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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Od 1 stycznia w Olkuszu będą 
obowiązywać dwie Strefy Płatnego 
Parkowania. Taką decyzję podjęli 
ostatnio miejscy radni.

Jeden ze wspomnianych płat-
nych parkingów funkcjonuje już od 
lat – chodzi o parking przy Starym 
Cmentarzu. Druga strefa powstanie 
przy ul. Szpitalnej, obok Centrum 
Kultury (tzw. górny i dolny parking).

Parking  
przy ul. Szpitalnej  

będzie płatny

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21

OLKUSZ
ul. Górnicza 20, tel. 32 645 07 32

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

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

Od 1 stycznia w Olkuszu będą 
obowiązywać dwie Strefy Płatnego 
Parkowania. Taką decyzję podjęli 
ostatnio miejscy radni.

Jeden ze wspomnianych płat-
nych parkingów funkcjonuje już od 
lat – chodzi o parking przy Starym 
Cmentarzu. Druga strefa powstanie 
przy ul. Szpitalnej, obok Centrum 
Kultury (tzw. górny i dolny parking).

Strefy obowiązywać będą od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 16.00.

Bilety będą do zakupu w parko-
matach, natomiast karty abonamen-
towe wyłącznie w Punkcie Obsługi 
Strefy Płatnego Parkowania. Za każ-
dą godzinę parkowania kierowcy za-
płacą 2 złote. Dostępne będą także 
karty abonamentowe: miesięczne 
(100 złotych), sześciomiesięczne 
(400 złotych) i roczne (800 złotych).

Kierowca będzie musiał wykupić 
bilet w ciągu 5 minut od zaparko-
wania. W przypadku przekroczenia 
opłaconego czasu parkowania lub 
niedokonania opłaty za parkowanie 
trzeba będzie zapłacić 100 złotych 
(jeśli kierowca zgłosi się do Punktu 
Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 
w dniu otrzymania zawiadomienia 
lub w następnym dniu roboczym, 
wówczas opłata wyniesie 50 złotych).

Burmistrz Miasta i Gminy Ol-
kusz może w uzasadnionych sy-
tuacjach zwolnić korzystających 
z ponoszenia opłat za parkowanie 
w strefie, m. in. podczas organizacji 
tam imprez okolicznościowych bądź 
podczas „ujemnych temperatur i in-
tensywnych opadów śniegu unie-
możliwiających funkcjonowanie SPP 
z przyczyn technicznych”.

W stosownej uchwale zaznaczo-
no, że opłat nie wnosi się za ozna-
kowane pojazdy służb miejskich 

podczas wykonywania obowiązków 
służbowych (pogotowia gazowego, 
energetycznego, ciepłowniczego, 
wodno – kanalizacyjnego, straży 
miejskiej, służb komunalnych) oraz 
pojazdy osób niepełnosprawnych 
o obniżonej sprawności ruchowej, 
posiadających uprawnienia do kie-
rowania pojazdem samochodowym 
oraz ważną kartę parkingową, wy-
dawaną przez Starostwo Powiatowe 
(wyłącznie na miejscach oznaczo-
nych znakiem P-24 „miejsce dla po-
jazdu osoby niepełnosprawnej” wraz 
ze znakiem D-18a „parking – miej-
sce zastrzeżone”).

Od opłat, zgodnie z Ustawą 
o drogach publicznych, zwolnione są: 
pojazdy Policji, Inspekcji Transportu 
Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Straży Granicznej, Służby Ochro-
ny Państwa, Służby Więziennej, 
Krajowej Administracji Skarbowej 
wykorzystywane przez Służbę Cel-
no-Skarbową, służb ratowniczych, 
zarządów dróg, Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polski, a także pojazdy 
wykorzystywane w ratownictwie lub 
w przypadku klęski żywiołowej, po-
jazdy elektryczne (o których mowa 
w art.2 pkt 12 ustawy o elektromo-
bilności paliwach alternatywnych), 
autobusy szkolne przewożące dzieci 
do szkoły.

Jak czytamy w uzasadnieniu 
uchwały, (...) Pomimo obowiązują-
cych opłat, mamy do czynienia ze 
znacznym deficytem miejsc parkin-
gowych z uwagi na niedostatecz-
ną rotację pojazdów parkujących 
w pobliżu Rynku. Przyczyną tego 
zjawiska jest bardzo duży w ostat-
nich latach wzrost ilości pojazdów 
samochodowych przy jednoczesnym 
braku możliwości budowy w cen-
trum miasta nowych miejsc par-
kingowych. W celu przeciwdziałania 
niekorzystnemu zjawisku, jakim jest 
brak dostępności do centrum miasta 
Olkusza, powiększono zasięg Stre-
fy o m. in. miejsca postojowe przy 
ul. Szpitalnej. Wymuszenie rotacji 
w tym rejonie pozwoli większej ilości 
kierowców na zaparkowanie swo-
ich pojazdów oraz powinno znacz-
nie usprawnić ruch samochodowy 
na tym obszarze”. Jako parkingi 
buforowe wskazano istniejące par-
kingi przy ul. Mickiewicza w pobli-
żu hotelu Victoria, a także miejsca 
parkingowe przy ul. Górniczej i ul. 
Mickiewicza.

Za wprowadzeniem strefy opo-
wiedziało się 11 radnych, a 4 wstrzy-
mało się od głosu.

Trwają prace przy rewitalizacji Do-
linki na Osiedlu Młodych. To miej-
sce chętnie odwiedzane przez miesz-
kańców zmienia się nie do poznania. 
Niebawem rozpocznie się również 
przebudowa sanitariatów w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Integracyj-
nym Nr 1 w Olkuszu. Oba zadania re-
alizowane są w ramach jednego więk-
szego projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Łączna wartość obu in-
westycji to ponad 6 mln złotych, z cze-
go 4,7 mln złotych pochodzi z unijnego 
dofinansowania.

Wracając do Dolinki - zakres całej inwe-
stycji jest znaczny. Zagospodarowanie 
terenu obejmuje m.in. wykonanie dwu-
kierunkowej ścieżki rowerowej o łącznej 
powierzchni około 2561 metrów kwa-
dratowych oraz budowę chodników 
o łącznej powierzchni około 2658 me-
trów kwadratowych. Poza tym projekt 
obejmuje budowę parkingu na 56 miejsc 
parkingowych wraz z jezdnią manew-
rową o łącznej powierzchni około 1470 
metrów kwadratowych, a także budowę 
boiska wielofunkcyjnego, boisk trawia-
stych i trzech miejsc wypoczynkowych. 

Teren Dolinki będzie oświetlony, zosta-
nie wykonane odwodnienie, a poza tym 
na terenie Dolinki powstanie ogrodzony 
wybieg dla psów. 
- Bardzo ambitny projekt rewitalizacji 
Dolinki sprawi, że stanie się ona miej-
scem integrującym pokolenia. Ogromnie 
cieszy zaangażowanie lokalnej społecz-
ności, która znajduje kreatywne i cieka-
we pomysły na to miejsce. Rewitalizacja 
oznacza także znaczną poprawę estetyki. 
Wszystko to możliwe jest dzięki temu, 
że skutecznie udało się nam pozyskać 
znaczne dofinansowanie – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Do tej pory wykonano – mocno wyczeki-
wany przez mieszkańców – parking wraz 
z odwodnieniem, kanalizacją deszczową 
oraz oświetleniem. Powstała już specjal-
na rolkostrada, która na pewno ucieszy 
najmłodszych mieszkańców osiedla. 
Wykonano także większą część ście-
żek rowerowych oraz część chodników 
z kostki. Na fragmencie jednego z chod-
ników powstał nawet, ułożony z czer-
wonej kostki, napis „Dolinka”. Ostatnio 
wykonano betonową płytę boiska wielo-
funkcyjnego wraz z odwodnieniem i try-
bunami. Na wiosnę, na betonowej płycie 
zostanie ułożona specjalna i bezpieczna 
dla użytkowników nawierzchnia z po-
liuretanu. Poza tym ułożono już kable 
zasilające oraz zamontowano większą 
część lamp parkowych, a także zasadzo-
no część zieleni. Zdemontowano stare 

urządzenia zabawowe na placu zabaw 
i trwają dalsze roboty ziemne i przygo-
towawcze do wykonania nowoczesnego 
i spełniającego współczesne standardy 
placu zabaw wraz z chodnikiem i ogro-
dzeniem.
Do zakończenia inwestycji pozostało 
jeszcze wykonanie nawierzchni poliure-
tanowej na płycie boiska, a także montaż 
piłkochwytów, koszy do koszykówki, 
słupków i siatki do siatkówki oraz tzw. 
naświetlaczy. Trzeba jeszcze dokończyć 
budowę ścieżek rowerowych, chodni-
ków i miejsc przeznaczonych na odpo-
czynek wraz z ławkami oraz uzupełnić 
oświetlenie Dolinki. Przed wykonawcą 
jeszcze budowa placu wraz z zestawem 
do ćwiczeń street wotkout, wykonanie 
trybun przy boisku trawiastym, a także 

wybiegu dla psów z ogrodzeniem oraz 
schodów terenowych. Finałem będzie 
montaż tzw. małej architektury, w tym 
stojaków rowerowych, stołów do sza-
chów, ławek i koszy na śmieci oraz, już 
na wiosnę, zasianie trawników i posa-
dzenie zieleni, czyli drzew, krzewów 
oraz kwiatów.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, 11. Osi Prioryteto-
wej Rewitalizacja przestrzeni regional-
nej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja 
głównych ośrodków miejskich w regio-
nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Nowe oblicze olkuskiej Dolinki
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OLKUSZ
Jakub�Fita

