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Zarząd Drogowy w Olkuszu

Olkusz, ul. Piłsudskiego 21

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
ul. Minkiewicza 2

informuję, 

ul. Mickiewicza 2

al. 1000-lecia 1a (Wydział Komunikacji i Transportu)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

Szanowni Państwo,

że w Wigilię tj. 24 grudnia 2019 r. (wtorek) 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu,

al. 1000-lecia 1a

BĘDĄ NIECZYNNE

Starosta Olkuski

Bogumił Sobczyk

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, pełnych radości i pokoju 

Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkiego dobrego! Spokojnych Świąt!

Niech nadzieja 
płynąca z Betlejemskiego Żłobka 

wypełnia Państwa serca, 
a Nowy 2020 Rok 

obdarzy zdrowiem, pomyślnością, 
wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.

Szanowni Państwo,

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski

Jacek Piotr Osuch

Rady Powiatu w Olkuszu

Przewodniczący 

Bogucin Duży, 
Bogucin Mały, 

Bolesław,  Boża 
Wola, Braciejówka, 

Brzozówka, Budzyń, 
Bukowno, Bydlin, Chechło, 

Chełm, Chrząstowice, Cieślin, 
Dłużec, Domaniewice, 

Dworskie, Glanów, Golczowice, 
Gołaczewy, Gorenice, Hucisko, 
Hutki, Imbramowice, Jangrot, 

Jaroszowiec, Jeżówka, Kaliś, Kąpiele 
Wielkie, Kąpiołki, Klucze, Kolbark, 

Kolonia, Kolonia Chełmska, Kolonia Suska, 
Kosmolów, Krążek, Krze, Krzykawa, 

Krzykawka, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, 
Kwaśniów Górny, Laski, Lgota Wielka, Lgota 
Wolbromska, Łobzów, Małobądz, Małyszyce, 

Michałówka, Miechówka, Międzygórze, Milonki, 
Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Piaski, 

Podchybie, Podlesice Drugie, Podlesie, Podlipie, Porąbka, 
Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, 
Sieniczno, Strzegowa, Sucha, Sulisławice, Ściborzyce, Tarnawa, 
Troks, Trzyciąż, Ujków Nowy, Ujków Stary, Wierzchowisko, 

Wiśliczka, Witeradów, Wolbrom, Wymysłów, Zabagnie, Zadole 
Kosmolowskie, Zadroże, Zagórowa, Zalesie Golczowskie, Załęże, 

Zarzecze, Zasępiec, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada

POWIAT OLKUSKI

Wesołych Świąt
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OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Na wtorkowej sesji Rady 
Miejskiej w Olkuszu uroczyście 
pożegnano wiceburmistrz Boże-
nę Krok, która podjęła decyzję 
o przejściu na emeryturę. Bur-
mistrz Roman Piaśnik przedstawił 
jej następcę. Łukasz Rychlewski 
rozpocznie pracę na tym stanowi-
sku od nowego roku.

- Kończy się ponad czteroletni 
okres naszej współpracy. Dziękuję 
za pełną poświęcenia pracę na rzecz 
naszych mieszkańców. Serdecznie 
dziękuję za wszystko, co uczyniła 
pani dla urzędu i dla mieszkańców 
– mówił burmistrz Roman Piaśnik. 
Słowa podziękowania w imieniu rad-
nych skierował też do odchodzącej 
wiceburmistrz przewodniczący Rady 
Miejskiej Jan Kucharzyk.

-Dziękuję burmistrzowi za wiel-
kie zaufanie, jakim obdarzył mnie 
4 lata temu, proponując mi objęcie 
stanowiska wiceburmistrza. Sta-
rałam się sprostać oczekiwaniom. 
Były chwile zwątpienia, ale było 
też bardzo dużo radości, satysfak-
cji i sukcesów. Panie burmistrzu, 

jest Pan wymagającym szefem, ale 
współpraca z Panem wiele mnie na-
uczyła. Był to dla mnie bardzo ważny 
etap w życiu zawodowym. Uważam, 
że samorządy powinny współdzia-
łać ponad polityką i tak starałam 
się pracować. Dziękuję radnym oraz 
wszystkim, z którymi miałam okazję 
współpracować - tak pożegnała się 
Bożena Krok.

Szef gminy przedstawił no-
wego wiceburmistrza ds. społecz-
nych, Łukasza Rychlewskiego, 
dotychczasowego naczelnika Wy-
działu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej olkuskiego magistratu. 
-Sprawy ochrony środowiska w nad-
chodzących latach będą bardzo 
ważne. Chciałbym, aby za te sprawy 
odpowiadał prawdziwy specjalista 
i mam nadzieję, że tym zadaniom 
podoła. Liczę na owocną współpracę 
– mówił burmistrz Roman Piaśnik.

