczesnej Biuro 
Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

- Kontrole doraźne kierowane są kolejno do wszyst-
kich jednostek Gminy Olkusz. Z pewnością jest to do-
datkowa praca, jednak dyrektorzy rozumieją, że to nasz 
obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych. 
Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, by pracownicy 
kontrolowanej jednostki tę rutynową procedurę sprowa-
dzali do jakiegoś destrukcyjnego działania, mającego 
przynieść instytucji krzywdę. Być może to właśnie chęć 
ukrycia licznych zaniedbań w zarządzaniu galerią była 
powodem protestów dla podjętej inicjatywy włączenia 
BWA w strukturę Miejskiego Ośrodka Kultury – komen-
tuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Trwająca kontrola wykazała liczne nieprawidłowo-
ści. Przedstawiamy najważniejsze punkty:
1. Systematyczne zlecenia umów dla córki 

dyrektora galerii Stanisława Stacha
W kontrolowanym okresie od 2016 roku do połowy 

2019 roku GSW BWA w Olkuszu podpisywała z córką 
obecnego dyrektora GSW BWA umowy, których łączna 
wartość sięgnęła ponad 20 tys. złotych. Dotyczyły one 
szerokiego wachlarza działalności – od prowadzenia 
warsztatów muzycznych (7 umów na łączną kwotę 
2 750 zł), przez koncerty (10 umów na łączną kwotę 
10 080 zł), po… usługi tłumacza (3 umowy na łączną 
kwotę 7 810 zł).

Roman Piaśnik: Skandalem jest dla mnie sytu-
acja, w której jednostka wydatkująca środki publiczne, 
a zatem pochodzące z pieniędzy podatników, tak dużą 
część zleceń na zewnątrz powierza córce dyrektora. 
Jest to działanie sprzeczne z wartościami zawartymi 
w Kodeksie Etyki Pracowników BWA i z pewnością nie 

może być uznane za normalne. Wyobraźmy sobie do 
jakiej degeneracji życia publicznego doszłoby, gdyby 
wszyscy prezydenci, burmistrzowie miast, dyrektorzy 
czy kierownicy zatrudniali w pierwszej kolejności 
swoje dzieci.

2. Zaniżanie dochodów z wynajmu pomieszczeń
W samym 2018 roku władze GSW BWA w Olkuszu 

złamały swoje wewnętrzne regulacje po to, by dwóm 
podmiotom wynająć salę w niższej cenie. Zachodzi 
zatem podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych.

Roman Piaśnik: Jeżeli dyrektor galerii uznał – 
niezależnie od powodów – że zachodzi potrzeba obni-
żenia stawki wynajmu sali, należało to zrobić zgodnie 
z prawem. Wewnętrzne regulacje nie powstają po to, 
by móc później działać wbrew nim. W jednostkach 
finansowanych ze środków publicznych jest to tym 
ważniejsze, że za takie naruszenia grozi konkretna od-
powiedzialność, która nie wynika z czyjejś złej woli, ale 
z przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych.

3. Chaos i kontrowersje w działaniach Rady 
Programowej
Rada Programowa została powołana jako organ 

opiniotwórczy i doradczy dyrektora galerii BWA. 
Okazuje się, że stało się to niezgodnie z przepisami, 

a samemu organowi nie udało się podjąć żadnej uchwały 
– nawet dotyczącej… własnego regulaminu działania. 
Do tego dochodzi konsekwentny brak prowadzenia 
obowiązkowych uzgodnień składu Rady Programowej 
z burmistrzem i zarządem Powiatu Olkuskiego.

Roman Piaśnik: Do Rady Programowej należy 
m.in. radny, który krytycznie odnosi się do zamiaru 
włączenia galerii BWA w struktury Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olkuszu. Ten sam radny kieruje jednocześnie 
bazą noclegową, do której – oczywiście za środki BWA 
– przyjeżdżają uczestnicy trwających ponad tydzień 
plenerów malarskich. Zachodzący tu konflikt interesów 
jest w mojej ocenie wyraźny. 
4. Lekceważenie obowiązujących przepisów

Grożące dyscypliną finansów publicznych za-
niżanie dochodu z wynajmu sali nie jest jedynym 
uchybieniem wykrytym podczas kontroli. Kontrola 
wykazała konsekwentne obchodzenie własnych regu-
lacji prawnych – począwszy od właściwego przyjęcia 
regulaminu organizacyjnego, przez metodę prowadzenia 
ewidencji zgromadzonych dzieł, po współpracę z Radą 
Programową. Co więcej, pracownicy nie wykonali 
wszystkich zaleceń z poprzedniej kontroli, która odbyła 
się w 2016 roku.

Roman Piaśnik: Być może z perspektywy po-
stronnego obserwatora lekceważenie obowiązujących 
przepisów nie stanowi większego problemu. Trzeba 

jednak pamiętać, że GSW BWA w Olkuszu jest instytucją 
kultury wydatkującą środki publiczne, dlatego wszelkie 
uchybienia formalne i organizacyjne w jej działalności 
mogą przynieść przykre konsekwencje, jak np. koniecz-
ność zwrotu dotacji. Po to są wewnętrzne kontrole, 
by takie sytuacje wychwytywać, a następnie wdrażać 
działania naprawcze. 

Z całością protokołu pokontrolnego można zapo-
znać się na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl. 
Dokonano jedynie – wymaganej prawem – anonimizacji 
danych osobowych.

- Uważam, że włączenie galerii BWA do struktur 
Miejskiego Ośrodka Kultury pozwoli nam zwiększyć jej 
potencjał i poprawić organizację pracy, by naruszenia 
podobne do tych, które płyną z przeprowadzonej teraz 
kontroli, nigdy się nie powtórzyły. Nikt nie zamierza 
likwidować dotychczasowej działalności galerii. 
Formalnie jest to jednak złożony proces, a na jego 
początku nie przewidziałem, że spotka się z tak dużym 
oporem pracowników galerii, którzy – posługując się 
licznymi manipulacjami – próbują dowodzić, że BWA 
ma prawo istnieć wyłącznie jako odrębna jednostka. 
Włączenie BWA w struktury MOK pozwoli poszerzyć 
ofertę kulturalną przygotowywaną dla mieszkańców 
naszej gminy. Stworzymy spójną ofertę dostępną dla 
szerszej grupy odbiorców, która nie będzie już musiała 
wybierać pomiędzy przygotowanymi wydarzeniami. 
Zaczynam jednak rozumieć opór pracowników przed 
zaproponowanymi zmianami. Można mieć zastrzeżenia 
co do jej właściwego zarządzania. Poza zastrzeżeniami 
płynącymi z kontroli, istotne są również takie szczegóły 
spoza protokołu jak ten, że BWA odmawia odebrania 
kierowanej do siebie korespondencji. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że praca w obecnej GSW BWA jest wy-
godna i przyjemna. Nic dziwnego, bowiem w Olkuszu 
nie ma drugiej takiej jednostki finansowanej z pieniędzy 
podatników, która na 3 zatrudnione obecnie etaty prze-
widuje powyżej 300 tys. złotych rocznego budżetu na 
wynagrodzenia i jako instytucja finansowana z pieniędzy 
podatników oczekuje, by kulisami jej pracy nikt się nie 
interesował – podsumowuje Roman Piaśnik.

Co wykazała kontrola w galerii BWA?
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY OLKUSZ 

OGŁASZA NABÓR  
NA WOLNE  

STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY  
SPECJALISTA  

WYDZIAŁU  
DROGOWO – INWESTYCYJNEGO

pełny etat

 Więcej informacji na stronie internetowej 
 www.umig.olkusz.pl

ZARZĄDZENIE NR 0050.632.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Z DNIA 18.09.2019 r.
w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji  

na terenie Gminy Olkusz w terminie jesiennym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), § 17 i 18 ust. 2 Uchwały Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Olkusz (Dz.Urz. Woj. Małopol. z 2016 roku, poz. 4177), 
zarządzam, co następuje:

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

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

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

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

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

4. Osoby zobowiązane do deratyzacji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów 
mogą ponosić odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane m. in. w art. 117 § 1 ustawy z dnia  
20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 roku poz. 821 z późn. zm.):

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

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

§ 4
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 7 października 2019 roku do dnia  
20 października 2019 roku.

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

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka – etap B 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Wyłożenie planu ponawiane jest w zakresie:

1. przebiegu gazociągu wysokoprężnego wraz z infrastrukturą gazownictwa oznaczoną na rysunku projektu planu 
symbolami 1ITG – 6ITG,

2. przebiegu drogi usytuowanej w Podlesiu i Braciejówce, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 1 KDD 1/2,
3. legendy na rysunku projektu planu, 
4. tekstu projektu planu.

Zasięg terenów podlegających wyłożeniu wyróżniono kolorem na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej 
treści, który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również 
do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 09 października 2019 r. do 07 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu. 
W podanym  miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie 
dostępne wykazy danych” dalej  „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 października 2019 r., 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w sali narad (nr 112) o godz. 1500. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym projekcie planu miejscowego może 
wnieść do niego uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 21 listopada 2019 r.  
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. 
zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.  
Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone 
w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2019 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Dla ww. zmiany planu nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

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

Roman Piaśnik

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Autorzy zestawienia, prof. ekono-
mii Paweł Swianiewicz, kierownik Ka-
tedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na 
Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Warszawskie-
go oraz Julita Łukomska - adiunkt 
w tej samej katedrze, wzięli „pod lupę” 
samorządowe wydatki inwestycyjne 
w minionych trzech latach. Z ran-
kingu wynika, że opisywane wydatki 
w 2016 roku były najniższe od 2005 
roku, ale już rok 2018 był pod tym 
względem rekordowy. - Jeszcze nigdy 
wcześniej polskie samorządy nie 
wydawały na inwestycje tak dużo. 
Ten wynik zawdzięczamy przede 
wszystkim gminom, bo w miastach na 
prawach powiatu wydatki z 2018 były 
bardzo zbliżone, a w województwach 
przez kolejne sześć lat, zaczynając 
od 2010 r., były nawet wyższe niż 
ostatnio. Żeby nie było zbyt różowo, 
to przypomnijmy, że ostatnio bardzo 
mocno wzrosły ceny prac budow-
lanych i materiałów, więc rekord 
finansowy nie musi wyglądać aż tak 
dobrze, gdy spojrzeć na zakres prac 
możliwych do wykonania. Pamiętamy 
też o czających się w kolejnych latach 
zagrożeniach, na przykład kosztach 
obciążających budżety samorządowe 
w związku z reformami oświaty czy 
o perspektywie obniżających się 
wpływów z tytułu udziałów w PIT – 
twierdzą autorzy rankingu.

Twórcy zestawienia zwracają 
uwagę na coraz większą dominację 
inwestycji transportowych w wo-
jewództwach, przy jednoczesnym 
spadku udział inwestycji w dziale 
„rolnictwo”, co można wiązać ze 
zmianami w zakresie kompetencji 
samorządów wojewódzkich.