W niedzielę 1 grudnia 2019 
roku odbyło się oficjalne otwarcie 
lodowiska na olkuskim Rynku. 
Inauguracja sezonu łyżwiarskiego 
w naszym mieście przyciągnęła 
rzesze mieszkańców, którzy mo-
gli tego dnia skorzystać z obiek-
tu całkowicie za darmo. Imprezie 
towarzyszył szereg atrakcji, z wy-
stępem łyżwiarzy figurowych 
z grupy Valley Ice Story na czele.

Lodowisko rozkładane na płycie 
Rynku na stałe wpisało się w zimo-
wy krajobraz Srebrnego Grodu. Im-
prezy odbywające się na jego tafli 
stanowią zaś stały punkt kalendarza 
miejskich imprez. Jedną z nich jest 
uroczyste otwarcie obiektu, które 
tradycyjnie odbywa się w pierwszą 
niedzielę grudnia. Wydarzenie to za-
wsze przyciąga na rynek setki osób, 
nie mogących doczekać się, aby sko-
rzystać z miejskiej ślizgawki. Podob-
nie było w tym roku.

„Jedni wychodzą na pole, dru-
dzy na dwór. W Olkuszu zaś wy-
chodzi się na lodowisko!” – pod tym 

hasłem odbyło się huczne rozpoczę-
cie działalności obiektu usytuowa-
nego naprzeciw budynku olkuskiego 
magistratu. Na zaproszenie burmi-
strza Romana Piaśnika odpowiedzia-
ły tłumy mieszkańców. Część z nich 
zabrała ze sobą swoje łyżwy. Pozo-
stali musieli zaś ustawić się w ko-
lejce do wypożyczalni. Prędzej czy 
później wszyscy chętni skorzystali 
jednak z darmowego wejścia na lód.

Atrakcjami mającymi uroz-
maicić niedzielne popołudnie była 
andrzejkowa dyskoteka na lodzie 
oraz występ grupy Valley Ice Story. 
Członkowie zespołu zaprezentowa-
li widzom widowiskowe elementy 
technicznej jazdy na łyżwach, które 
zrobiły ogromne wrażenie na zgro-
madzonych mieszkańcach. W trak-
cie imprezy na tafli lodu pojawił się 
również Święty Mikołaj, który naj-
pierw częstował najmłodszych słod-
kościami, a później pomagał mniej 
zaawansowanym w ślizganiu.

- Otwarcie lodowiska jest dla 
mnie ogromną przyjemnością. 
Szczególnie cieszą mnie uśmiechy 
najmłodszych mieszkańców na-
szego miasta, którzy czekali na ten 

moment cały rok. Czuje się zaszczy-
cony, że razem z moimi współpra-
cownikami możemy spełniać wasze 
marzenia - mówił w trakcie inaugu-
racji burmistrz Roman Piaśnik.

Wydarzenie przyciągnęło na te-
ren starówki całe rodziny. Podczas, 
gdy część osób korzystała z bezpłat-
nego wejścia na lód, ich bliscy mo-
gli podziwiać jeżdżących zza band. 
W dobie smartfonów wszyscy bardzo 
chętnie dzielili się swoimi wrażenia-
mi robiąc wzajemnie zdjęcia i udo-
stępniając je w Internecie.

Wśród miłośników łyżew ślizga-
jących się na lodzie, obok szkolnej 
młodzieży można było odnaleźć tak-
że ich rodziców, a nawet dziadków. 
– Przez lata w naszym mieście bra-
kowało atrakcji tego typu. To wspa-
niale, że w końcu możemy nadrabiać 
te zaległości – mówi pan Józef, który 
wybrał się na lodowisko wraz z wnu-
kami.

Wraz ze ślizgawką, na rynku po-
jawiła się także efektowna ilumina-
cja świetlna, która zostanie z nami 
do końca okresu Bożego Narodzenia. 
- Wysoka choinka, przyozdobiony 
budynek Urzędu Miasta i Gminy, 
a także oświetlone drzewa i latarnie 
prezentują się po zmroku bardzo 
efektownie – przyznaje pani Joan-
na, mieszkanka jednego z olkuskich 
osiedli.

Przykłady ubiegłych lat pokazu-
ją, że zainteresowanie lodowiskiem 
z upływem tygodni nie maleje, co 
skutkowało systematycznym wy-
dłużaniem okresu jej funkcjonowa-
nia. Nauczeni tym doświadczeniem 
urzędnicy postanowili, że w tym se-
zonie Olkuszanie będą mogli z niego 
korzystać aż do 1 marca 2020 r.

Olkuszanie wychodzą na łyżwy!

DOBIERAJ PRODUKTY. 
OBNIŻAJ CENY.

www.oknoplast.com.pl

NAJWIĘKSZA 

PROMOCJA
W ROKU*

* Promocja obowiązuje 4.11.2019–15.12.2019 r. 
Regulamin promocji dostępny na www.oknoplast.com.pl

PARTNER  
HANDLOWY  
OKNOPLAST

Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 46
(naprzeciwko sądu)
tel. 32 645 02 36
wamar@oknoplast.com.pl

Olkusz • Al. 1000-lecia 2B 

Już otwarte.
Zapraszamy

SALON PRALNICZY PRALNIA SAMOOBSŁUGOWA

codziennie
6:00 - 22:00

pn - pt: 7:00 - 19:00
sob:   8:00 - 15:00

R E K L A M A

R E K L A M A

WYLEWKI 
MASZYNOWE

Fachowa ekipa 
- tel. 510 191 033
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Ogłoszenie  
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o naborze  
kandydatów na członków

Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu
Szanowni Państwo!
Rada Miejska w Olkuszu Uchwałą Nr VII/129/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku  w sprawie 

powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu oraz nadania statutu Olkuskiej Radzie Seniorów 
(z późn. zmianami) powołała Olkuską Radę Seniorów.

Olkuska Rada Seniorów  stała się autentycznym reprezentantem interesów i potrzeb seniorów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

W 14 osobowej Olkuskiej Radzie Seniorów zasiadać będzie 8 przedstawicieli środowisk 
senioralnych. Chciałbym, by tych przedstawicieli wybrali samodzielnie nasi seniorzy.

W związku z tym, proszę środowiska senioralne (organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzące działalność 
na rzecz seniorów na terenie Miasta i Gminy Olkusz, stowarzyszenia zwykłe, Uniwersytety 
Trzeciego Wieku, Kluby Seniora a także Rady Sołeckie i Zarządy Osiedla) oraz grupy co najmniej 
20 seniorów o zgłaszanie kandydatów do  Olkuskiej Rady Seniorów.

Zgłoszenia kandydatów - mieszkańców Olkusza, którzy ukończyli 60 rok życia, można 
dokonać na karcie zgłoszeniowej do  18 grudnia 2019 roku.

Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, można ją także uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu 
(Punkt Podawczy, Wydział Spraw Społecznych – pok.101).

Każde ze środowisk senioralnych może dokonać zgłoszenia dwóch kandydatów na członków 
Olkuskiej Rady Seniorów, a grupa 20 seniorów jednego kandydata.

Wyborów członków Olkuskiej Rady Seniorów spośród zgłoszonych kandydatów dokonają 
seniorzy – mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz na spotkaniu w styczniu 2020 roku.

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

Roman Piaśnik

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY BOLESŁAW
informuje:

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie w/w Urzędu i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bolesław, zostało podane do publicznej 
wiadomości ogłoszenie o organizowanym I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Kolonii, o pow. 0,0238 ha, oznaczonej jako działka nr 703/7, uregulowanej  
w KW Nr KR1O/00037079/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10.245,90 zł brutto (8.330,00 zł netto + 23% VAT).

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg – Kolonia działka nr 703/7”, należy 
składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 1, do dnia 14 stycznia 2020r., do godz. 1500.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna  
lub inny podmiot,

b. datę sporządzenia oferty,

c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e. kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu 
(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).

Oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej.

Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) przystępują 
razem do przetargu.

Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Bolesław, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32 – 329 Bolesław 
oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bolesław.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.300,00 zł w pieniądzu, przelewem 
na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia 14.01.2020r. 

Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020r. godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 22.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG pok. nr 6, telefon 32-6424501 wew. 227.

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 
wew. 227.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 207 

w dniach od 06.12.2019r. do 17.01.2020r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości, tj. działki nr 829 o powierzchni 0,0853 ha, 
objętej księgą wieczystą o nr KW KR1O/00047850/8, położonej 
w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pokój 317 lub 
pod numerem telefonu 32 626 01 67.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 
207 w dniach od 06.12.2019r. do 17.01.2020r. 

wywieszony będzie wykaz nieruchomości, tj. składającej się 
z działki o nr 617/38 obręb Pomorzany i działki o nr 741/21 
obręb Olkusz o łącznej powierzchni 1,5743 ha położonej 
w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, objętej księgą wieczystą  
o nr KW1O/00047850/8 i KR1O/00040127/2 z przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pokój 317 lub 
pod numerem telefonu 32 626 01 67.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Olkusz

Informuje, iż możliwość uzyskania 95% bonifikaty  
od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia  
prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy 
Olkusz zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów obowiązuje tylko do 
dnia 31.12.2019 r.

Bonifikaty udziela się wyłącznie na pisemny wniosek, osobom fizycz-
nym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, nieposia-
dającym zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Po dokonaniu opłaty jednorazowej organ wyda z urzędu zaświadczenie 
o wniesieniu opłaty, które właściciel gruntu załączy do wniosku o wykre-
ślenie w Dziale III księgi wieczystej wpisu o roszczenie Gminy Olkusz 
o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu Sąd pobiera opłatę stałą 
w wysokości 250,00 zł.

Druki zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem 
o udzielenie bonifikaty w wysokości 95% do pobrania są w Urzędzie 
Miasta i Gminy Olkusz (parter obok punktu informacyjnego i w pok. 317) 
oraz w bip gminy Olkusz.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, 
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem pok. 317, tel. 32/ 626 01 67.
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P O D Z I Ę K O W A N I A

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Te słowa Alberta Schweitzera 
stanowiły przewodnie hasło XII 
edycji Targów Wolontariatu, które 
odbyły się w czwartek w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olkuszu.

5 grudnia obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
W powiecie olkuskim osób o wielkich 
sercach nie brakuje. Śmiało mogą 
być wzorem dla innych, a pomoc 
niesioną potrzebującym traktują jak 
coś naturalnego. Młodzi społecznicy 
są pełni pasji, zapału i zaangażowa-
nia. Długo by wymieniać wszystkie 
działania, w jakie chętnie włącza się 
młodzież wraz ze swoimi opiekuna-
mi. Wolontariusze wielokrotnie udo-
wodnili, że zawsze można na nich 
liczyć, a słowo „niemożliwe” nie ist-
nieje. 

W czwartkowy ranek w MOK-u 
spotkali się właśnie ludzie, którzy 
najchętniej swój wolny czas poświę-
cają na pomoc potrzebującym. Gości 
przywitały prezes Stowarzyszenia 
„Res Sacra Miser” Anna Dela oraz 
dyrektor ZS nr 4 w Olkuszu Marida 
Zoń. Tego dnia padło wiele ciepłych 
słów pod adresem bohaterów gru-
dniowego święta. Życzenia składali 
m. in. starosta olkuski Bogumił Sob-
czyk, olkuska wiceburmistrz Bożena 
Krok oraz posłanka Agnieszka Ści-
gaj.

Jak co roku Targi to również 
okazja do nagrodzenia najlepszych 
wolontariuszy z naszego powiatu. 
Konkurs zorganizowany w ramach 

projektu „Potrzebujesz mnie więc 
jestem” miał na celu uhonorowa-
nie osób propagujących na co dzień 
wolontariat i pracujących bezintere-
sownie dla dobra innych.

Zwycięzcami konkursu „Wolon-
tariusz Roku 2019” zostali:

W kategorii najlepszy wolonta-
riusz w mojej organizacji 

OLGA KLUCZEWSKA
Olga Kluczewska rokrocznie 

pomagała w przygotowaniu i pro-
wadzeniu stoiska Stowarzyszenia 
„Zamek Rabsztyn” podczas imprez 
organizowanych na zamku, czyli 
otwarcia sezonu turystycznego, tur-
nieju rycerskiego i Juromani. Poza 
tym od trzech lat pomaga w przygo-
towaniu i prowadzeniu Mobilnego 
Punktu Informacji Turystycznej, czyli 
stoiska promocyjnego Miasta i Gmi-
ny Olkusz podczas imprez organi-
zowanych w Olkuszu i Rabsztynie, 
a także pomagała w obsłudze wy-
darzeń w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa organizowanych wtym 
roku przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu. Olga nie tylko obsługiwa-
ła stoiska, ale także prowadziła kon-
kursy wiedzy o historii izabytkach 
ziemi olkuskiej, inicjowała oraz pro-
wadziła gry i zabawy dla dzieci oraz 
pomagała w wykonaniu dokumenta-
cji fotograficznej. Poza tym zachęcała 
koleżanki i kolegów ze swej szkoły 
do pracy wolontariackiej, co skut-
kowało ich pomocą przy organizacji 
i obsłudze imprez. Olga wykazuje się 

profesjonalizmem, dużym zaangażo-
waniem i kreatywnością.

W kategorii najlepszy wolonta-
riusz – uczeń

ALEKSANDRA PYŻ 
Ola Pyż, uczennica III klasy IV 

LO w Olkuszu pomaganie innym 
traktuje jako część swojego życia. 
Jej przygoda z wolontariatem trwa 
od szkoły podstawowej aż do dziś. 
Działa na wielu obszarach, oprócz 
akcji organizowanych przez Szkolny 
Klub Wolontariatu, takich jak zbiórki 
żywności, turnieje charytatywne czy 
Dni Dawców szpiku i komórek ma-
cierzystych, Ola jest wychowawcą 
i animatorem 

w „Ruchu Światło Życie” diecezji 
sosnowieckiej, gdzie pod swoją opie-
ką ma grupy dzieci i młodzieży 

w różnym wieku. Nie jest obojęt-
na na potrzebujących z jej otoczenia, 
np. wspiera niewidomego, samot-
nego starszego pana oraz chłopca 
z problemami w nauce. Ola mówi 
skromnie: „Właśnie gdy pomagam, 
czuję, że żyję” .

W kategorii najlepszy wolonta-
riusz – pedagog propagator idei wo-
lontariatu

AGATA SPYRA 
Pani Agata Spyra od czterech 

lat jest opiekunką Szkolnego Koła 
Wolontariatu w IV LO w Olkuszu. 
Uczy tam także języka angielskie-
go. Zachęca swoich wychowanków 

do pracy na rzecz innych ludzi oraz 
motywuje do udziału w różnorod-
nych akcjach, takich jak organizacja 
biegów ulicznych, zbiórek żywności, 
turniejów charytatywnych czy kwest 
na rzecz zwierząt ze schroniska. 
Pani Agata Spyra zapoczątkowała 
w szkole akcję rekrutowania daw-
ców szpiku i podnoszenia świado-
mości młodzieży na temat dawstwa 
i chorób krwi. Uczniowie tak opisują 
panią Spyrę: „…emanuje pozytywną 
energią, zaraża optymizmem i cza-
ruje uśmiechem. Jest zawsze tam, 
gdzie ktoś potrzebuje pomocy”.

Członkowie Kapituły wyróżnie-
nie specjalne przyznali dla:

- Mileny Wróbel z ZS Nr 1
- Aleksandry Pietras z ZS Nr 4

Gościom zaprezentowali się 
również przedstawiciele szkolnych 
Klubów Wolontariackich, którym 
koordynatorka olkuskiego Centrum 
Wolontariatu Janina Learczyk wrę-
czyła drobne upominki.

Targi uświetnił artystyczny wy-
stęp w wykonaniu młodzieży z ol-
kuskiego Zespołu Szkół nr 4. Na 
zakończeniu gali nie mogło zabrak-
nąć okolicznościowego tortu.