-Chciałem podziękować bur-
mistrzowi za zaufanie, jakim mnie 
obdarzył, powierzając mi to odpo-
wiedzialne stanowisko. Mam na-
dzieję, że równie godnie jak pani 
Bożena Krok będę reprezentował 
to stanowisko, przede wszystkim 
w kontaktach z mieszkańcami - mó-
wił podczas sesji Łukasz Rychlew-

ski. Na nowy stanowisku zajmie 
się m. in. nadzorowaniem realizacji 
zadań Gminy w zakresie: ochrony 
zdrowia; współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi; spraw lokalnego 
transportu zbiorowego; organizacji 
współpracy międzynarodowej Gmi-
ny; spraw oświaty i szkolnictwa, 
kultury, czytelnictwa i bibliotek; 
sportu i rekreacji; opieki społecznej; 
ochrony środowiska i gospodarki od-
padami komunalnymi; zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków; 
promocji Gminy. Wiceburmistrz ds. 
społecznych sprawuje nadzór nad 
Wydziałem Spraw Społecznych oraz 
Wydziałem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Komunalny-
mi, a także nad Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, Powiatową i Miejską Biblio-
teką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej, Samorządowym 
Zespołem Edukacji, Galerią Sztuki 
Współczesnej BWA.

Łukasz Rychlewski ukończył 
Akademię Górniczo-Hutniczą w Kra-
kowie na kierunku ochrony śro-
dowiska oraz studia podyplomowe 
z: Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy, Geologii Górniczej, 
Rachunkowości i Sprawozdawczości 
w Sektorze Finansów Publicznych 
oraz Prawa ochrony środowiska 
w prawie Unii Europejskiej i w pra-
wie polskim. Posiada uprawnienia 
auditora wewnętrznego oraz certyfi-
kat księgowego, a także ukończone 
Studium Pedagogiczne uprawniają-
ce do wykonywania zawodu nauczy-
ciela. W Urzędzie Miasta i Gminy 
w Olkuszu pracuje od 2010 roku. 
W 2015 roku został naczelnikiem 
Wydziału Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi.

Łukasz Rychlewski nowym 
wiceburmistrzem Olkusza

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

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach  
od 20.12.2019r. do 31.01.2020r. wywieszony będzie 

wykaz nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w nieruchomości 
wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Olkusz, tj.

1. mieszkanie nr 3 przy ulicy M. C. Skłodowskiej 43, wraz 
z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. 0,00657 części działki 
nr 3065/8, objętej księgą wieczystą nr KR1O/00038317/4,

2. mieszkanie nr 1 przy ulicy Skalskiej 12, wraz z udziałem 
w nieruchomości wspólnej, tj. 0,0251 części działki nr 1777/32, 
1777/33, objętej księgą wieczystą nr KR1O/00032041/6,

3. mieszkanie nr 9 przy ulicy Górniczej 32B, wraz z udziałem 
w nieruchomości wspólnej, tj. 0,00582 części działki nr 1449/7, 
objętej księgą wieczystą nr KR1O/00027779/0

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 317 lub pod numerem telefonu 
32 626 01 67.

• część działki nr 2115/37 o łącznej powierzchni 9000 m2 położonej w Olkuszu 
przy ul. Pakuska z przeznaczeniem pod urządzone ogrody przydomowe, 
parking oraz garaże na okres 1 rok (działka zajmowana na podstawie 
obowiązujących umów dzierżawy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości pod ogrody 
60,00 zł i 70,00 zł płatne rocznie, pod garaż w wysokości 1,00 zł/m2 netto 
płatne miesięcznie, za parking 0,60 zł/m2 netto płatne miesięcznie: Termin 
wnoszenia opłat: rocznie do 31–go marca każdego roku z gór i miesięcznie:  
do 10 każdego miesiąca z góry;

• działka nr 2560/9 o powierzchni 54 m2 położona w Olkuszu przy ul. K. K. 
Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, na okres 1 roku 
(działka zabudowana budynkiem usługowym, stanowiącym własność Dzierżawcy, 
zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu: zgodnie 
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 
6,00 zł/m2 netto (tj. 398,52 zł brutto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do  
10 każdego miesiąca z góry;

• działka nr 4467 położona w Olkuszu przy ul. M. Reja o pow. 167 m2 
z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, na okres 10 lat (działka 
zabudowana budynkiem usługowym stanowiącym własność Dzierżawcy, 
zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu: zgodnie 
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 
4,50 zł/m2 netto (tj. 924,35 zł brutto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do  
10 każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 4263 położonej w Olkuszu, przy ul. Osieckiej z przeznaczeniem 
pod 12 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu 
przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21 m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu: 
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 
z 11.07.2018r. w wysokości: 126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu 
wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. 
Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

• działki nr 3559, nr 3560 położone w Olkuszu przy ul. Zagaje o łącznej powierzchni 
335 m2 z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną, na okres 3 lat. Stawka czynszu: 
zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. 
w wysokości brutto: 288,43 zł (tj. 0,70 zł za 1 m2). Termin wnoszenia opłat: rocznie 
do 31 – go marca każdego roku z góry;

• część działki nr 2304 o pow. 10 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo 
z przeznaczeniem pod dojazd - na okres 3 lat.