Z kolei w przypadku powiatów 
wzrosła liczba inwestycji oświato-
wych, co zapewne związane jest z re-
formą oświaty. W gminach wydatki 
na tego typu szkolne przedsięwzięcia 

nie są aż tak ewolucyjne – tutaj wy-
zwaniem jest rozbudowa sieci przed-
szkolnej, a także opieka nad dziećmi 
młodszymi.

Warto dodać, że część projektów 
jest realizowana przez spółki komu-
nalne. - Wiadomo, że spółki realizują 
wiele zadań w zakresie gospodarki 
wodno-kanalizacyjnej, gospodarki 
odpadami i lokalnego transportu 
zbiorowego. To tłumaczy, dlaczego tak 
niski jest udział gospodarki komu-
nalnej w wydatkach inwestycyjnych 
miast na prawach powiatu (bo tam 
udział spółek w realizacji zadań gmin-
nych jest największy). To może także 
wyjaśniać, dlaczego w strukturze 
inwestycji transportowych tak mocno 
dominują te związane z budową 
i remontami dróg, a nie z zakupem 
taboru komunikacyjnego – czytamy 
w opisie rankingu.

Jak liczono średnie wydatki?
Autorzy zestawienia brali pod 

uwagę całość wydatków majątkowych 
poniesionych w latach 2016–2018, 
a by uniknąć chwilowych wahań 
wskaźnika będącego podstawą ran-
kingu. W tym roku  zrezygnowano 
z uwzględniania wyników ankiety 
w miastach powiatowych (wcześniej 
takie ankiety były tam wysyłane). 
Z uwagi na fakt, iż większość miast 
nie odpowiadała na nie, autorzy 
uznali, że uwzględnianie ankiet tylko 
z niewielkiej części miast bardziej 
zaburzy obraz niż uczyni go pełniej-
szym. -Wiemy skądinąd, że skala 
działalności inwestycyjnej spółek 
komunalnych w mniejszych miastach 
jest znacznie mniejsza niż w miastach 
na prawach powiatu. Niestety ozna-
cza to, że wyniki rankingu nie w pełni 
oddają sytuację w średnich i małych 
miastach, w których spółki stanowią 
istotny element realizacji strategii 
inwestycyjnych. No cóż, nie gromadzi-
my w Polsce oficjalnych danych, które 
pozwoliłyby na uzyskanie takiego 
pełnego, niezniekształconego obrazu. 

Należy podkreślić, że dane te opierają 
się na zaufaniu w prawdziwość i do-
kładność przekazywanych nam infor-
macji. Mimo stabilizatora w postaci 
średnich trzyletnich, wyniki rankingu 
inwestycyjnego należą do najbardziej 
stabilnych. Jedyny niezmienny od 
lat element krajobrazu to dominacja 
gminy Kleszczów, która w przelicze-
niu na jednego mieszkańca wydaje na 
inwestycje około sześciu razy więcej 
niż pierwsze w klasyfikacji miasto 
na prawach powiatu – uważają prof. 
Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska.

Ile inwestują nasze 
samorządy?

Małopolska uplasowała się na 6 
miejscu ze średnimi wydatkami na 
inwestycje „na głowę” w wysokości 
143,46 złotych. Wśród województw 
najlepiej wypadło woj. podlaskie 
(216,16 złotych). Ostatnie, 16 miej-
sce należy do woj. łódzkiego (68,68 
złotych).

W kategorii miast wojewódzkich 
prym wiedzie Rzeszów, gdzie średnie 
inwestycyjne wydatki „per capita” 
wynoszą 1554,25 złotych. Kraków jest 
trzeci (1511,91 złotych), a ranking 
zamyka Olsztyn (906,82 złotych).

Wśród powiatów najlepszy okazał 
się leszczyński (woj. wielkopolskie) 
z wynikiem 544,29 złotych. Powiat 
olkuski awansował w porównaniu 
z poprzednim rankingiem za lata 
2015 – 2017 z 288 miejsca na 251 
(109,63 złote). Pobliskie powiaty 
wypadły następująco: chrzanowski 
znalazł się na 269 lokacie (95,15 
złotych), oświęcimski na 60 (229,03 
złote), a miechowski na 157 (156,76 
złotych). Ostatni, 314 jest powiat 
milicki (woj. dolnośląskie) z wynikiem 
25,69 złotych.

1783,06 złotych – tyle wynoszą 
średnie wydatki inwestycyjne „na 
głowę” w dolnośląskich Polkowicach, 
liderze miast powiatowych. Olkusz 
spadł o pięć pozycji, na 256 miejsce 

(258,52 złote). Jak wypadły pobliskie 
miasta powiatowe? Na 10 miej-
scu znalazł się Oświęcim (1136,45 
złotych), na 138 Miechów (547,55 
złotych), a na 206 Chrzanów (423,43 
złote). 267 pozycje zajęły Sejny (woj. 
podlaskie), gdzie średnie inwestycyjne 
wydatki wyniosły 68,83 złote.

Liderem w kategorii „miasta 
inne” jest Krynica Morska (woj. 
pomorskie) ze średnimi wydatkami 
na inwestycje w wysokości 6723,89 
złotych. Wolbrom awansował z 178 na 
138 pozycję (918,24 złote). Z kolei Bu-
kowno z wynikiem 522,90 złotych zaj-
muje 375 miejsce (poprzednio 333).

Ostatni (597) jest Biały Bór 
z woj. zachodniopomorskiego (36,56 
złotych).

W grupie gmin wiejskich nadal 
dominuje Kleszczów (woj. łódzkie) 
ze średnimi wydatkami per capita 
w wysokości 13 504,99 złotych. Bo-
lesław w poprzednim zestawieniu by 
na 1006 lokacie. Teraz z inwestycyj-
nymi wydatkami na poziomie 674,31 
złotych jest na 699 miejscu. Trzyciąż 
(697,11 złotych) jest w zestawieniu 
653 (ostatnio na 1027 miejscu).

Największy awans odnotowały 
Klucze, w poprzednim rankingu za 
lata 2015 – 2017 plasowały się na 
1348 miejscu, a obecnie zajmują 975 
pozycję (531,53 złotych). Zestawienie 
zamyka na 1547 lokacie lubelska 
Dubienka (67,03 złotych).
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Fabryka Wentylatorów „Owent”  
sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu ma 
już 77 lat. Zaczynała od produk-
cji wentylatorów do łodzi pod-
wodnych. Dziś olkuskie urządzenia 
montowane są w elektrowniach, 
ciepłowniach i wielu innych obiek-
tach przemysłowych, od lat służąc 
poprawie jakości powietrza w ca-
łym kraju.

„Owent” to jedna z najstarszych fabryk 
w naszym mieście. Początki fabryki sięgają 
1942 roku.  Wówczas była to filia niemieckiego 
przedsiębiorstwa Ventilatoren Fabrik, którego 
założycielem był Karl Ruhnke. Działalność fa-
bryki w czasach II wojny światowej skupiała się 
głównie na produkcji wentylatorów do łodzi 
podwodnych, a także elementów uzbrojenia. 
Kilka lat później, w 1949 roku fabryka została 
upaństwowiona, a jej Dyrektorem Naczelnym 
został Stefan Jasiński. 

Na przestrzeni ponad 70 lat działalności za-
kład produkcyjny nie tylko zmienił swoją pier-
wotną siedzibę z ul. Króla Kazimierza (daw-
niej Krakauer Strasse), ale także zasadniczo 
zmienił profil swojej działalności. Obecnie, 

od kilkudziesięciu lat wentylatory to produk-
ty cieszące się bardzo wysoką renomą wśród 
użytkowników m. in. z branż rolno-spożywczej, 
chemicznej, farmaceutycznej, cementowo-
-wapienniczej, budowlanej i ciepłowniczej.

Firma stawia przede wszystkim na jakość. 
Produkowane w „Owencie” wentylatory to 

maszyny, dzięki którym oddychamy lepszym 
powietrzem, wolnym od zanieczyszczonych 
spalin produkowanych przez elektrownie, cie-
płownie i szeroko pojęty przemysł. „Owent” to 
firma, która dzięki swojej działalności znacznie 
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
przemysłu oraz poprawy jakości życia każde-
go Polaka.

Fabryka prężnie się rozwija, stawiając na 
coraz większe i przełomowe projekty. Na 
szczególną uwagę zasługuje projekt zrealizo-
wany w sierpniu tego roku. Fabryka Wentyla-
torów „Owent” wyprodukowała i dostarczyła 
2 wentylatory typu WPWX-160 do instalacji 
odsiarczania spalin, budowanej na terenie 
KGHM Polkowice.

Ciekawostką jest, że wentylatory te jak 
i zdecydowana większość produktów „Owen-
tu”, zostały w całości zaprojektowane przez 
młody, wybitnie zdolny zespół inżynierów- ab-
solwentów najbardziej prestiżowych uczelni 
technicznych, takich jak: Politechnika Łódzka, 
Politechnika Krakowska czy Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie. Konstruktorzy i pro-
jektanci dokonali szczegółowych obliczeń do-
borowych i wytrzymałościowych a następnie 
przystąpili do prężnych prac projektowych. 
W wyniku tych prac powstała dokumentacja 
wykonawcza, czyli zestaw rysunków niezbęd-
nych do zrealizowania procesu produkcji.

Sama produkcja tych wielkogabaryto-
wych urządzeń o masie przekraczającej  
15 ton/szt. była niebagatelnym zadaniem 
i trwała ponad 6 tygodni. Aby zobrazować 
wielkość tego projektu warto dodać, że za-
potrzebowanie na moc jednego z tych wen-
tylatorów to aż 500 kW. Zrealizowanie tego 
projektu było możliwe nie tylko dzięki zaawan-
sowanej myśli inżynierskiej, ale także dosko-
nale zgranej ekipie pracowników produkcji 
pod mądrym kierownictwem szefa produkcji 
oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu. 
Fabryka nieustannie się rozwija, inwestując 
głównie w infrastrukturę przyjazną pracow-
nikom oraz w dalszy rozwój parku maszyno-
wego. Jako Olkuszanie, możemy być dum-
ni z „Owentu”, który produkuje niezawodne 
wentylatory znane i chętnie użytkowane 
w całym kraju.

Wentylatory „Owentu” 
znane w całej Polsce 



6 | 27 września 2019 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

VelvetCARE zainwestuje 
kolejne miliony

Klucze
Jakub�Fita,�fot.�Velvet�Care

Spółka Velvet CARE to kolejna fir-
ma z terenu naszego powiatu, która 
uzyska wsparcie w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji. Dzięki zwolnieniu 
z obowiązku płacenia części podat-
ków firma będzie mogła w najbliż-
szych latach zainwestować 230 mln 
zł w dalszy rozwój zakładu produk-
cyjnego w Kluczach.