Święto Wolontariatu przygoto-
wali: Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Res Sacra Miser” w Olkuszu, dzia-
łające przy Stowarzyszeniu Centrum 
Wolontariatu oraz Zespół Szkół nr 
4 w Olkuszu. Projekt zrealizowano 
przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

„Szczęście to jedyna rzecz, która 
się mnoży, jeśli się ją dzieli”

WOLBROM
Ewa�Barczyk,�fot.�Stowarzyszenie�
Edukacyjne�„Sowa”

Bardzo interesującego i waż-
nego zadania - rekonstrukcji 
tradycyjnego stroju regionalnego 
Ziemi Wolbromskiej w kontekście 
utrwalania wiedzy o lokalnym 
dziedzictwie kulturowym podjęło 
się Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Sowa” z Lgoty Wolbromskiej, 
które wykorzystało na ten cel 
grant z funduszy europejskich po-
zyskanych poprzez LGD Nad Białą 
Przemszą.

Realizacja zadania pn. „Za-
chowanie dziedzictw lokalnego 
w Gminie Wolbrom” miała na ce-
lu wsparcie inicjatyw, związanych 
z zachowaniem i upowszechnia-
niem dziedzictwa lokalnego. Dzięki 
współpracy ze znanym fachowcem, 
odznaczoną odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
regionalistką i folklorystką Haliną 
Dudą, udało się stowarzyszeniu nie 
tylko przeprowadzić wywiady z oso-
bami pamiętającymi najdawniejsze 
czasy oraz zgromadzić dokumenta-
cję historyczną i fotograficzną, ale 
także odtworzyć na tej podstawie 
trochę już zapomniane wzory stro-
jów, jakich na co dzień i od święta 
używali dawniej mieszkańcy Mało-
polski Zachodniej, a w szczególności 
mieszkańcy Ziemi Wolbromskiej. 
W ramach projektu zorganizowa-
no też warsztaty etnograficzne dla 
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, 
które zapoznały się z efektami prac, 
ale także wspomogły je cennymi 
uwagami.

Na podstawie dokonanej inwen-
taryzacji i opracowaniu wzorów stro-
jów ludowych charakterystycznych 
dla obszaru działania LGD nad Białą 
Przemszą, a w szczególności Gminy 
Wolbrom, możliwe było przygoto-
wanie wzorcowych strojów, które 
zostały wykonane i zaprezentowane 
na żywych modelach podczas uro-
czystego podsumowania projektu 
w Centrum Turystyki i Rekreacji 
w Łobzowie 1 grudnia 2019 r. Przy-
byli na to spotkanie zaproszeni go-
ście mieli przyjemność obejrzenia 
konkretnych efektów prac doku-
mentacyjnych oraz wysłuchania 
wykładu pani Haliny Dudy o historii 
naszego regionu, a nade wszystko 
opowieści na temat wyglądu stroju 
ludowego z minionego wieku, cha-

rakterystycznego dla przedstawicie-
li różnych stanów: dzieci, panien, 
kawalerów oraz dojrzałych kobiet 
i mężczyzn. Pokazane widzom stro-
je będą w przyszłości funkcjonowały 
w publicznym obiegu, bowiem w ra-
mach projektu powstała ich wypoży-
czalnia.

Po pouczającym wykładzie i po-
kazie dawnej mody, przed gośćmi 
zaprezentowali się również w specjal-
nie przygotowanym, nawiązującym 
do tematu programie artystycznym 
wychowankowie Szkoły Podstawo-
wej im. B. Głowackiego przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie. 
Uczniowie klasy 2 wraz z wychowaw-
czynią, panią Joanną Sikorą pokaza-
li scenki rodzajowe związane ze wsią, 
„Krakowiaka” zatańczyli uczniowie 
klasy 6, których przygotowała pani 
Ewa Chaberka, a uczennice kl. 8 
Anna Gorynow i Natalia Kuś zaśpie-
wały piosenkę „W moim ogródecz-
ku”. Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowały również panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Łobzowa, któ-
rym akompaniował na akordeonie 
Edmund Balik.

- Zadanie, które właśnie pod-
sumowujemy zostało zrealizowane 
przy udziale środków „Europejskie-
go Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa 
Inwestuje w obszary wiejskie” otrzy-
manych w ramach projektu gran-
towego pt. “Rozwój i wzmacnianie 
oferty kulturalnej obszaru LGD 
„Nad Białą Przemszą”, w szczegól-
ności opartej na lokalnej tradycji” 
realizowanego w ramach Poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Obok innych zapre-
zentowanych atrakcji, podczas spo-
tkania można było również obejrzeć 
wystawę obrazów wsi polskiej oraz 
fotografie z minionych lat, na któ-
rych wzorowaliśmy się, projektując 
stroje. Fotografie i obrazy pozyska-
liśmy od mieszkańców naszego re-
gionu - wyjaśnia Lidia Malinowska, 
prezes zarządu Stowarzyszenia Edu-
kacyjnego „Sowa”.

Nie zabrakło też tradycyjnego 
poczęstunku, który przygotowa-
ły słynące ze swego kulinarnego 
kunsztu panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z Łobzowa, Zarzecza, Kąpiel 
Wielkich, Strzegowej i Kalisia.

Odtworzyli 
lokalną modę 
sprzed 100 lat
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OLKUSZ
Jakub�Fita

Pytania o remonty dróg i bu-
dowę nowych parkingów to jed-
ne z najczęstszych interwencji 
zgłaszanych przez naszych Czy-
telników. Tematy te stanowią 
też obiekt zainteresowania miej-
skich radnych, którzy porusza-
ją je w swoich interpelacjach do 
olkuskich władz. Postanowiliśmy 
pokrótce prześledzić problemy, 
jakie sygnalizują mieszkańcy 
Srebrnego Grodu na przestrzeni 
ostatnich tygodni.

Kwestie dróg i parkingów to te-
mat, którego nie sposób wyczerpać. 
Problemy z należytym utrzymaniem 
stanu lokalnych traktów władze sa-
morządowe tłumaczą zawsze tak 
samo. Ilość dróg, które mają pod 
swoją opieką jest zbyt duża, a ilość 
pieniędzy, które mogą być przezna-
czone na ten cel - zbyt mała. Taka 
argumentacja nie przekonuje jednak 
mieszkańców.

Budżet nie jest z gumy
Wiele z pytań kierowanych do 

naszej redakcji dotyczy remontów 
osiedlowych dróg i budowy no-
wych miejsc postojowych dla aut. 
Mieszkańcy pytają m.in. o moder-
nizację parkingu przy ul. Legionów 
Polskich 28 oraz remont ul. Elizy 
Orzeszkowej. Jak informuje olkuski 
magistrat, ze względu na inne inwe-
stycje, które muszą być zrealizowane 
w przyszłym roku, nie ma możliwo-
ści wpisania tych zadań w całości do 
projektu nowego budżetu. - Niestety, 
środki są ograniczone i nie można 
wykonać wszystkiego w jednym cza-
sie – tłumaczą przedstawiciele Gmi-
ny Olkusz.

Urzędnicy podkreślają jednak, 
że w przypadku drugiej z omawia-
nych ulic możliwe jest realizowanie 
prac etapami. W 2017 roku została 
bowiem opracowana dokumentacja 
projektowa zakładająca przebudowę 
tamtejszej jezdni, chodników, miejsc 
parkingowych, oświetlenia ulicznego 
i kanalizacji deszczowej. - Kosztorys 
inwestorski z 2017 roku opiewa na 
kwotę ponad 2,3 mln zł. Z tego też 
powodu, podjęto decyzję o etapowym 
wykonaniu tej inwestycji. Do chwili 

obecnej zostały wykonane dwa etapy 
przebudowy, dzięki czemu, wzdłuż 
bloków Orzeszkowej 2 i 6 powstały 
nowe miejsca parkingowe oraz prze-
budowano chodniki dla pieszych 
– czytamy w odpowiedzi na inter-
pelację wystosowaną w tej sprawie 
przez jednego z olkuskich radnych.

Lustro wraca na swoje 
miejsce

Dużo łatwiejszą do realizacji 
inwestycją było ponowne zamonto-
wanie lustra drogowego na skrzyżo-
waniu ulic Górniczej i Floriańskiej. 
Pojawiło się ono w tym miejscu już 
kilka lat temu i miało za zadanie 

ułatwić włączanie się do ruchu kie-
rowcom wyjeżdżającym z ul. Flo-
riańskiej. Niestety, w wyniku aktu 
wandalizmu, padło łupem złodziei. 
Fakt ten sygnalizowany był wła-
dzom gminy zarówno przez samych 
mieszkańców, jak i miejskich raj-
ców. – Przy wyjeździe na ulicę Gór-
niczą nie trudno o stłuczkę. Auta 
zaparkowane wzdłuż chodnika po 
prawej stronie skutecznie zasłaniają 
widoczność – alarmował jakiś czas 
temu jeden z naszych Czytelników.