• działka nr 1699 o pow. 402 m2 położona w Olkuszu przy ul. Floriańskiej 
zabudowana budynkiem Muzeum Pożarnictwa oraz garażami z przeznaczeniem 
na pawilon wystawowy będący ekspozycją zbiorów muzealnych oraz garaże dla 
sprzętów bojowych - na okres 3 lat.

• działka nr 4462 położona w Olkuszu przy ul. M. Reja o pow. 167 m2 
z przeznaczeniem pod magazyn, na okres 6 miesięcy (działka zabudowana 
budynkiem usługowym stanowiącym własność Dzierżawcy, obecnie zajmowana 
bezumownie). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 1,70 zł/m2 netto (tj. 240,47 zł brutto). 
Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 1967/1 o pow. 91 m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową 
na czas nieokreślony (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej 
umowy). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej           
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 156,70 zł (tj. 1,40 zł za 1m2). Termin 
wnoszenia opłat: rocznie do 31-go marca każdego roku z góry;

W przypadku wpłynięcia więcej  niż  jednego wniosku  o  dzierżawę nieruchomości 
wyłonienie  Dzierżawcy  nastąpi  w  drodze  przetargu,  a  stawka  czynszu  będzie 
stawką osiągniętą w przetargu.
•	Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa  przeznaczona  jest  dla  osób  fizycznych  i  prawnych.  Osoby  zainteresowane 
zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie 
wniosek  na  dzierżawę  nieruchomości.  Oferta  winna  zawierać  następujące  informacje: 
oznaczenie  nieruchomości,  położenie,  propozycję  zagospodarowania  działki,  proponowany 
okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki 
Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (32) 626-01-11.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,  
że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211  

w dniach od 20.12.2019r. do 10.01.2020r. wywieszony będzie  
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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OLKUSZ
Wiola Woźniczko

- Przed nami najpiękniejszy 
czas w roku, wypełniony spotka-
niami z rodziną i przyjaciółmi. 
Niech najbliższy czas, spędzony 
wspólnie w atmosferze miłości 
i pokoju da siłę do pokonywania 
wyzwań, jakie przyniesie nam 
Nowy Rok 2020. Życzę z całego 
serca, aby dobre zdrowie i radość 
towarzyszyły Państwu każdego 
dnia, a nadchodzący rok przyniósł 
spełnienie najskrytszych marzeń 
– tak burmistrz Roman Piaśnik 
przywitał olkuszan przybyłych na 
Wigilię Mieszkańców na rynku.

Świąteczne spotkanie w Ol-
kuszu to już tradycja. Mieszkańcy 
miasta spotykają się, by złożyć sobie 
życzenia, wspólnie kolędować i po-
słuchać kolęd.

W niedzielę już od rana na 
wszystkich, a zwłaszcza na najmłod-
szych czekał Mikołaj z reniferami. 
Chętnych do wspólnych fotografii 
nie brakowało. W magiczną atmos-
ferę Bożego Narodzenia wprowadziły 
mieszkańców artystyczne występy 
uczniów szkół podstawowych z Sie-
niczna, Kosmolowa, Zawady i Osie-
ka.

Tradycyjnie oficjalnym rozpo-
częciem świątecznego spotkania był 
występ Olkuskiej Reprezentacyjnej 
Orkiestry Dętej pod batutą Wiesława 
Drygały. Gdy burmistrz Roman Pia-
śnik przywitał mieszkańców, nad-
szedł czas na łamanie się opłatkiem, 
poświęconym przez ks. dziekana 
Henryka Chmiełę. Życzenia skła-

dali m. in. burmistrz Roman Pia-
śnik z małżonką, starosta Bogumił 
Sobczyk, proboszczowie olkuskich 
parafii, kierownictwo olkuskiego 
magistratu, miejscy i powiatowi sa-
morządowcy.

Boże Narodzenie skłania do po-
magania potrzebującym. Podczas 
Wigilii mieszkańcy mogli wesprzeć 

chorego na rdzeniowy zanik mięśni 
typu I Kacpra Ryło, na rzecz którego 
prowadzono kwestę. Nieodłącznym 
elementem Wigilii na rynku są świą-
teczne paczki dla najuboższych.