Papiernia w Kluczach to jeden 
z największych i najnowocześniej-
szych zakładów tego typu w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej. Za-
kład będący od 2003 r. częścią amery-
kańskiego koncernu Kimberly-Clark, 
w 2013 r. zmienił swojego właściciela 
i został przekształcony w samodzielną 
spółkę Velvet CARE. W ciągu minio-
nych 6 lat przedsiębiorstwo nie tylko 
podwoiło skalę produkcji, ale także 
potroiło swoje obroty. Według wstęp-
nych szacunków w 2019 r. osiągną 
one pułap około 600 mln zł.

W 2016 roku firma stała się czę-
ścią krakowskiej specjalnej strefy eko-
nomicznej. Dało to impuls do realizacji 
ważnych inwestycji na kwotę przekra-
czającą 210 mln zł, czego efektem by-
ło zwiększenie mocy produkcyjnych 
i skali działania. Obecnie w firmie pra-
cuje blisko 650 pracowników, z czego 
ponad 150 osób zostało zatrudnionych 
w ciągu ostatnich dwóch lat. W ra-
mach decyzji wydanej przez Krakow-
ski Park Technologiczny w imieniu 
ministra właściwego ds. gospodarki, 
zakład został włączony do Polskiej 
Strefy Inwestycji.

- Nowa decyzja, w ramach Pol-
skiej Strefy Inwestycji, pozwoli kon-
tynuować dalszy rozwój firmy. Zarząd 
firmy deklaruje, że minimum 230 mln 
złotych zostanie przeznaczone m.in. 
na rozbudowę zakładu, zakup nowych 
urządzeń i maszyn, w tym również na 
zakup kolejnej maszyny papierniczej 
do produkcji bibuły higienicznej. Po-
zwoli to na intensyfikację prac ba-
dawczych związanych z poszerzeniem 
portfolio produktów – mówi Barbara 

Wityńska-Słącz z Krakowskiego Par-
ku Technologicznego.

Przypomnijmy, że Polska Strefa 
Inwestycji (PSI) to rządowy program 
pomocy przedsiębiorcom planującym 
nowe inwestycje. W jego ramach otrzy-
mują oni od 10 do 15 lat ulgi po-
datkowej w zamian za zrealizowanie 
określonych inwestycji. Pula ulgi po-
datkowej, czyli wysokość niezapła-
conego podatku CIT/PIT, zależy od 
lokalizacji i wielkości inwestycji oraz 
kosztów kwalifikowanych deklaro-
wanych przez przedsiębiorcę. Polska 
Strefa Inwestycji zastępuje dotychcza-
sową ustawę dotyczącą specjalnych 
stref ekonomicznych, która będzie 
obowiązywać równolegle z programem 
PSI do 31 grudnia 2026 r.

- Pozytywna decyzja KPT oznacza 
dla nas wielką szansę na kontynuację 
dynamicznego rozwoju Velvet CARE. 
Niewiele firm ma takie możliwości, dla-
tego dziękujemy za powierzone nam 
zaufanie. Naszym celem jest strate-
giczna rozbudowa kluczewskiej pa-
pierni jako wzorca w naszej branży, 
i to nie tylko w Polsce, ale też w ca-
łej Europie Środkowej. Zarząd firmy 
wspólnie ze swoim partnerem - fun-
duszem inwestycyjnym Abris tworzy 
obecnie długoterminową strategią roz-
woju przedsiębiorstwa. Spółka inten-
sywnie pracuje nad scenariuszami 
uwzględniającymi dalszą rozbudowę 
mocy produkcyjnych i infrastruktury 
w kierunku zwiększania efektywności, 
ekologiczności i ograniczania wpły-
wu na środowisko oraz na ekspansji 
biznesowej poprzez fuzje i akwizycje 
- komentuje Julita Dąbrowska repre-
zentująca zakład Velvet CARE.

Nowoczesna karetka  
już wkrótce

olKusz
Wiola�Woźniczko

Jeszcze tej jesieni stacja Krakow-
skiego Pogotowia Ratunkowego 
w Olkuszu otrzyma nową karetkę. 
Ma to być jeden z najnowocześniej-
szych pojazdów w Polsce.

W podpisaniu umowy na dofi-
nansowanie w kwocie 400 tys. złotych 
oraz wręczeniu symbolicznego czeku 
uczestniczyli: wiceminister zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko, wicemini-
ster sportu i turystyki Jacek Osuch 
oraz dyrektor Krakowskiego Pogoto-
wia Ratunkowego dr n. med. Małgo-
rzata Popławska.

Zgodnie ze specyfikacją postę-
powania przetargowego, karetka ma 
posiadać m. in. podwójny system 
ogrzewania przedziału pacjenta i ka-
biny kierowcy, niezależny od pracy 
silnika czy dwuparownikową klimaty-
zację z niezależną regulacją tempera-
tury i nawiewu w przedziale pacjenta 
i kabinie kierowcy. W przedziale pa-
cjenta zamontowany ma być dotykowy 
panel sterujący służący do regula-
cji: oświetlenia przedziału pacjenta 
oraz oświetlenia zewnętrznego prze-
strzeni wokół ambulansu, wentylacji, 
ogrzewania i klimatyzacji przedziału 
pacjenta z funkcją automatycznego 
utrzymywania ustawionej temperatu-
ry oraz temperatury w lodówce.

Nowością będą nosze z napędem 
elektrycznym (dostosowane do trans-

portu pacjentów o wadze nawet 395 
kg), pozwalające na łatwy transport 
pacjenta. Takie rozwiązanie jest bar-
dziej komfortowe dla pacjenta. Z ko-
lei od ratowników wymagają o wiele 
mniejszego wysiłku fizycznego niż kla-
syczne nosze.

Jak informuje Ministerstwo Zdro-
wia nowoczesne ambulanse trafią do 
stacji ratownictwa medycznego w ca-
łej Polsce. Kwota dofinansowania to 
400 tys. złotych na karetkę, co pozwo-
li na zakup nowoczesnych pojazdów 
przystosowanych do funkcjonowania 
w systemie ratownictwa medycznego. 
Budżet programu w 2019 roku wynie-
sie prawie 80 mln złotych. Łącznie do 
stacji pogotowia ratunkowego w całym 
kraju trafi 200 nowoczesnych karetek.

Wyborcza dyskusja o bezpieczeństwie
olKusz

Jakub�Fita

W minioną sobotę do klubu „Przy-
jaźń” na Pakusce zawitała polityka. 
Wszystko za sprawą drugiej debaty 
wyborczej, zorganizowanej przez 
lokalne struktury KOD. Tematem 
spotkania było szeroko pojęte bez-
pieczeństwo. W rozmowie wzięli 
udział kandydaci Koalicji Obywatel-
skiej oraz SLD. Gościem specjalnym 
był Krzysztof Janik - były minister 
spraw wewnętrznych i administra-
cji w rządzie Leszka Millera.

Parlamentarna kampania wybor-
cza z dnia na dzień nabiera coraz więk-
szego tempa. Oprócz plakatów, ulotek 
i ulicznych banerów, kandydaci coraz 
częściej starają się spotykać ze swo-
imi potencjalnymi wyborcami. Jedną 

z okazji do takiej formy walki o głosy 
było sobotnie spotkanie, zorganizowa-
ne przez olkuskich działaczy Komitetu 
Obrony Demokracji.

Tematem rozmowy pomiędzy je-
go uczestnikami były kwestie zwią-
zane z: wojskowością, porządkiem 
publicznym na terenie kraju oraz za-
grożeniami, jakie czyhają na obywateli 
w związku z postępującą informatyza-
cją. W dyskusji wzięli udział członko-
wie Platformy Obywatelskiej – Dorota 
Marek, Józef Lassota i Piotr Grabar-
czyk, oraz reprezentanci SLD: Magda-
lena Kubańska i Janusz Bargieł. Na 
sali zabrakło przedstawicieli Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15. Jak 
tłumaczą organizatorzy wydarzenia, 
nie zostali oni zaproszenie ze względu 
na brak poszanowania demokratycz-
nych wartości przez ich ugrupowania.

- Najwyższy czas rozstać się 
z przeświadczeniem, że czeka nas 

wojna w klasycznym rozumieniu tego 
słowa. Dziś konflikty prowadzone są 
zupełnie innymi środkami niż daw-
niej. Wojny hybrydowe, ataki haker-
skie, dezinformacja społeczeństwa 
i kontrola nad dostawami surowców 
energetycznych to główne narzędzia, 
jakie stosuje się obecnie w konfliktach 
o wpływy gospodarcze i polityczne – 
tłumaczył na wstępie Krzysztof Janik.

Zdaniem posła Józefa Lassoty, 
w interesie naszego kraju leży dal-
sze pogłębianie współpracy pomię-
dzy Polską i pozostałymi krajami Unii 
Europejskiej, zarówno w obszarze po-
litycznym, jak i militarnym. -W dzisiej-
szych czasach żadna z europejskich 
armii nie jest w stanie samodzielnie 
funkcjonować w sferze obronności. 
Dlatego konieczna jest bliska współ-
praca. Nie tylko z USA, ale także z na-

szymi unijnymi partnerami – mówił 
poseł.

Wiele uwagi w trakcie rozmowy 
poświęcono zadaniom realizowanym 
przez służby mundurowe. - Dawniej 
plagę w naszym kraju stanowiły kra-
dzieże samochodów. Teraz wyzwaniem 
dla policji jest walka z internetowymi 
przestępcami, dokonującymi wyłu-
dzeń i kradzieży pieniędzy z naszych 
rachunków bankowych - podkreślał 
Krzysztof Janik. - Należy doposażać 
policjantów w środki niezbędne do wy-
konywania przez nich zadań. Trzeba 
też zwiększyć ich liczebność i podwyż-
szać ich wynagrodzenia. Nie można 
oszczędzać na ograniczaniu czasu 
funkcjonowania posterunków, tak jak 
to miało miejsce w Bukownie – prze-
konywali kandydaci SLD, Magdalena 
Kubańska i Janusz Bargieł.

Informacja stanowi obecnie klu-
czowy kapitał. Dlatego w trakcie 

dyskusji poruszono temat ochrony 
danych osobowych oraz zagrożenia 
inwigilacją obywateli przez państwo-
we służby. – Obecnie bardzo dużo 
mówi się na temat przepisów RODO. 
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 
mamy prawo do ochrony naszej pry-
watności. Tymczasem urzędnicy zbie-
rają na nasz temat ogromne ilości 
informacji. W najgorszej sytuacji są 
przedsiębiorcy, których zmusza się do 
ciągłego spowiadania się ze swoich de-
cyzji i działań – przekonywali Dorota 
Marek, radna Rady Miejskiej w Krze-
szowicach, oraz Piotr Grabarczyk, szef 
olkuskich struktur PO.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? – Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!
Kolejny już raz w miejskim budżecie wyodrębniamy pulę środków, o której przeznaczeniu mogą 
Państwo zadecydować w  głosowaniu. Spośród 40 zadań zgłoszonych przez naszych sąsiadów 
i przyjaciół realizowane będą te, które uzyskają największą liczbę głosów. Gorąco zachęcam do 
udziału w  głosowaniu i  wybieraniu tych zadań, które Państwa zdaniem najlepiej będą służyły 
całej społeczności.