Do sprawy szybko ustosun-
kowały się władze miasta. - Po 
otrzymaniu informacji o powyższej 
sytuacji firma świadcząca usługi 
bieżącego utrzymania oznakowania 
dróg gminnych zakupiła nowe lustro 
i zamontowała je w dotychczasowym 
miejscu – możemy przeczytać w pi-
śmie sygnowanym przez Jolantę Mo-
tyczyńską, zastępcę burmistrza ds. 
komunalnych.

Kto zrobił ten remont?
Swojego niezadowolenia wyni-

kiem remontu przejazdu kolejowego 
na ul. Żuradzkiej nie kryją olkuscy 
kierowcy. Zdaniem wielu z nich jest 
on teraz w jeszcze gorszym stanie niż 
przed remontem. - Kto to robił? Kto 

za to zapłacił? Kto odebrał tą fuchę? 
Dlaczego nie da się przejechać przez 
ten przejazd tak jak przez przejazd 
w Rabsztynie koło ronda? – pyta je-
den z naszych Czytelników.

Obiekt znajduje się na linii kole-
jowej 65, która zarządzana jest przez 
spółkę PKP Linia Hutnicza Szero-
kotorowa. Jak poinformowali nas 
przedstawiciele tej spółki, w ramach 
poprawy bezpieczeństwa ruchu ko-
lejowo – drogowego wykonano tam 
w bieżącym roku remont polegający 
na kompleksowej wymianie torów 
wraz z wymianą podbudowy i pod-
sypki. Na przejeździe pozostawiono 
jednak starą nawierzchnię. Przebu-
dowa jezdni jest bowiem zadaniem 
samorządu.

- Nierówności na dojeździe do 
przejazdu były zgłaszane do Zarzą-
du Drogowego w Olkuszu w 2017 
roku. Zarząd Drogowy poinformował 
naszą Spółkę o podpisaniu umowy 
na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej w zakresie obejmującym 
również odcinek drogi powiatowej na 
skrzyżowaniu z linią kolejową. Za-
kres robót realizowanych w czerw-
cu bieżącego roku nie obejmował 
naprawy dojazdów z uwagi na pla-
nowaną przez zarządcę drogi prze-
budowę ulicy Żuradzkiej w obrębie 
przedmiotowego przejazdu. Wykona-
ny remont nie mógł mieć więc wpły-
wu na istniejącą różnicę wysokości 
torów w stosunku do nawierzchni 
drogi – tłumaczy Agnieszka Hałasa, 
rzecznik prasowy spółki PKP LHS 
Sp. z o.o.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Jakie 
problemy drogowe napotykacie 
na co dzień w naszym mieście? – 
Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl

Drogowe problemy Olkuszan
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko,�fot.Lulanko

Olkuska firma „Lulanko” za-
jęła trzecie miejsce w ogólnopol-
skim rankingu e-Gazele Biznesu. 
Spółka zajmuje się m.in. tworze-
niem tzw. białych szumów, koły-
sanek i piosenek dla dzieci.

Ranking e-Gazele Biznesu to 
zestawienie najdynamiczniej rozwi-
jających się małych i średnich firm 
zajmujących się sprzedażą drogą 
elektroniczną. Wyróżnienia przy-
znawane są przez dziennik „Puls 
Biznesu”. Autorem zestawienia jest 
firma badawcza ARC Rynek i Opi-
nia. Ranking powstaje w oparciu 
o analizę danych finansowych ma-
łych i średnich firm prowadzących 
handel przez internet, o przycho-
dach poniżej 100 mln złotych. Firmy 
musiały w ubiegłym roku uzyskać 
minimalny przychód w wysokości 50 
000 złotych oraz wzrost przychodów 
za 2018 rok w porównaniu z 2017 
rokiem. „Lulanko” osiągnęło wynik 
na poziomie 1 952,94 proc.

-Bardzo mnie cieszy, że udało 
nam się zwyciężyć w naszym woje-
wództwie i zająć trzecią notę w Pol-
sce w rankingu E-Gazel. Najbardziej 
jednak cieszy mnie to, że wygrywa-
my w „plebiscycie” rodziców, na 
najlepsze białe szumy na Youtubie. 
Komentarze w stylu „mój maluch 
zasną dzięki Wam w 2 minuty” czy 
„ratujecie mi życie, dziękuję” i to 
w kilkunastu językach, to jest coś, 
z czego jesteśmy najbardziej dumni 
- mówi właściciel firmy Paweł Woj-
ciechowski.

Od suszarki po kołysanki
„Lulanko” istnieje od pięciu lat, 

a tworzy go - jak czytamy na stronie 
firmy - „silna ekipa 3 osób”. Skąd 
pomysł na taki biznes? -Zaczęło się 

od rozmowy ze znajomym, świeżo 
upieczonym ojcem, który opowiadał 
o usypianiu swojego dziecka. Niby 
nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że 
usypiał maluszka...szumem suszar-
ki do włosów! Od razu zaświeciło 
mi się światełko w głowie - świetny 
pomysł na biznes. Ralph W. Emer-
son mawiał ,,Całe życie jest ekspery-
mentem. Im więcej eksperymentów 
przeprowadzisz, tym lepiej.’’ Mia-
łem szczęście, nie musiałem długo 
eksperymentować. Założyłem kanał 
na YouTube o nazwie ,,Lulanko”. 
Pierwszy szum suszarki do włosów 

(który nagrałem dyktafonem!) okazał 
się prawdziwym hitem! Specjalizu-
jemy się w białych szumach, m.in.: 
szumach urządzeń AGD, szumach 
natury, ulicy. Usypiamy dzieci nie 
tylko białymi szumami, ale także ko-
łysankami oraz muzyką głębokiego 
snu. Dlaczego dzieci usypiają przy 
białych szumach? Odpowiedź jest 
prosta - szumy te przypominają ma-
luszkom dźwięki jakie słyszały w ło-
nie matki. Dzięki temu dzieci bardzo 
szybko się uspokajają, relaksują, 
a w rezultacie usypiają w kilka mi-
nut - opowiada Paweł Wojciechow-
ski. Przypomina, że zasypianie to 
umiejętność, więc trzeba jej dziecko 
nauczyć. Dlatego na Lulankowym 
blogu stawiają też na edukację ro-

dziców. Uczą, jak podchodzić do 
dziecka, jak z nim rozmawiać i jak 
rozumieć jego potrzeby. 

Debiutancki materiał na YouTu-
bie ma już prawie 10 milionów wy-
świetleń. Firma ma w swojej ofercie 
ponad 1350 filmów.

Aż trzech na czterech rodziców 
uznaje szumy firmy Lulanko za war-
tościowe, lajkuje je i korzysta z nich 
regularnie. — Na YouTubie widać 
to jak na dłoni, bo mamy dostęp 
do szczegółowych statystyk. Za-
wsze bardzo mocno się wspieramy 

radami zaprzyjaźnionych lekarzy 
pediatrii, położnych i pielęgniarek, 
ale obecnie największą wartością są 
dla nas wskazówki fanów, klientów 
i subskrybentów. Zostawiają nam je 
w komentarzach, prywatnych wia-
domościach i w analityce ruchu. 
Dlatego może to zabrzmi banalnie, 
ale najważniejsze jest dla nas zado-
wolenie klientów — przyznaje Paweł 
Wojciechowski.     

Kołysanki dla dzieci stały się 
także hitem wśród dorosłych, cier-
piących na bezsenność. Do tego „Lu-
lankowe” produkty pomagają także 
w leczeniu szumów usznych, pełniąc 
w ten sposób dodatkową rolę - mu-
zykoterapii.

Edukacja to podstawa
„Lulanko” to nie tylko firma, ale 

i fundacja. Jej głównym celem jest 
edukacja i pomoc w opiece i wycho-
wywaniu dzieci - zarówno dla rodzi-
ców, jak i pracowników przedszkoli, 
szkół oraz ośrodków opiekuńczo-wy-
chowawczych i edukacyjnych. - Czy-
tając wypowiedzi naszych klientów 
zdałem sobie sprawę z istoty wy-
chowania dzieci. Czasem czytając 
,,rodzicielskie rady’’ łapałem się 
za głowę, czasem biłem brawo. To 
nasunęło mi kolejną myśl - załóż 
fundację. Po co? Aby wspierać, edu-
kować i inspirować rodziców oraz 
osoby zaangażowane w opiekę oraz 
wychowanie dzieci. Dzielić się wie-
dzą z zakresu nie tylko snu dziecka, 
ale całego wychowania. Przyczynić 
się do ochrony zdrowia i bezpieczeń-
stwa dzieci. Fundacja kieruje się ce-
lami wyznaczonymi przez wartości 
takie jak: poszanowanie poczucia 
wartości u dzieci, integralności oso-
bistej dzieci, dialog z dziećmi oparty 
na obustronnym szacunku - wylicza 
Paweł Wojciechowski. W tym celu 
firma stawia przede wszystkim na 
różnorodną edukację w sieci, opartą 
w duzej mierze na artykułach i ma-
teriałach wideo.

„Lulanko” tworzy też inne ka-
nały na YouTubie. Obecnie pracuje 
m.in. nad Piesio TV z autorskimi 
piosenkami i teledyskami dla dzieci 
oraz Golden Sunset Relaxing Medi-
tation Music z muzyką relaksacyjną 
dla zestresowanych rodziców. Pio-
senki i teledyski emituje także tele-
wizja, min. na kanałach 4Fun Kids 
oraz Top Kids Junior.

Warto dodać, że twórca firmy 
„Lulanko” Paweł Wojciechowski 
wspólnie z bratem Karolem prowadzi 
również Noble Group Wojciechowski 
zajmująca się sprzedażą rzęs Noble 
Lashes oraz szkoleniami przyszłych 
stylistek rzęs. Firma znana w wielu 
krajach dwa lata temu została lide-
rem e - Gazel Biznesu.

„Lulanko” z e-Gazelą Biznesu!

PAZUREK
KPP�Olkusz

Pierwsze opady śniegu i marz-
nący deszcz często bywają spraw-
dzianem umiejętności kierowców. 
Zwłaszcza wtedy, gdy muszą 
się  oni mierzyć się trudnymi wa-
runkami atmosferycznymi.

Wczoraj tj. 1 grudnia 2019 roku 
około godziny 16.40 w Pazurku na 
drodze wojewódzkiej nr 783 zderzyły 
się cztery samochody osobowe. Jak 
wstępnie ustalono, kierująca mer-
cedesem 34-letnia kobieta, na łuku 
drogi zjechała na przeciwległy pas 
ruchu i uderzyła w opla, a następnie 

czołowo zderzyła się z volvem. Siła 
uderzenia była tak duża, że merce-
des zderzył się jeszcze z innym po-
jazdem. Łącznie w wypadku udział 
wzięły cztery samochody osobowe: 
mercedes, opel, subaru i volvo. Do 
szpitali w Olkuszu oraz Sosnowcu 
trafiły trzy osoby, kierująca merce-
desem oraz dwoje dzieci w wieku 4 
i 7 lat.

Policjanci apelują o zachowanie 
ostrożności na drodze. Szczegól-
ną ostrożność należy zachować  na 
wzniesieniach, dolinach, mostach, 
wiaduktach, w pobliżu lasów i zbior-
ników wodnych. W tych miejscach 
droga często bywa oblodzona.

Kraksa na Pazurku

Nawet 15 mln złotych – o taką kwotę pożyczki mogą sta-
rać się podmioty i  instytucje chcące sfi nansować przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne. Środki te pochodzą z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może się 
o nią ubiegać.  

W województwie małopolskim dzięki Pożyczce na Rewita-
lizację z  projektu Małopolska Pożyczka wybudujesz, przebu-
dujesz, rozbudujesz, zmodernizujesz i  zaadaptujesz budynki 
z  przeznaczeniem na cele społeczne, tj. placówki oferujące 
wsparcie dzienne dla dzieci i  młodzieży (żłobki, przedszko-
la, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, 
w tym środowiskowe), place, skwery, parki czy drogi rowerowe.

Różnorodność pożyczkobiorców 

Z  preferencyjnej pożyczki unijnej na rewitalizację mogą 
skorzystać małopolskie jednostki samorządu terytorialnego, 
spółki komunalne, przedsiębiorcy, związki i  stowarzyszenia, 
lokalne grupy działania, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe 
i  towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje poza-
rządowe, instytucje kultury, a także kościoły i związki wyzna-
niowe. Jasne i  proste warunki, możliwość karencji w  spłacie 
(do 6 miesięcy), a także brak dodatkowych opłat i prowizji oraz 
niskie oprocentowanie (aktualnie od 0,75%) w skali roku – to 
elementy, które mocno wyróżniają tę pożyczkę na tle innych.

Lepsze otoczenie, lepsza jakość życia

Zakres projektów możliwych do wsparcia w  formie po-
życzki unijnej obejmuje kompleksowe przedsięwzięcia rewi-

talizacyjne, które ujęte zostały w obowiązujących programach 
rewitalizacji. Galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra 
konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne 
i itp. – to tylko przykłady inwestycji, na które można otrzymać 
wsparcie. Co więcej, w  odnowionych obiektach przestrzeni 
można stworzyć warunki dla działalności komercyjnej, takiej 
jak np. powierzchnie biurowe czy punkty handlowo-usługowe. 

Sfi nansowane może zostać również odnowienie obiektów 
rekreacyjnych, jak ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska czy 
obiekty infrastruktury kultury. Ponadto, możliwa jest rewitali-
zacja budynków, w których świadczone są usługi służące akty-
wizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, a także obiekty 
wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne. 

Gdzie szukać wsparcia?

Pożyczki rewitalizacyjnej w  województwie małopolskim 
udzielają współpracujące z  Bankiem Gospodarstwa Krajowe-
go dwie instytucje fi nansujące:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
www.marr.pl (zakładka: Pożyczki z MARR/ 

Pożyczka na rewitalizację)
Tel: 12 617 66 69

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum 
Przedsiębiorczości i Rozwoju” 

funduszemalopolska.pl (zakładka: 
Fundusze pożyczkowe/pożyczka na rewitalizację)

Tel: 33 874 11 03

Z Pożyczki na rewitalizację skorzystało już 26 podmiotów 
znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Bierzmy z nich przykład. 

Przyznanie pożyczki na rewitalizację uzależnione jest od 
pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych 
zabezpieczeń. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1 Ostateczna wysokość oprocentowania jest elementem decyzji Komitetu 
Inwestycyjnego.

Pożyczki unijne rewitalizują małopolskie miasta
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R E K L A M A

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

W ostatni wtorek na parkiecie 
hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu zaprezen-
towali się najmłodsi mieszkańcy 
Miasta i Gminy Olkusz. W Pił-
karskich Mikołajkach Przed-
szkolaków udział wzięła blisko 
setka dzieci, która przy okazji 
daty 6 grudnia postanowiła odbyć 
integracyjną lekcję wychowania 
fizycznego.

Okres Mikołajek to czas radości 
oraz niekonwencjonalnego zagospo-
darowania czasu dla milusińskich. 
Wszak to wyjątkowa data w kalen-
darzu, która oprócz prezentów niesie 
ze sobą także wiele radości i pozy-
tywnych emocji.

Stąd pomysł organizacji Piłkar-
skich Mikołajek z ramienia Olku-
skiego Klubu Sportowego Słowik. 
- Do udziału w akcji zaprosiliśmy 
wszystkie przedszkola z terenu gmi-
ny. Ostatecznie wyzwanie podjęło 
osiem drużyn z sześciu różnych pla-
cówek – relacjonuje Rafał Pięta, pre-
zes Słowika.

Rzeczywiście, we wtorek do 
futbolowych zmagań przystąpiły ze-
społy z Przedszkoli numer 3, 4, 7, 
9, 10 oraz 13 – łącznie prawie setka 

młodych sportowców, których z ław-
ki dzielnie wspierali wychowawcy. 
Turniej był utrzymany w świątecz-
nej konwencji, nikt w nim nie liczył 
ani punktów, ani bramek. Chodziło 
o dobrą zabawę i satysfakcję z ak-
tywnego spędzenia czasu. Była to 
również świetna okazja integracji 
przedszkolnego środowiska, która 
wypadła bardzo obiecująco.

Za każdym razem dobrze jest 
widzieć szczęśliwe dzieci, czerpiące 
radość ze wspólnych zmagań. Gosz-
czenie tak wdzięcznych młodych 
ludzi to sama przyjemność i gwaran-
cja, że najmłodsze pokolenie w dobie 
komputerów i smartfonów znajdzie 
swoje miejsce w którejś z dyscyplin 
sportowych. Mocno na to liczę osobi-
ście i mocno liczą na to również nasi 
klubowi partnerzy – zaznacza Da-
riusz Murawski, dyrektor olkuskiego 
MOSiR-u.

Skoro w swoim założeniu tur-
niej był mikołajkowy, to nie mogło 
zabraknąć prezentów. Wszystkie 
drużyny otrzymały okolicznościowe 
statuetki, a młodzi piłkarze także 
pamiątkowe medale, które jak uczy 
historia niejednokrotnie tej samej 
nocy znalazły się pod poduszkami 
swoich nowych właścicieli marzą-
cych w przyszłości o karierach w sty-
lu choćby uwielbianego przez młode 
pokolenie Roberta Lewandowskiego.