Wykaz punktóW do głosoWania W Budżecie oByWatelskim na rok 2019
lp. punkty do głosowania adres godz. otwarcia

1 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Olkusz, Rynek 1 pon. 7.00-17.00 wt. -piąt. 7.00-15.00 

2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu Olkusz, ul.Fr. Nullo 29b pon. wt. czw. piąt 8.00-18.00  

śr. sob. 8.00-16.00

3
Szkoła Podstawowa Nr 9 
Szkoła Podstawowa Nr 9

Olkusz, ul. Kosynierów 12
Olkusz, ul. Kosynierów 14

Portiernia pon.-piąt. 7.00-20.00 
Portiernia pon.-piąt. 7.00-20.00 

4

Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny 
Nr 1 w Olkuszu 
Przedszkole Nr 10 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 5 

Olkusz, ul. Żeromskiego 1

Olkusz, ul. Żeromskiego 2

Olkusz, ul. Kochanowskiego 2

Olkusz, ul. Żeromskiego 6

Olkusz, ul. Konopnickiej 4 

Portiernia pon.-piąt. 7.00-19.00 

Portiernia pon.- piąt. 9.00-19.00 

Portiernia pon.- piąt. 7.00-20.00 

Kancelaria pon.- piat.8.00 16.00 

pon.- piąt. 9.00-15.00 

5 Szkoła Podstawowa Nr 1 Olkusz, ul. J. Kantego 5 Portiernia pon.- piąt. 8.00-20.00 

6 Szkoła Podstawowa Nr 4 
Szkoła Podstawowa Nr 4

Olkusz, ul. Fr. Nullo 36 
Olkusz, ul. J. Korczaka 7

Portiernia pon.-piąt. 7.30-17.00 

7 Szkoła Podstawowa Nr 5 Olkusz, ul. Cegielniana 24 Portiernia pon.-piąt. 7.00-20.00 

8
Szkoła Podstawowa Nr 6 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 2

Olkusz, ul. Długa 67
Olkusz, ul. Długa 19

Sekretariat pon.- piąt. 7.00-15.00 
pon.- wt. 9.00-16.00 

9

Szkoła Podstawowa Nr 3 
Przedszkole Nr 8 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 3 

Olkusz, ul. kpt. Hardego 11a

Olkusz, ul. Legionów Polskich 12

Olkusz, ul. Legionów Polskich 14/16

Portiernia pon.- piąt. 8.00-18 .00 
pon.- piąt 7.00-17.00 
pon.-piąt. 9.00-17.00

10 Szkoła Podstawowa w Zedermanie Olkusz, Zederman 99 Sekretariat pon.- piąt. 8.00-20.00 

11 Szkoła Podstawowa w Zawadzie Olkusz, Zawada 110 Sekretariat pon.-piąt. 8.00-14.00 
czwartki od 14.00 do 17.00

12
Szkoła Podstawowa w Osieku 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia Osiek

Olkusz, Osiek 79 b 
Olkusz Osiek 79 b

Portiernia pon.-piąt.8.00-20.00 
śr.- piąt. 8.00-16.00 

13
Szkoła Podstawowa w Żuradzie 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia Żurada

Olkusz, Żurada 
Remiza OSP Żurada 

Sekretariat pon.- piąt. 7.30-17.30 
czw.-piąt. 9.00-17.00

14
Szkoła Podstawowa w Kosmolowie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia Kosmolów

Olkusz Kosmolów 152  
Olkusz Kosmolów 44

Sekretariat pon.- piąt. 8.00-15.00 
czw.- piąt. 9.00-17.00 

15
Szkoła Podstawowa w Braciejówce
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia Braciejówka 

Olkusz, Braciejówka 60 Sekretariat pon.- piąt. 8.00-19.00 
pon.- śr. 9.00-17.00

16
Szkoła Podstawowa w Gorenicach
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia Gorenice 

 Gorenice, ul. Krakowska 51 Sekretariat pon.- piąt. 8.00-20.00 
śr.-.piąt. 9.00-16.00

17 Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Witeradowie  Olkusz, Witeradów 394 Sekretariat pon.- piąt. 8.00-17.00

18 Szkoła Podstawowa w Sienicznie Olkusz, ul. M. Dąbrowskiej 14 Portiernia pon.-.piąt. 8.00-18.00
19 Wiejski Dom Kultury w Bogucinie Małym Bogucin Mały wt.- piąt. 16.00-20.00

20 Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach Niesułowice 10-11 października 16.00 -18.00 
17-18 października 16.00-18.00

lista zadaŃ
Nr Tytuł zadania Kwota

1 Uporządkowanie terenu oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół Przedszkola Nr 3 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu 100.000 zł

2 Edu Sport – strefa edukacyjno-sportowa w Gorenicach 100.000 zł
3 Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osieku (renowacja podłogi) 25.000 zł
4 Sprawna Pakuska - cykl bezpłatnych integracyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców 49,938 zł
5 Oświetlenie  boiska sportowego w Zedermanie 50.000 zł
6 30 lat Osiedla Słowiki, 10 lat OKS Słowik - wspólne świętowanie 25.000 zł
7 Siłownia plenerowa wraz ze stołami betonowymi (Kosmolów) 25.000 zł
8 Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika  

w Olkuszu 99.900 zł
9 „Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Gmina” (OSP Żurada) 24.960 zł
10 Budowa drogi dojazdowej w Zimnodole na działce 431 49.313 zł
11 Zakup urządzenia zabawowego, wielofunkcyjnego dla dzieci (Witeradów) 25.000 zł
12 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Fryderyka Chopina  

w Olkuszu 88.692 zł
13 Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach 49.980 zł
14 Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Wschód (ulica Korczaka-Polna)   99.615 zł
15 Aktywna tablica w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu 50.000 zł
16 Remont i doposażenie kuchni i magazynku w OSP Zawada 50.000 zł
17 „Bezpieczne podwórko” (ul. Kosynierów 12) 50.000 zł
18 Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz 

organizacja spotkań autorskich 25.000 zł
19 Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli 50.000 zł
20 Utworzenie sanitariatów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach 25.000 zł
21 Remont placów zabaw przy szkołach wiejskich (Kosmolów, Sieniczno) 100.000 zł
22 Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Bogucinie Małym  100.000 zł
23 Remont klatki schodowej w remizie OSP w Zedermanie 25.000 zł
24 Seniorze lecz się sam - ruch to zdrowie (Osiedle Młodych) 24.000 zł
25 Modernizacja  kuchni i zaplecza kuchennego w remizie OSP w Kosmolowie  50.000 zł
26 Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 na Osiedlu Słowiki w Olkuszu 100.000 zł
27 „Akademia Aktywnych” (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Olkuszu) 25.000 zł
28 Budowa parkingu przy ul. Osieckiej 100.000 zł
29 Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Centrum (koło Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu) 50.000 zł
30 System nagłośnienia sali rytmiki (Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu) 62.500 zł
31  Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Olkuszu 100.000 zł
32 Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu 100.000 zł
33 Remont  sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu. 48.000 zł
34 Doposażenie placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej Nr 10 

w Olkuszu oraz w Dolince 100.000 zł

35
Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zedermanie  
(budowa bieżni sportowej – 60 m, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych) 

100.000 zł

36 Zakup i montaż tablic interaktywnych w Przedszkolu Nr 10 w Olkuszu 25.000 zł
37 Strażnica OSP w Braciejówce przyjazna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową 50.000 zł
38 Aktywni na Słowikach - Ruch to zdrowie! 50.000 zł
39 Multimedialna szkoła - wyposażenie sal lekcyjnych w tablice multimedialne w Szkole 

Podstawowej w Braciejówce 25.000 zł
40 Rozbudowa remizy OSP w Osieku 100.000 zł

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

Roman Piaśnik

zasady głosoWania
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz. W przypadku głosowania 

osoby małoletniej konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

aBy zagłosoWać:
1 Udaj się do najbliższego punktu do głosowania (wykaz punktów poniżej) i pobierz kartę do głosowania. 

W przypadku głosowania przez internet wejdź na stronę www.olkusz.budzet-obywatelski.org  
i oddaj swój głos.

2 Możesz wybrać nie więcej niż 3 numery proponowanych zadań z listy do głosowania.
3 Zwróć uwagę na kolejność wpisywanych zadań. Możesz oddać głosy za 3 punkty, 2 punkty i 1 punkt. 
4  Wpisz swoje dane osobowe i podpisz kartę. Wypełnioną kartę wrzuć do urny w punkcie do głosowania, 

a w przypadku głosowania internetowego, prześlij wypełnioną kartę.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 7 października do 20 października 2019 roku.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH  
Z TERENU MIASTA I GMINY OLKUSZ Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2019/2020 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
Z TERENU MIASTA I GMINY OLKUSZ Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2019/2020 r.

Pojemniki i worki z odpadami komunalnymi (zarówno zmieszanymi,  
jak i segregowanymi) należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6:00 rano.

Biuro | Olkusz, ul. Floriańska 2/18 (Rynek) | Tel. 32 241 00 81

REJON

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC
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Osiek 7,21 7,21 4,18 4 2,16,30 2 13,27 27 10,24 24 9,23 23
Olkusz: 20-tu Straconych, Gorenice, Zimnodół 8,22 8,22 5,19 5 3,17,31 3 14,28 28 11,25 25 10,24 24
Sieniczno, Zimnodół: Nr 167, 167A, 167B, 167E, 168, 169, 169A, 169B, 170, 171, 171A, 
173, 174, Zadole Kosmolowskie, Kosmolów, Wiśliczka 9,23 9,23 6, 20 6 4,18, 31 4 15,29 29 12,26 26 11,25 25

Braciejówka, Troks, Bogucin Mały, Kolonia Zimkówka, Olkusz: Podgarbie, Polne Wzgórze, 
Skalista, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Jurajska 10,24 10,24 7,21 7 5,19 5 2,16,30 30 13,27 27 12,26 26

Witeradów, Olkusz: Krucza Góra, Kamyk, Mazaniec, Mazaniec Boczna, Czarnogórska, 
Żuradzka 11,25 11,25 8,22 8 6, 20 6 3,17,31 31 14,28 28 13,27 27

Olewin, Olkusz: Jana Pawła II, Rydla, Chopina, Płonowskiej, Hardego, Biema, Sosnowa, 
Nałkowskiej, Armii Krajowej, Zagaje, Nowowiejska, Witosa, Głowackiego, Sobieskiego, 
Pułaskiego, Al. 1000-lecia