Mikołajki 
przedszkolaków OLKUSZ

Piotr�Kubiczek
Środowe spotkanie z piłkarza-

mi i sztabem szkoleniowym eks-
traklasowej Wisły Kraków, a także 
turniej piłkarski – to najważniej-
sze wydarzenia „Wiślackich Miko-
łajek”, które na halę Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ol-
kuszu ściągnęły około pół tysiąca 
widzów. Wizyta „Białej Gwiazdy” 
była zwieńczeniem prowadzonej 
wcześniej akcji „Daj misiaka dla 
dzieciaka” ukierunkowanej na 
pomoc małym pacjentom Cen-
trum Onkologii w Gliwicach.

To był wyjątkowy czas. Akcja 
zbierania w szkołach na terenie 
Miasta i Gminy Olkusz pluszaków, 
później ich liczenie trwała ponad 
dwa tygodnie, od 12 do 29 listopa-
da. - Wspieramy nie tylko klub spod 
Wawelu, ale również staramy się na 
bieżąco odpowiadać na potrzeby in-
nych. Tak właśnie zrodził się pomysł 
„Wiślackich Mikołajek” połączonych 
ze zbiórką pluszaków, które jeszcze 
przed świętami trafią na szpital-
ne oddziały – zaznacza Sebastian 
Szklarczyk, dyrektor generalny fir-
my Antrans Bis, będącej jednym 
z głównych organizatorów akcji.

W poniedziałek 2 grudnia, 
w asyście 29-krotnego Reprezentan-
ta Polski w piłce nożnej Arkadiusza 
Głowackiego, w siedzibie Antrans 
Bis przy ulicy Wspólnej odbyło się 
wielkie liczenie przekazanych za-
bawek. Wzięli w nim udział także 
pracownicy firm Antrans, Antrans 
Bis i PKM Olkusz, a także przedsta-
wiciele olkuskiego fanklubu Wisły 
oraz grono pedagogiczne. Odzew 
środowiska szkolnego na zaprosze-
nie do udziału w akcji był ogromny. 
Udało się zebrać kilkaset nowych za-
bawek. - Ogromna radość, bo tutaj 
dzieci pomagają dzieciom. Trudno 
wyobrazić sobie coś piękniejszego 
i to szczególnie w tym grudniowym 
czasie – dodaje dyrektor Szklarczyk. 

Nagrodą główną dla najskuteczniej-
szych w zbieraniu maskotek szkół, 
będzie darmowy wyjazd na domowy 
mecz Wisły Kraków. Organizatorzy 
akcji pokryją koszty transportu i bi-
letów. Po długim liczeniu i wyborze 
najładniejszych maskotek, zwycię-
żyły dwie szkoły: z Braciejówki, i SP 
5. Drugą parę zwycięzców tworzą 
szkoły z Zedermana oraz Zawady. 
Szkoły te będą mogły już na wiosnę 
przyszłego roku podziwiać z wysoko-
ści trybun w akcji samego Jakuba 
Błaszczykowskiego.

Dwa dni po tym, jak udało się 
wyłonić zwycięzcę akcji charytatyw-
nej, na Wiejskiej w Olkuszu pojawili 
się niezwykli goście. Skoro „Wiślac-
kie Mikołajki” to piłkarzy „Białej 
Gwiazdy” można śmiało okrzyk-
nąć Mikołajami z Reymonta, którzy 
w prezencie przywieźli ze sobą nie 
tylko garść informacji o klubie, ale 
również gadżety. Wizyta w hali MO-
SiR-u była też niepowtarzalną okazją 
do zdobycia autografów oraz zro-
bienia sobie pamiątkowego zdjęcia 
z piłkarskimi idolami. Wiślacy pomi-
mo sporych problemów w tym sezo-
nie zostali przyjęci jak bohaterowie. 
Publiczność postarała się o barwną 
oprawę z widowiskową kartoniadą, 
odśpiewano „Jak długo na Wawe-
lu”, a piłkarze i trenerzy znaleźli 

się w ogniu pytań swoich kibiców. 
W Olkuszu pojawił się cały sztab 
szkoleniowy na czele z pierwszym 
trenerem Arturem Skowronkiem 
i żyjącą legendą klubu Kazimierzem 
Kmiecikiem. Zawodników dzielnie 
reprezentowali za to m.in. Rafał Bo-
guski, Kamil Wojtkowski, David Nie-
psuj czy Przemysław Zdybowicz.

Jak zawsze przy okazji takich 
spotkań nie mogło zabraknąć kon-
kursów sportowych, a ci najmocniej 
zaangażowani w konkurencje spraw-
nościowe zostali dodatkowo nagro-

dzeni. Poza wydarzeniami z parkietu 
warto także wspomnieć o strefie ani-
macyjnej, w której publika wzięła 
udział w turnieju wiedzy na temat 
Wisły Kraków, malowano buźki i ro-
biono zdjęcia w fotobudce. Wszyst-
ko po to, aby wspomnienia ze 
środowych „Wiślackich Mikołajek” 
były jak najlepsze. Na zakończenie 
wspólne zdjęcia piłkarzy i trenerów 
z przedstawicielami organizatorów 
i fanklubu Wisły AWO i oczywiście 
zaproszenie do kolejnych odwiedzin 
w niedalekiej przyszłości. Zgodnie 
z zapowiedzią odbył się też turniej 
piłkarski, który zdominowała Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Olkuszu. Nie 
mogło również zabraknąć Pana Zdzi-
sława wraz ze słynną „Smoczycą” 
(autokar klubowy przypomina re-

dakcja), która zaparkowała tuż obok 
hali gdzie uczniowie robili sobie pa-
miątkowe zdjęcia.

- Wierzymy, że to spotkanie 
choćby w niewielkim stopniu stanie 
się natchnieniem dla piłkarzy „Białej 
Gwiazdy” do jeszcze lepszej postawy 
na boisku. Sytuacja w tabeli jest nie 
do pozazdroszczenia, dlatego jako 
przedstawiciel jednego ze sponsorów 
Wisły liczymy na szybkie odbudo-
wanie formy i marsz w górę tabeli 
– przekonuje Sebastian Szklarczyk, 
dyrektor Antrans Bis.

Jednak nie pomoc Wiśle, a cho-
rym dzieciom oraz radość związana 
ze spotkaniem oko w oko z ekstra-
klasową załogą klubu z Reymonta 
były tego dnia najważniejsze. Cel zo-
stał osiągnięty.

- Złożyło się na to wiele czynni-
ków. Przede wszystkim ogrom pracy 
wykonanej przez nas i naszych part-
nerów. Pokazaliśmy, że przywiązanie 
do klubu można połączyć z odpo-
wiedzialnością i troską o innych, 
w tym przypadku troską o chore 
i bezbronne dzieciaki. Specjalne po-
dziękowania należą się Panu Bur-
mistrzowi Romanowi Piaśnikowi za 
wsparcie w organizacji eventu oraz 
Panu Dariuszowi Murawskiemu za 
udostępnienie hali MOSiR, taka po-
stawa napędza nas do organizowa-
nia kolejnych wielkich wydarzeń na 
„Srebrnej Ziemi” – kończy z satys-
fakcją Sebastian Szklarczyk.

Organizatorzy: Antrans, Antrans Bis, 
PKM Olkusz.
Partnerzy: Olkuski Klub Sportowy Słowik, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu, AWO, Pablo Sport.

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Centrum 
Onkologii w Gliwicach.

Patronat Medialny: Przegląd Olkuski.

„Wiślackie Mikołajki”

ZAPRASZAMY DO NOWOOTWARTYCH GABINETÓW 

NA SPECJALISTYCZNE ZABIEGI PODOLOGICZNE

I PROFESJONALNE ZABIEGI KOSMETYCZNE

ul.Dworska 19A, KLUCZE WYNAJEM POMIESZCZEŃ 
NA GABINETY SPECJALISTYCZNE

Do wynajęcia nowoczesne pomieszczenia 
przystosowane do działalności z zakresu:

- gabinety lekarskie
- fizjoterapeutyczne
- rehabilitacyjne
- psychologiczne
- działalność protetyczna
- działalność dietetyczna

Więcej informacji pod nr. telefonów: 

607 070 351
604 859 484

P R O F E S J O N A L N I D L A C I E B I E

A T R I U M K A C Z M A R C Z Y K

Szukasz miejsca 
dla swojej działalności?