14,28 14,28 9 ,25 9 9,23 9 7, 20 20 3,17 17 2,16,30 16

Olkusz: Miła, Ks. Prałata Henryka Januchty, Jasna, Wiejska, Pakuska, Wyszyńskiego, 
Wiśniowa, Kopernika, Dygasińskiego, Sikorka, Rabsztynska, Kolberga, Buchowieckiego, 
Piękna, Słoneczna, Urocza

1,15,29 1,15,29 12,26 12 10, 23 10 7,21 21 4,18 18 3,17,31 17

Olkusz: Korczaka, K. K. Wielkiego, Partyzantów, Polna, Składowa, Olewińska, 
Minkiewicza, Nullo, Łukasińskiego, Skalska, Słowackiego, Na Skarpie, Świętokrzyska, 
Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Dąbrowskiego, Szpitalna, Krakowska, Rynek, 
Augustiańska, Bóżnicza, Floriańska, Szkolna, Staszica, Górnicza, Gęsia, Mickiewicza, 
Kantego, Sławkowska, Parcówka, Piaskowa, Budowlanych, Metalowa, Hutnicza, 
Kolorowa, Nowa

2,16,30 2,16,30 13,27 13 11, 27 11 8,22 22 5,19 19 4,18 18

Olkusz: Powstańców Śląskich, Kruszcowa, Ołowiana, Gwarecka, Kopalniana, Harcerska, 
Skarbnika, Szybikowa, Piłsudskiego, Parkowa, Kocjana, Broniewskiego, Boczna, 
Krótka, Skwer, Dworska, Leśna, Skłodowskiej, Asnyka, Kolejowa, Okrzei, 29 Listopada, 
Witeradowska

3,17,31 3,17,31 14,28 14 12, 30 12 9,23 23 6, 20 20 5,19 19

Olkusz: Klonowa, Ogrodowa, Topolowa, Kasztanowa, Lipowa, Jaśminowa, Niepodległości, 
Storczykowa, Różana, Malinowa, Sienkiewicza, Jesionowa, Boh. Westerplatte, Kwiatowa, 
Zielona, Astrów, Cegielniana, Rzemieślnicza, Wapienna, Parcze, Makowa

4,18, 31 4,18 15,29 15 13,27 13 10,24 24 10,21 21 6, 20 20

Żurada, Niesułowice, Kogutek, Zederman, Zawada 2,16,30 10,24 13,27 19 11,24 17 8,22 21 5,19 18 4,18 17
Olkusz, ul. Pomorska, Gwarków, Stary Olkusz, Ponikowska, Długa, Biała, Zacisze, H. 
Kołłątaja, Mieszka I, Pazurek, Rabsztyn, Czarny Las, Podlesie Rabsztyńskie 3,17,31 8,22 14,28 19 12,27 17 9,23 21 6,20 18 5,19 17

REJON ODPADY PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC
GORENICE, OLKUSZ - ul. Buchowieckiego, Korczaka,  
K. K. Wielkiego, Łukasińskiego, Minkiewicza, Na Skarpie, Nowa, Nullo, Olewińska, Pakuska, Partyzantów, Polna, 
Skalska, Składowa, Słowackiego, Świętokrzyska, Zagaje.

komunalne 14,28 9,25 9,23 11,20 03,17 02,16,30

OSIEK, SIENICZNO, ZIMNODÓŁ. komunalne 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 09,23
KOSMOLÓW, OLEWIN, WIŚLICZKA, ZADOLE KOSMOLOWSKIE. komunalne 1,15,29 12,26 10,24 07,21 04,18 03,17,31
OLKUSZ - ul. Bohaterów Westerplatte, Cegielniana, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, 
Niepodległości, Ogrodowa, Parcze, Różana, Rzemieślnicza, Storczykowa, Wapienna, Wiśniowa,Topolowa. komunalne 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 10,24

ŻURADA, NIESUŁOWICE komunalne 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 9,23
OLKUSZ - ul. 29 Listopada, al. 1000-lecia, Armii Krajowej, Biema, Boczna, Broniewskiego, Budowlanych, 
Dąbrowskiego, Górnicza, Gwarecka, Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kocjana, Kolejowa, Kolorowa, Kopalniana, 
Kościuszki, kpt. Hardego, Krakowskie Przedmieście, Krótka, Kruszcowa, Metalowa, Mickiewicza, Ołowiana, Parcówka, 
Piaskowa, Piłsudskiego, Płonowskiej, Powstańców Śląskich, Skarbnika, Skwer, Skłodowskiej, Sławkowska, Staszica, 
Szkolna, Szybikowa, Asnyka, Dworska, Leśna, Okrzei, Parkowa, Witeradowska, Żuradzka.

komunalne 2,16,30 13,27 11,21 08,22 05,19 04,18

PAZUREK, RABSZTYN, CZARNY LAS, PODLESIE RABSZTYŃSKIE, ZAWADA komunalne 14,28 12,25 9,23 7,20 3,17 2,16,30
WITERADÓW, BOGUCIN MAŁY, OLKUSZ - ul. Astrów, Chopina, Dygasińskiego, Jana Pawła II, Jesionowa, Jurajska, 
Kopernika, Kwiatowa, Nałkowskiej, Podgrabie, Polne Wzgórze, Rabsztyńska, Rydla, Sienkiewicza, Skalista, Sosnowa, 
Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Zielona.

komunalne 9,23  6,20    4,18 04,15,29 12,26 11,25

BRACIEJÓWKA, TROKS, OLKUSZ - ul. Piękna, Sikorka, Słoneczna, Urocza. komunalne 3,17,31 14,28 12,28 09,23 06,20 05,19
OLKUSZ - ul. Jasna, Ks. Prałata Henryka Januchty, Miła, Nowowiejska, Wiejska komunalne 4,18 2,15,29 13,27 10,24 07,21 06,20
KOGUTEK, ZEDERMAN, OLKUSZ - ul. 20-tu Straconych, Czarnogórska, Głowackiego, Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, 
Mazaniec Boczna, Pułaskiego, Sobieskiego. komunalne 11,25 8,22  6,20    3,17,31 14,28 13,27

KOLONIA ZIMKÓWKA, OLKUSZ ul. Augustiańska, Bóźnicza, Floriańska, Gęsia, Kolberga, Krakowska, Rynek, Szpitalna, 
Witosa, Wyszyńskiego. komunalne 10,24 7,21 5,19 02,16,30 13,27 12,26

OLKUSZ - ul. Pomorska, Gwarków, Stary Olkusz, Ponikowska, Długa, Biała, Zacisze, H.Kołłątaja, Mieszka I komunalne 4,18,31 15,29  13,27    10,24 7,21 6,20

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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Huczny początek remontu Fabrycznej
wolbrom

Ewa�Barczyk

Symbolicznym wbiciem łopat przez 
przybyłych oficjeli, na czele z mi-
nistrem infrastruktury i budow-
nictwa Andrzejem Adamczykiem, 
otwarty został remont jednego 
z najdłuższych ciągów komunika-
cyjnych w Wolbromiu - ulic Fa-
brycznej i Sportowej. Oczekiwana 
od wielu lat gruntowna moderniza-
cja tych dróg będzie współfinanso-
wana w połowie z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Na przebudowę obu ulic, o łącznej 
długości 1 285 metrów, Gmina Wol-
brom pozyskała z Funduszu Dróg Sa-
morządowych ponad 2,6 mln złotych. 
Prace, kosztem 4.324.600,86 zł brutto, 
wykona wyłoniona w drodze przetar-
gu nieograniczonego - firma KRYMEX 
z Bytomia. Stosowna umowa została 
zawarta 4 września, a firma przejęła 
już „plac budowy”. 20 września na 
początku ul. Fabrycznej od strony 
terenów przemysłowych, gdzie znaj-
duje się kompleks największych za-
kładów przemysłowych w Wolbromiu 
na symbolicznym otwarciu budowy, 
w obecności zaproszonych mediów, 

spotkali się przedstawiciele władz sa-
morządowych, na czele z burmistrzem 
Adamem Zielnikiem, inicjatorzy i go-
rący orędownicy modernizacji dróg, 
wśród których nie sposób nie wymie-
nić radnego powiatowego Piotra Gam-
rota oraz przedstawiciele wykonawcy. 
Rangę spotkania podniosła obecność 
ministra Andrzeja Adamczyka, który 
wraz z innymi kandydatami do sejmu 
RP przy okazji promował programy 
inwestycyjne rządu PiS, realizowane 
również na terenie gminy Wolbrom.

- Ta inwestycja ma niebagatelne 
znaczenie dla mieszkańców. Być może 
większe niż budowa autostrady w in-
nych częściach Polski. Dla mieszkań-
ców Wolbromia, a także wielu innych 
miejscowości w Polsce jest ważne to, 
czy droga, którą na co dzień się poru-
szają, jest drogą bezpieczną, na miarę 
warunków cywilizacyjnych XXI wieku 
– podkreślał w swoim wystąpieniu 
minister Andrzej Adamczyk, dodając, 
że Wolbrom przygotował wzorcowy 
projekt modernizacji drogi, w którym 
kompleksowo uwzględniono potrzeby 
- inwestycja obejmuje ważny lokal-
nie ciąg drogowy, a oprócz wymiany 
nawierzchni, wyremontowane będą 
instalacje podziemne i wykonane bez-
pieczne ciągi pieszo-rowerowe.

Minister Adamczyk wspomniał 
również o rządowym projekcie moder-
nizacji kolei i trwających na terenie 
Wolbromia remontach torów, peronów 
na stacji PKP i planowanym remoncie 
zabytkowego budynku dworca. Przy 
okazji poinformował też pozytywnie już 
zaopiniowanym przez władze kolejowe 
pomyśle Piotra Gamrota, związanym 
z  budową dodatkowego przystanku 
kolejowego w okolicy ul. Skalskiej, 
gdzie docelowo mógłby powstać wę-
zeł przesiadkowy dla osób chcących 
skorzystać z transportu kolejowego 
do Olkusza i dalej, w kierunku Śląska 
lub w stronę przeciwną – w kierunku 
Sędziszowa.