KLUCZE ul.Dworska 19A
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KALENDARIUM
6 grudnia

 ǧ 14:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 16:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 17:00�Mikołajki�w Miejskim�Ośrodku�Kultury�-�MOK�
Olkusz,�ul.�Francesco�Nullo�29

 ǧ 18:00�#Jestem�M.�Misfit�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 18:00�Wernisaż�wystawy�poplenerowej�XV�
Międzynarodowego�Pleneru�Malarskiego�„Srebrne�
Miasto”�Olkusz�2019�-�Galeria�BWA�Olkusz,�ul.�
Szpitalna�34

 ǧ 19:00�Spektakl�„Kochankowie�nie�z tej�ziemi”�-�DK�
Wolbrom,�ul.�Leśna�2

 ǧ 20:00�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

7 grudnia
 ǧ Wystawa�rzeźb�Józefa�Liszki�pt.�„Nieraz�sam�
kawałek�drewna�jest�podpowiedzią…”�-�MOK�
Olkusz,�ul.�Francesco�Nullo�29

 ǧ 12:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 14:00�#Jestem�M.�Misfit�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 16:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 16:00�Przedstawienie�pt.�„Wyprawa�Świętego�
Mikołaja”�-�Dwór�w Bolesławiu,�ul.�Główna�55

 ǧ 16:30�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�-�Kino�Zbyszek,�
ul.�Francesco�Nullo�29

 ǧ 18:00�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 19:00�Koncert�Varius�Manx�&�Kasia�Stankiewicz�-�
DK�Wolbrom,�ul.�Leśna�2

 ǧ 19:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Zbyszek,�
ul.�Francesco�Nullo�29,�Olkusz

 ǧ 20:00�Le�Mans�’66�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

8 grudnia
 ǧ 15:30�#Jestem�M.�Misfit�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 16:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 16:30�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�-�Kino�Zbyszek,�
ul.�Francesco�Nullo�29,�Olkusz

 ǧ 17:15�Proceder�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�Leśna�2,�
Wolbrom

 ǧ 18:00�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 19:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Zbyszek,�
ul.�Francesco�Nullo�29,�Olkusz

 ǧ 19:45�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 20:00�Le�Mans�’66�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

9 grudnia
 ǧ 16:30�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�-�Kino�Zbyszek,�
ul.�Francesco�Nullo�29,�Olkusz

 ǧ 19:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Zbyszek,�
ul.�Francesco�Nullo�29,�Olkusz

10 grudnia
 ǧ 16:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 16:30�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�-�Kino�Zbyszek,�
ul.�Francesco�Nullo�29,�Olkusz

 ǧ 19:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Zbyszek,�
ul.�Francesco�Nullo�29,�Olkusz

 ǧ 17:45�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 18:00�#Jestem�M.�Misfit�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 19:45�Proceder�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�Leśna�2,�
Wolbrom

 ǧ 20:00�Le�Mans�’66�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

11 grudnia
 ǧ XX�Bolesławski�Konkurs�Kolęd�i Pastorałek�-�Dwór�
w Bolesławiu,�ul.�Główna�55

 ǧ 16:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 18:00�#Jestem�M.�Misfit�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 19:45�Proceder�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�Leśna�2,�
Wolbrom

 ǧ 18:15�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 20:15�Le�Mans�’66�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

12 grudnia
 ǧ 16:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 18:00�#Jestem�M.�Misfit�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 19:45�Proceder�(2D�PL)�-�Kino�Radość,�ul.�Leśna�2,�
Wolbrom

 ǧ 17:00�Koncert�pt.:�„Znasz-li�ten�kraj”�–�Moniuszko�
na�dwusetne�urodziny�–�w ramach�Olkuskiego�
Uniwersytetu�Trzeciego�Wieku�-�MOK�Olkusz,�ul.�
Francesco�Nullo�29

 ǧ 17:45�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�
ul.�Leśna�2,�Wolbrom

 ǧ 20:00�Le�Mans�’66�(2D�NAPISY)�-�Kino�Radość,�ul.�
Leśna�2,�Wolbrom
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Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna 

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

Ogłoszenia  
drobne  
już od  

2,76 zł*
*cena�netto,�do�40�znaków.

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ Komis wielobranżowy, narciarski, 
tanie pralki, skup-sprzedaż, skup 
telefonów, serwis, lombard.  
Za Lidlem. Tel.(502)261113.

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

USŁUGI
 ǧ Naprawa komputerów PC i lap-

topów. Tel.(601)623740. Dojazd do 
klienta.

 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 
“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko “Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, bigo-
wanie, złocenie metodą termodruku.

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

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ Usługi ogrodnicze, koszenie traw-
ników, grabienie liści, ogólne prace 
jesienne, odśnieżanie.  
Tel.(513)770550.

FINANSOWO - PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 

Olkusz, Kasztanowa 4, czynne:  

pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż złota, 

atrakcyjne ceny, super warunki.  

Tel.(512)777884.

 ǧ Windykacja należności. Pomoc 
w odzyskiwaniu należności. Propozy-
cja dla B2. Olkusz ul. Sławkowska 9/4, 
windykacja-krk.pl Tel.(889)254758.

 ǧ Biuro Rachunkowe.  
Tel.(794)394952.

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 PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE
F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

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

 ǧ Autoskup, osobowe, dostaw-
cze. Tel.(531)666333.

 ǧ Autoskup - kupię każdą markę, 

tanie i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo 

dobrej lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsz-
tyńska (pod przedszkole, gabinety 
lekarskie, biura, sklep, mieszkania 
pracownicze). Tel.(509)020901.

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

PRACA

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

 ǧ Przyjmę kierowcę na trasy 
międzynarodowe, 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.
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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

ANALIZY LEKARSKIE
Analizy lekarskie pełny zakres badań dr Elżbieta 
Kulawik, Olkusz, ul. Bylicy 1/416. Tel. 32 643 27 
37 wew. 36.

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. 
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.

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

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 
Gręda Jolanta specjalista neurolog. Poniedziałek 
15.30 – 17.00, rejestracja tel. 32 645 44 70. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego 64.
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. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776  052. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz 

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety kosme-
tyczne i podologiczne. Specjalistyczne zabiegi stóp 
dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. Dworska 19A tel. 
690-960-150 www.podologiakosmetyka.pl
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. 
Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, konsul-
tacje. 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. 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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

6.12.2019 Piątek ul. Orzeszkowej 22

7.12.2019 Sobota ul. K.K. Wielkiego 64B

8.12.2019 Niedziela ul. Rabsztyńska 2

9.12.2019 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 14

10.12.2019 Wtorek ul. Krakowska 16

11.12.2019 Środa ul. Orzeszkowej 22

12.12.2019 Czwartek  ul. Buchowieckiego 15A
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479. 
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl 
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, psy-
choterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. Czw. 
14-20. 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. Spor-
towa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. McKenzie. 
Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, SM. 
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.
Tracisz włosy? Nie trać czasu! Podejmij skuteczną 
terapię skóry głowy. Zaprasza pierwszy w Olkuszu 
gabinet trychologiczny NOVY, K. K. Wielkiego 65, 
tel 32 645 14-54.

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.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbolesne 
laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. Dwor-
ska 19A tel. 690-960-150 www.podologiakosme-
tyka.pl
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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

NZOZ PRO-FAMILIA
TTeell..  3322  775544  3355  2222,,  779933  334466  003333
OOllkkuusszz,,  uull..  JJ..  KKaanntteeggoo  2288
OOttwwaarrttee  oodd  77::0000  ddoo  2200::0000

Położnictwa i ginekologii
Laryngologii
Chirurgii ogólnej i naczyniowej 
Kardiologii (badanie Holterem 
Ciśnieniowym i EKG)
Urologii

Endokrynologii
Neurologii 
Dermatologii
Medycyny pracy
Ortopedii
Chorób wewnętrznych

                  Badania laboratoryjne, biopsje, 
bioptron, EKG wysiłkowe, audiometria, spirometria, 
dermatoskopia, pole magnetyczne.

Ponadto

lek. med. Witold Serafin

dr n. med. Miros³awa Buczynowska

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 11/18

Konsultacje chirurgiczne
Chirurgiczne leczenie schorzeń przewodu 

pokarmowego, jelita grubego i odbytnicy (proktologia). 
Operacje laparoskopowe kamicy pęcherzyka 

żółciowego, przepuklin. Leczenie żylaków 
kończyn dolnych, pajączków (operacje, skleroterapia). 

Diagnostyka przewodu pokarmowego.

00Przyjmuje: poniedziałek, piątek od 17

Po wcześniejszej rejestracji
tel.: 32 643 32 12, 606 327 510

Rejestracja tel.: 604 410 240

Specjalista chirurgii ogólnej

Konsultacje ortopedyczne i urazowe narządu ruchu.
Leczenie schorzeń kręgosłupa (farmakoterapia 

i rehabilitacja - metoda McKenzie, leczenie operacyjne), 
leczenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego 

zachowawcze i operacyjne (artroskopia).
USG NARZĄDU RUCHU.

00 00Przyjmuje: wtorek 17 -19

SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG

NEUROORTOPEDA

mgr REHABILITACJI