Burmistrz Adam Zielnik z kolei 
mówił, że rozpoczynająca się moder-
nizacja jest możliwa dzięki podjęciu 
odważnej decyzji przejęcia przez Gmi-
nę Wolbrom w zarząd dróg powiato-
wych (ul. Fabryczna była wcześniej 
drogą powiatową). Akcentował też 
swoje przekonanie, że dobrze wyko-
nane prace na Fabrycznej i Sporto-
wej będą służyły użytkownikom dróg 
przez dziesiątki kolejnych lat. Pod-
kreślił też, że dzięki nowej, przefor-
sowanej przez ministra Adamczyka 
zasadzie, inwestycje dotowane z Fun-
duszu Dróg Lokalnych będą rozliczane 

już nie w roku budżetowym, jak było 
to w przypadku wcześniejszych pro-
gramów rządowych, skierowanych na 
pomoc samorządom w zakresie moder-
nizacji dróg, a w ciągu 12 miesięcy ka-
lendarzowych od podpisania umowy. 
- Jest to dla samorządów rozwiązanie 
rewolucyjne i rewelacyjne, ponieważ 
zapewnia nam komfort inwestycyjny 
- stwierdził Zielnik. - Nie musimy się 
śpieszyć, co daje możliwość staran-
nego przygotowania się do zadania 

od procedury przetargowej, po jego 
spokojne zakończenie i rozliczenie. 
Nam udało się już wyłonić wykonaw-
cę - solidnego, z dobrymi referencja-
mi, a jednocześnie obniżyć koszty, 
gdyż wartość kosztorysowa inwesty-
cji obliczona była na 5 mln 200 tys. 
zł, w tym  50% dotacji, po przetargu 
uzyskaliśmy kwotę  4 mln 300 tys. zł, 
co dobrze rokuje na przyszłość – tłu-
maczył burmistrz Wolbromia, dzię-
kując za współpracę w pozyskaniu 

środków na remont ministrowi Adam-
czykowi, wojewodzie małopolskiemu 
Piotrowi Ćwikowi i radnemu Piotrowi 
Gamrotowi.

Zakres zaplanowanych w moder-
nizacji Fabrycznej i Sportowej robót 
obejmuje: wykonanie podbudowy, no-
wej nawierzchni mineralno-bitumicz-
nej, budowę kanalizacji deszczowej, 
zjazdów i chodników. Prace mają zo-
stać wykonane do końca maja 2020 r.

3 x TAK dla olkuszanina w „Mam Talent!”
olKusz

Piotr�Kubiczek,�fot.�FB�Szymon�Prządo

Młody, skromny, zdolny, ale i umie-
jący poruszyć jurorów i publicz-
ność. To wizytówka Szymona 
Prządo, 22-letniego olkuszanina, 
który zyskał uznanie w oczach 
Agnieszki Chylińskiej, Agustina 
Egurroli oraz Małgorzaty Foremiak 
i z trzema głosami na „TAK” prze-
szedł do kolejnego etapu telewizyj-
nego show „Mam Talent!”.

To już 12. sezon popularnego 
programu emitowanego przez TVN. 
W sobotni wieczór na telewizyjnych 
ekranach został wyemitowany 4. od-
cinek nowej serii, w którym przed jury 
i widownią stanął młody olkuszanin. 

Szymon Prządo to 22-letni muzyk, 
który swoich sił próbował już w kil-
ku zespołach przede wszystkim jako 
perkusista i saksofonista. Jak sam 
przyznał tuż przed swoim występem, 
śpiewa od niedawna – od dwóch lat. 
- Tworzę utwory taneczne, bo takie lu-
bię – mówił z humorem jeszcze przed 
scenicznym przesłuchaniem.

Szymon to nieszablonowa postać. 
Na co dzień jest cichym i skromnym 
chłopakiem. Najlepiej odnajduje się na 
scenie, choć zazwyczaj tworzy w domo-
wym zaciszu. Jest multiinstrumentali-
stą. Na pytanie Agnieszki Chylińskiej, 
czy to pierwszy jego występ przed tak 
dużą publicznością, odpowiedział bez 
wahania, że tak. Mimo wszystko, tre-
ma go nie zjadła. Wziął gitarę i… wy-
śpiewał „Łolelelele” - utwór swojego 
autorstwa. Niebanalny tekst, jak to 

stwierdzili sędziowie „o niczym”, nie 
tylko na wszystkich słuchaczach wy-
warł pozytywne wrażenie, ale sprawił, 
że niesłyszane do tej pory przez nikogo 
„Łolelelele”, niosło się po sali teatral-
nej jeszcze długo po zejściu Szymo-
na za kulisy.

Co ważne, 22-latek za swoją od-
wagę i twórczość został doceniony 
przez wszystkich jurorów. - Szczerze 
mówiąc słuchałam tego co tam ga-
dasz i mówię sobie, że będziesz coś 
tam śpiewał bez sensu. I to było bez 
sensu, ale zrobiłeś to uroczo. I pomy-
ślałam sobie, że żałuję, że nie jestem 
w twoim wieku i że nie znam adresu 
tej stodoły, o której śpiewałeś – sko-
mentowała występ Szymona Agniesz-
ka Chylińska. - Dawno nie słuchałem 
piosenki, która tak rozbudziła moją 
wyobraźnię – dodał Agustin Egurrola. 

- Nie wiem w jakiej kategorii Cię ująć. 
Jesteś dobrem na całe zło. Chłopie, 
twórz takie piosenki, ludziom będzie 
lżej, będą się cieszyć i będą szczęśli-
wi. Program „Mam Talent!” potrzebuje 
takich „Łolelelele” - skwitowała nato-
miast Małgorzata Foremiak.

Po tych słowach decyzja jurorów 
nie mogła być inna. Szymon Prządo 
jednogłośnie przeszedł do kolejnego 
etapu telewizyjnego talent show.

Jeśli przegapiliście występ Szy-
mona w telewizji i nie wiecie o czym 
właściwie śpiewał 22-latek, to odsy-
łamy Was do studyjnego nagrania 
wspomnianej piosenki pod adresem: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=-vSikupjIzA Dobrego odbioru. 
Cały odcinek z występem olkuszanina 
można również zobaczyć na player.pl
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Olkuskie organy cieszą 
słuchaczy

olKusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�Tomasz�Wilczyński�/�
bazylika�św.�Andrzeja�Apostoła

Zabytkowe organy Hansa Hummla 
i Jerzego Nitrowskiego zachwyca-
ją słuchaczy. Odrestaurowany in-
strument znajdujący się w bazylice 
św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, 
w ostatnich dniach cieszył swoim 
brzmieniem dwukrotnie: w ramach 
Zagłębiowskiego Międzynarodowego 
Festiwalu Organowego oraz w trak-
cie nagrywania płyty zatytułowa-
nej „Tabulatura Joannis de Lublin 
1540 - Sacrum et Profanum”.

Olkusz był drugim przystan-
kiem w tamach tegorocznej edycji 
Zagłębiowskiego Festiwalu, który 
zainaugurował koncert w Katedrze 
Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. 
W Srebrnym Mieście przy XVII-wiecz-
nych organach zasiadł Jesús Sampe-
dro Márquez. Muzyk z Hiszpanii jest 
nauczycielem gry na organach w Wyż-
szym Konserwatorium Muzycznym 
w Maladze, prezesem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Organów Cavaillé-Coll w Se-
willi oraz dyrektorem Międzynarodo-
wego Cyklu Organowego w Maladze. 
Ponadto koncertujący po całej Europie 
Márquez otrzymał prestiżową nagro-
dę Médaille de Vermeil. Niezależnie od 

tego gdzie się pojawia, jego talent po-
łączony z brzmieniem instrumentów 
oczarowuje publiczność. Nie inaczej 
było i w Olkuszu. To była prawdziwa 
muzyczna uczta – takie komentarze 
przewijały się najczęściej po występie 
Hiszpana. W ramach Zagłębiowskie-
go Festiwalu Organowego po Olkuszu 
nadszedł czas na Będzin, a kolejnym 
przystankiem już w najbliższą nie-
dzielę 29 września będzie Bolesław 
i mieszczący się tam kościół Macie-
rzyństwa NMP. O godz. 17:00 swój 
koncert rozpocznie litewski Zespół 
Muzyki Dawnej „Chiaroscuro”. Oba 
przedsięwzięcia finansowane są z bu-
dżetów Powiatu Olkuskiego i Gminy 
Olkusz – koncert Jesúsa Sampedro 
Márqueza w bazylice św. Andrzeja oraz 
Gminy Bolesław – koncert w tamtej-
szej parafii. Koncert Finałowy tego-
rocznego Festiwalu zaplanowano na 
niedzielę 6 października w Bazylice 
NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

Olkuskie organy Hansa Hummla 
i Jerzego Nitrowskiego zabrzmiały tak-
że kilkadziesiąt godzin po koncercie 
hiszpańskiego organisty. Tym razem 
przez pięć dni (od 16 do 20 września) 
instrument wykorzystywany był do po-
wstającej płyty zatytułowanej „Tabula-
tura Joannis de Lublin 1540 - Sacrum 
et Profanum”, na której znajdą się zre-
konstruowane utwory sakralne z Ta-
bulatury Jana z Lublina. Z tej okazji 
18 września w bazylice odbył się kon-
cert promujący krążek. Na organach 
grał Andrzej Szadejko. Towarzyszył mu 
zespół Cracow Singers prowadzony 
przez Agnieszkę Budzińską-Bennet.

R E K L A M A
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Fumigacja kościółka
wolbrom

Ewa�Barczyk

Mieszkańcy Wolbromia z niejakim 
zdziwieniem zaobserwowali poja-
wienie się dość szczelnego opa-
kowania specjalistyczną folią na 
zabytkowym kościółku szpitalnym, 
zwanym Mariackim przy ul. Ko-
ściuszki. Zaintrygowanym wyja-
śniamy: obiekt zostanie poddany 
fumigacji, czyli zabiegowi gazowe-
go odrobaczenia.

To już kolejny etap konserwacji  
tego pięknego, wczesnobarokowego 
modrzewiowego kościółka szpitalne-
go pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Wcześniej, w końcówce roku 2018 
udało się, z udziałem dotacji z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego udało się przeprowadzić 
remont dachu, polegający na wymia-
nie więźby i pokryciu  blachą mie-
dzianą. Obecnie prowadzony zabieg 

pozbycia się korników z wnętrza, ale 
także zewnętrznych ścian świątyni za 
pomocą specjalistycznego gazu, wtło-
czonego od szczelnie nałożoną na cały 
budynek folię, będzie możliwy dzięki 
pozyskaniu przez Parafię pw. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu, 
która zawiaduje zabytkiem, kolejnej 
ministerialnej dotacji w wysokości 50 
tys. zł. Fumigację trzeba przeprowa-
dzić w sprzyjających warunkach po-
godowych, przede wszystkim nie może 
być zbyt zimno, dlatego to być może 
„ostatni dzwonek” na wykonanie za-
planowanych prac. Jak wyjaśniają 
fachowcy, zwalczanie owadów z drew-
nianych przedmiotów czy budynków 
często wiąże się z pewnymi niedogod-
nościami. Owady, drążąc chodniki we-
wnątrz drewna pozostają odgrodzone 
od zewnątrz warstwą włóknistego, po-
rowatego, a więc trudno nasycalnego 
impregnatami materiału, jakim jest 
drewno. Jednak taka struktura ma-
teriałowa doskonale pochłania gazy. 
Dlatego też cieszą się one sporym za-

interesowaniem wśród konserwatorów 
i są skuteczne.

Przypomnijmy, że usytuowana 
przy zbiegu ulic: Mariackiej i Kościusz-
ki  Wolbromiu urokliwa świątynia z 1 
poł. XVII w. jest włączona do pół-
nocnej części Małopolskiego Szlaku 
Architektury Drewnianej. Wiele cie-
kawych informacji na temat szpitala 
dla ubogich i przynależącego do niego 
kościółka opisał bardzo szczegółowo 
wolbromianin, ks. Marcin Lech. Dzie-
je kościółka oraz opis zabytkowego 
wnętrza świątyni można znaleźć np. 
na stronie parafii pw. św. Katarzyny, 
która sprawuje obecnie opiekę nad 
kościółkiem mariackim: http://www.
parafiawolbrom.pl/historia-kosciola/
historia-kosciola. Z historycznych ba-
dań ks. Lecha wynika, że kościółek 
– najpierw jako samodzielna parafia 
- funkcjonował i utrzymywany był 
dzięki dotacjom i dochodom z dób 
otrzymanych od życzliwych, zamoż-
nych Wolbromian. Świetnie prosperu-
jący i wyposażony szpitalik, z biegiem 
lat nadgryzany przez czas i niesprzy-

jające warunki, popadł w ruinę, kiedy 
nastały trudne dla Polski i Kościo-
ła katolickiego czasy zaborów. Daty 
ostatecznego końca jego działalności 
nie znamy, choć wiadomo, że jeszcze 
w 1885 roku szpital musiał działać, 
gdyż z tego roku pochodzi fundowa-
na przez ubogich sygnaturka do ko-
ścioła szpitalnego. Jak pisze ks. Lech 
„Kościółek, po zlikwidowaniu parafii 
szpitalnej, bardzo zniszczony i stoczo-
ny przez drewnojady, bardzo rzadko 
czynny w okresie komunizmu, szczę-
śliwie doczekał naszych czasów wraz 
ze swoim wyposażeniem. Przez kilka 
lat po drugiej wojnie światowej w tym 
kościółku nauczano religii dzieci z po-
bliskiej szkoły podstawowej.”

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

300 zgłoszeń,  
144 kontrole

powiat
Wiola�Woźniczko

Regularnie informujemy naszych 
Czytelników o ekointerwencjach 
dotyczących zanieczyszczenia śro-
dowiska, a zgłaszanych do Urzę-
du Marszałkowskiego. Po pół roku 
działania specjalnego formularza, 
z terenu całego województwa od-
notowano 300 zgłoszeń.

Najczęściej interwencje dotyczą 
spalania odpadów (231) oraz eksplo-
atacji urządzeń niezgodnie z uchwa-
ła antysmogową (64). - Lato dało nam 
odpocząć od smogu, ale wraz z na-
dejściem jesieni problem zanieczysz-
czenia powietrza nasila się z dnia na 
dzień. Już teraz niemal codziennie 
otrzymujemy sygnały od osób podtru-
wanych przez sąsiadów, którzy palą 
w piecach czym popadnie. Ta sytuacja 
nie ulegnie poprawie, dopóki wszy-
scy nie zrozumiemy, że ignorowanie 
alarmującego stanu środowiska na-
turalnego, w tym powietrza, jest za-
grożeniem dla każdego z nas - mówi 
wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Jak wyglądają statystyki po sze-
ściu miesiącach? Po weryfikacji 144 
zgłoszeń kontrola nie wykazała na-
ruszeń przepisów środowiskowych 
w 75 przypadkach. Poza tym 23 razy 

udzielono pouczenia, nałożono jeden 
mandat karny, a jedna sprawa zo-
stała skierowana do sądu. -W sied-
miu przypadkach przeprowadzono 
kontrole, ale informacje o ich wyni-
kach nie zostały jeszcze przekazane. 
W ośmiu przypadkach urzędnicy nie 
skontrolowali paleniska, ponieważ nie 
mieli możliwości wejścia na posesję. 
Czterokrotnie nie podjęto interwencji 
w związku z błędnym adresem poda-
nym w zgłoszeniu – informuje Urząd 
Marszałkowski.

Kolejne interwencje uwzględnio-
no w planie kontroli, przekazano do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, i do odpowiednich gmin.

Tradycyjnie przypominamy, że 
ekointerwencje uruchomiono pod ko-
niec marca. Za pomocą specjalne-
go formularza można zgłaszać m. in. 
przypadki spalania odpadów, eks-
ploatacji kotłów i kominków nie-
spełniających wymagań uchwały 
antysmogowej czy sprzedaży węgla 
złej jakości. Formularz, czyli tzw. eko-
interwencja, dostępny jest pod adre-
sem https://powietrze.malopolska.
pl/ekointerwencja

Zgłoszeń można dokonać anoni-
mowo. Urząd Marszałkowski każdą 
taką informację przekazuje do wła-
ściwego organu kontroli, a następnie 
prosi o zwrotną informację na temat 
wyników kontroli.

Juromania na Szlaku Orlich Gniazd
powiat

Piotr�Kubiczek

W miniony weekend, w 25 różnych 
lokalizacjach na terenie dwóch wo-
jewództw odbyła się druga w histo-
rii Juromania, czyli wydarzenie 
promujące na różnych płaszczy-
znach Szlak Orlich Gniazd. Ak-
tywny udział w akcji wzięły gminy 
Olkusz i Klucze, które dla miesz-
kańców i turystów przygotowały 
wiele atrakcji.

W Olkuszu Święto Szlaku Orlich 
Gniazd rozpoczęła piątkowa sesja po-
pularnonaukowa „Renowacja, czy re-
konstrukcja – prace konserwatorskie 
prowadzone na zamku Rabsztyn”, któ-
ra odbyła się w Centrum Kultury. Go-
ści oraz słuchaczy powitał burmistrz 
Roman Piaśnik, który podkreślił, że 
rabsztyńska warownia jest prawdziwą 
perłą na Szlaku. Słowa włodarza mia-
sta potwierdzili później eksperci, któ-
rzy na przykładzie zamku na Kruczej 
Skale podkreślali walory historyczne 
i turystyczne zabytku. Zwieńczeniem 
wieczoru był koncert poezji śpiewanej 
i piosenki turystycznej. Na dziedziń-
cu CK wystąpili podopieczni Ogni-
ska Muzycznego „Żaczek” oraz zespół 
„Bractwo Wiecznego Natchnienia”. 
Dopełnieniem pierwszego dnia Ju-
romanii w Olkuszu było „Rycerskie 
Bajanie Czarnego Rycerza”, czyli za-
bawy rycerskie dla dzieci i dorosłych.

W sobotę olkuskie muzea stały 
otworem dla wszystkich odwiedza-
jących. Z propozycji skorzystały set-

ki osób. Do tradycyjnego zwiedzania 
wystaw doszły choćby przejażdżki za-
bytkowym „Jaśkiem”, a więc samo-
chodem strażackim z 1942 roku, czy 
warsztaty gry na bębnach. Do tego 
wystawa broni i uzbrojenia z czasów 
II wojny światowej oraz wykład ks. 
Tadeusza Isakowicza Zaleskiego zaty-
tułowany: „Kresy wschodnie Rzeczpo-
spolitej podczas II wojny światowej”.

Niedzielna piękna aura sprawiła, 
że na wzgórzu zamkowym w Rabsz-
tynie panował spory harmider. Po 
części to zasługa Podolskiego Re-
gimentu Odprzodowego z Krakowa 
i Małopolskiej Chorągwi Husarskiej. 
Rekonstruktorzy nie tylko zadzi-
wiali strojami z minionej epoki, ale 
również robili sporo hałasu. I to do-
słownie podczas prezentacji broni ar-
matniej i salw honorowych. Do tego 

opowieści z czasów świetności proto-
plastów, pokazy husarii konnej i wy-
stawne biesiady w okolicznościowym 
obozowisku. Symboliczną wyprawę 
w przeszłość najmłodszym ułatwiały 
dodatkowe propozycje, m.in. nauka 
podstaw fechtunku szablami treningo-
wymi, strzelanie z łuku, czy pieczenie 
podpłomyków. Na dorosłych czekała 
„przymierzalnia” strojów szlacheckich 
i rycerskich, a także konkurs trzyma-
nia miecza. Efektownie wypadł pokaz 
Małopolskiej Chorągwi Husarskiej. 
Jej członkowie zaprezentowali goni-
twę do pierścienia, skoki na koniach 
przez przeszkody oraz ścinanie owo-
ców i warzyw w galopie. Głównym 
punktem festynu sarmackiego okazała 
się plenerowa sztuka „Walka o tron po 
śmierci Batorego”, której kulminacyj-
nym momentem była bitwa oddziału 

płk. Gabriela Hołubka z najemnikami 
Maksymiliana Habsburga. Grzmiały 
armaty, szczękały szable walczących 
na moście, ale ostatecznie zamek uda-
ło się obronić. Finałem była scena ko-
ronacji najdłużej panującego króla 
Polski, Zygmunta III Wazy.

Oprócz niedzielnych wydarzeń 
związanych z historyczną rekonstruk-
cją, atrakcją były też stoiska. Na gości 
czekały bezpłatne materiały promo-
cyjne, drobne upominki oraz strefa 
atrakcji dla dzieci. Dla fanów wypraw 
rowerowych olkuski MOSiR przygoto-
wał również kolejną edycję Rodzinnego 
Rajdu po Olkuskich Szlakach Rowe-
rowych, połączonego z marszem nor-
dic walking.

Organizatorem wydarzenia Święto 
Szlaku Orlich Gniazd na Ziemi Olku-
skiej – Rabsztyn, Olkusz 2019, było 
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”. 

Projekt realizowany był przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopol-
skiego i Gminy Olkusz. Współorga-
nizatorami byli Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Olkuszu, a partnerami 
oddział PTTK w Olkuszu, Stowarzysze-
nie „Wszyscy dla Wszystkich”, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Olkuszu oraz 
Nadleśnictwo Olkusz i Stowarzyszenie 
„Szansa Białej Przemszy”.

W gminie Klucze podczas Juro-
manii również nie można było się nu-
dzić. W piątkowy wieczór odbył się 
rajd nocny po Pustyni Błędowskiej 
pn. „Bieg Świetlika”, w którym udział 
wzięło ponad 150 osób. Wszyscy wypo-
sażeni w odblaski i latarki po zmroku, 
z Róży Wiatrów wyruszyli na trasę pod 
opieką przewodników z Klubu ILKUS-
SIA. Była to premierowa edycja rajdu, 

który według zapewnień organizato-
rów ma być kontynuowany w następ-
nych latach.

W sobotę wygodne buty można 
było zamienić na rower. Rajd „Mię-
dzy Zamkami” prowadził spod ruin 
zamku w Bydlinie, przez Rabsztyn 
i z powrotem do Bydlina. W tej miejsco-
wości odbył się także turniej piłkarski 
dla najmłodszych drużyn. W trakcie 
podróży historycznej przy ruinach 
warowni „od średniowiecza po czasy 
I wojny światowej”, wraz z przewod-
nikiem wszyscy chętni mogli zwiedzić 
zrekonstruowane stanowiska strze-
leckie legionistów polskich z 1914 
roku, natomiast dwa bractwa rycer-
skie w „średniowiecznym miasteczku” 
przygotowały pokazy uzbrojenia i walk 
rycerskich, warsztaty historyczne, sta-
nowiska rzemiosł dawnych oraz strze-
lania z łuku. Sporym wzięciem cieszył 
się również historyczny plac gier i za-
baw dla dzieci.

Ostatni, trzeci dzień Juromanii 
w gminie Klucze upłynął pod znakiem 
wydarzeń na Róży Wiatrów. Wczesnym 
popołudniem rozpoczął się tam piknik 
sportowo-rekreacyjny z grami i anima-
cjami dla najmłodszych. Sporo frajdy 
uczestnikom dostarczyły przejażdżki 
po piasku pustyni samochodem woj-
skowym, o jakie zadbało Stowarzysze-
nie Militarne GROT i przede wszystkim 
loty balonem na uwięzi.

Wydarzenia z okazji Juromanii 
w gminie Klucze zorganizowali: Gmi-
na Klucze, Stowarzyszenie Forum 
Oświatowe Klucze oraz Stowarzysze-
nie OTWARCI z Bydlina.
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Kupię - Sprzedam

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ Komis rowerowy, rtv-agd, skup-
-sprzedaż, skup telefonów, serwis rtv, 
pożyczki pod zastaw. Za Lidlem.  
Tel.(502)261113.

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

uSługi
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA "Jupiter" 

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko 
“Victorii”). Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy tradycyjne 

- twarde (duża ilość kolorów), bindo-
wanie, termobindowanie, bigowanie, 
złocenie metodą termodruku.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

FinanSowo - prawne

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

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

Tel.(512)777884.

oKolicznościowe

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

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

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

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

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe - 
zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

motoryzacja
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I  PRO-

FESJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHO-
DOWE 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 AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE 
I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE MARKI 
I ROCZNIKI, NAJLEPSZE CENY, DOJAZD. 
TEL.(515)274430, (602)871305.

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

 ǧ POMOC DROGOWA. Tel.(695)634005.
 ǧ Sprzedam opony do Stara, 6 sztuk. 

Tel.(502)107102.

 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.

nieruchomości
 ǧ Do wynajęcia mieszkanie na J. 

Kantego, 70 m2. Tel.(600)607803.
 ǧ Sprzedam działkę budowlaną 9 

arów, Bogucin Mały. Tel.(502)107102.
 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. Rabsztyńska (pod 
przedszkole, gabinety lekarskie, biura, 
sklep, mieszkania pracownicze). 
Tel.(509)020901.

 ǧ Sprzedam mieszkanie własnościowe 
49 m2, 3 pokoje, 4 piętro, os. Młodych, 
cena 185000 zł do negocjacji.  
Tel.(663)987164.

nauKa
 ǧ Terapia pedagogiczna -diagnoza 

i pomoc w trudnościach szkolnych.  
Tel.(504)081463.

praca
 ǧ Przyjmę kierowcę kat.B w transpor-

cie międzynarodowym. Tel.(793)790928.
 ǧ Zatrudnię mechanika samochodo-

wego. Tel.(604)503205.

 ǧ Zatrudnię do zbierania orzechów. 
Tel.(664)693622.

 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, znajomość 
j.angielskiego, również do przyuczenia. 
Tel.(509)259555.

 ǧ Przyjmę kierowcę na trasy mię-
dzynarodowe, C+E, stałe kursy, trasy 
powtarzalne, praca na chłodni.  
System tygodniowy -wyjazd i zjazd.  
Tel.(728)529145. 

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy. Tel.(509)020901.

 ǧ Umyję okna, posprzątam.  
Tel.(518)769973.

KomuniKaty
 ǧ Znalazcę telefonu Nokia na zielonej 

smyczy proszę o kontakt.  
Tel.(514)767701.

różne
 ǧ Stoisko nr 3 zaprasza na jesienne 

zakupy! W ofercie: nowe wzory 
dżinsów, sztruksy, spodnie ocieplane, 
rozmiary do 140 cm w pasie, kurtki 
przejściowe od m do 8 xl, ceny niższe 
niż w internecie. Targowisko ul. Sław-
kowska, wt. pt. i sob. do 14.00.

R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

KALENDARIUM

27 września
 ǧ 17:00�Legiony�(2D�PL)�
 ǧ 19:30�Legiony�(2D�PL)�

28 września
 ǧ 17:00�Legiony�(2D�PL)�
 ǧ 19:30�Legiony�(2D�PL)�

29 września
 ǧ 19:00�Legiony�(2D�PL)�

30 września
 ǧ 19:30�Legiony�(2D�PL)�

01 października
 ǧ 17:00�Legiony�(2D�PL)�
 ǧ 19:30�Legiony�(2D�PL)�

02 października
 ǧ 17:00�Legiony�(2D�PL)�
 ǧ 19:30�Legiony�(2D�PL)

27 września
 ǧ 15:45�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Polityka�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Ad�Astra�(2D�NAPISY)�

28 września
 ǧ 12:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 14:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 16:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Polityka�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Ad�Astra�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Polityka�(2D�PL)�

29 września
 ǧ 12:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 14:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 16:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Polityka�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Ad�Astra�(2D�NAPISY)�

01 października
 ǧ 15:45�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Ad�Astra�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Polityka�(2D�PL)�

02 października
 ǧ 15:45�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Polityka�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Ad�Astra�(2D�NAPISY)�

03 października
 ǧ 15:45�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:00�Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Ad�Astra�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Polityka�(2D�PL)

27 września
 ǧ 10:00�Happening�artystyczny�łączący�pokolenia�
“Ścieżki,�które�prowadzą�do�sztuki”�-�Centrum�
Kultury�ul.�Szpitalna�32

 ǧ 17:00�Wieczór�autorski�–�muzyka,�poezja,�malar-
stwo�–�Czesław�Gałużny�przy�akompaniamencie�
zespołu�Ancora�Inparo�pod�kierownictwem�
Małgorzaty�Kostki�-�Centrum�Kultury,� 
ul.�Szpitalna�32

29 września
 ǧ 16:00�Przedstawienie�„Kapelusz�Pani�Wrony”�
w wykonaniu�grupy�teatralnej�MOK�pod�kierunkiem�
Stanisławy�Szarek

30 września
 ǧ 09:30�Przedstawienie�dla�grup�szkolnych�„Kape-
lusz�Pani�Wrony”�w wykonaniu�grupy�teatralnej�
MOK�pod�kierunkiem�Stanisławy�Szarek

 ǧ 11:00�Przedstawienie�dla�grup�szkolnych�„Kapelusz�
Pani�Wrony”�w wykonaniu�grupy�teatralnej�MOK�
pod�kierunkiem�Stanisławy�Szarek

02 października
 ǧ 17:00�Warsztaty�filmowe�“Róbmy�filmy”�-�Centrum�
Kultury,�ul.�Szpitalna�32

27 września
 ǧ 17:00�Kabaret�Czwarta�Fala

29 września
 ǧ 16:00�Kabaret�Skeczów�Męczących

28 września
 ǧ 10:00�-�11:00�Rozumiem�co�czytam
 ǧ 11:00�-�12:00�Bajkowe�soboty�dla�rodziny

 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.

27 września
 ǧ 18:00�Finisaż�wystawy�“Ślady�czasu”�Renaty�
Bonczar

04 października
 ǧ 18:00�Wernisaż�wystawy�Łukasza�Karkoszki�
“Przemiany”

05 października
 ǧ 18:00�Spotkanie�autorskie�z poetą�Dominikiem�
Żyburtowiczem

27 września
 ǧ 17:00�Wernisaż�wystawy�wyrobów�emalierskich�
“Nie�tylko�garnki�lepią”�-�Klub�“Przyjaźń”,� 
ul.�Legionów�Polskich�14

29 września
 ǧ 14:00�Rodzinny�Rajd�Rowerowy�“Rowerem�po�zd-
rowie”�-�Rynek�w Olkuszu/DT�“Tramp”�w Bukownie

 ǧ 17:00�Zagłębiowski�Międzynarodowy�Festi-
wal�Organowy�-�Zespół�Muzyki�Dawnej�“Chiar-
oscurro”�z Litwy�-�Kościół�Macierzyństwa�NMP�
w Bolesławiu

TYGODNIK REGIONALNY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”
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Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem administracji,  
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)  
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.
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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 SPORTOWCÓW 
Barbara Banyś – badania sportowców, kandyda-
tów do służb mundurowych, kierowców kategorii 
A, B, C, konsultacje neurologiczne, rehabilitacyjne, 
orzecznictwo, 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 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna / 
Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy brzusznej, 
tarczycy, USG dopplerowskie naczyń krwiono-
śnych szyi, jamy brzusznej, kończyn dolnych i 
górnych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
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. 
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
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. specjalista dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej – 
dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirurgia, 
badanie i usuwanie znamion barwnikowych, pełny 
zakres dermatologii estetycznej – botox, kwas 
hialuronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 - 
odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470, 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 
Dermatolog Zofia Latała-Otrębska, specjalista. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 
11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. Gabinet 
PONOWNIE CZYNNY od 2 września. 
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. 

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 
(przeniesiony Eskulap) pok. nr 1 przy ul. K. K. 
Wielkiego 110 w Olkuszu. Tel. 509 628 028,  
www.justynabrzezinska.pl
Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na bezpłatne 
pobyty w celu poprawy stanu zdrowia 
i samodzielności. Dzienny Dom Opieki Medycznej 
„Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego nr 86. Więcej 
informacji można uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 
606 114 901, 600 342 549.

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: „AmiMED” 
ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja pon-pt, 
tel. 32 645 12 21. 

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.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, kom-
pleksowe prowadzenie ciąży, USG ginekologiczne, 
profilaktyka nowotworowa, leczenie zachowaw-
cze nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
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. 
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. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
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. 

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.). Wt. i pt. 17‒19. 
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

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

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, akupunktura ucha, 
refleksologia terapeutyczna stóp, masaż, bańka 
próżniowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet 
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.
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
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.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
Aby usunąć zaćmę na NFZ „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
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 
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. 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta Gestalt, superwizor psychotera-
pii. Badania psychologiczne, psychoterapia, kon-
sultacje. 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-
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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

27.09.2019 piątek ul. K.K. wielkiego 60

28.09.2019 Sobota ul. K.K. wielkiego 14

29.09.2019 niedziela ul. K.K. wielkiego 64B

30.09.2019 poniedziałek ul. K.K. wielkiego 64B

1.10.2019 wtorek ul. orzeszkowej 22

2.10.2019 środa al. 1000-lecia 2B

3.10.2019 czwartek ul. legionów polskich 14
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

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 

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. Gabinet: 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. 
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. 
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. 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 9-11. 

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. 
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specjalista 
radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro (winda). Reje-
stracja 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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