W trakcie spotkania nie mogło 
zabraknąć symboli Bożego Narodze-
nia – choinek oraz bombek. Można 
je było wylosować na stoisku Urzędu 

Miasta i Gminy w Olkuszu. Z kolei 
firma FIBER rozdawała gwiazdy be-
tlejemskie.

Zgodnie z tradycją był również 
gorący poczęstunek. Na rynku za-
płonęło także harcerskie ognisko 
przyjaźni.

Wigilia Mieszkańców była oka-
zją do świątecznych zakupów - je-

dynych w swoim rodzaju bombek, 
stroików czy kartek. Niepowtarzalne 
bożonarodzeniowe ozdoby przygo-
towały: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bogucina Małego, Troksa i Zawa-
dy, Grupa Rękodzieła Olkuskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Sto-
warzyszenie Dobroczynne Res Sacra 
Miser - Kawiarenka pod Parasolem, 
Stowarzyszenie Zederman, Dom 
Seniora-Caritas, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Zespół Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych oraz Ze-
spół Szkół Nr 1.

Wszystkiemu towarzyszyły wy-
stępy wokalistek Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Ogniska Muzycznego 
DodiArt, uczniów Zespołu Szkół Nr 3 
w Olkuszu, Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Olkusz i IV Liceum Ogólnokształ-
cącego w Olkuszu, a także Klubu 
Sportowego Flika w Olkuszu.

Organizatorami Wigilii Miesz-
kańców na olkuskim Rynku był 
Burmistrz Miasta i Gminy w Ol-
kuszu Roman Piaśnik przy współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Olkuszu oraz Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ol-
kuszu i wsparciu Ośrodka Pomocy 
Społecznej, olkuskich parafii, firm, 
stowarzyszeń i instytucji z Gminy 
Olkusz. Patronat sprawował „Prze-
gląd Olkuski”.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Olkuska WigiliaOlkuska Wigilia

Dziękujemy Darczyńcom Wigilii Dziękujemy Darczyńcom Wigilii 
na Olkuskim Rynkuna Olkuskim Rynku

• PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS SP. Z O.O. w Olkuszu
• ZRB Paciej Sp.z o.o. w Olkuszu
• INTERMAG Sp. z o.o. w Olkuszu
• PHU EKO Tomasz Borecki, Adam Pasek Sp. J. w Olkuszu
• Bobko Grzegorz, Supernak-Bobko Dorota
• Kurier Team 2000 Transport-Spedycja Chłosta Stanisław w Olkuszu
• MARO Centrum Logistyczno-Magazynowe Roman Chłosta w Olewinie
• IMPERIAL S.C. Maciej Piaśnik, Eugeniusz Kozłowski w Olkuszu
• Zygmunt Solecki PPUH Eksport-Import MALBOX w Osieku
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Olkuszu
• FHU MAX-TRANS Gospodarka Odpadami w Olkuszu
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GAMEX 

Grzegorz Żurek w Osieku
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
• P.H.U. WICEK Grzegorz Pomierny
• MTD Mariusz Dziura Spółka Jawna w Olkuszu
• Firma Handlowo-Usługowa UNIWERSAL Cioch Zbigniew w Zimnodole
• Stacja Paliw Julian Kowalczyk w Olkuszu
• BOLTECH Sp. z o.o. w Bukownie
• Zbigniew Kwinta Przedsiębiorstwo Usług Transportowych i Komunalnych 

w Olkuszu

• H.P.U. MARLIBO – Czekaj Jacek, Hutki-Bolesław
• Janik Władysław Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych 

- Olkusz
• ABAK Andrzej Krok i Andrzej Blehm Sp. Jawna w Olkuszu
• KAROLINEX-RECYKLING Karolina Kocyba w Olkuszu
• DUHEN SC
• Mariusz Bobak FPHU BOBI
• AB Media Sp. z o.o. w Chrzanowie
• ZŁOTY RÓG w Olkuszu
• PIEKARNIA JP ANNA I JANUSZ PIASNY
• Piekarnia EMK Marek Kiełtyka
• Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
• BEATA i ARTUR SOKOŁOWIE
• Restauracja BATORÓWKA
• Restauracja CAPRI
• Hurtownia spożywcza ILZA SJ
• Pan Grzegorz Lipiński ze Związkiem Strzeleckim Strzelec
• Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” w Olkuszu
• Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu
• GRAFPRESS Łukasz Kajda
• Dostawca światłowodu FIBER
• Hufiec ZHP Komenda Olkusz
• Salon Firmowy Kratki.pl Olkusz, Rabsztyńska
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Nie każdy może zostać artystą. 
Każdy jednak może docenić i wy-
korzystać wartości, jakie niesie 
ze sobą sztuka. Z takiego założe-
nia wychodzi IV liceum Ogólno-
kształcące im K. K. Baczyńskiego, 
które z powodzeniem kontynuuje 
tradycje artystyczne szkoły.
      Rok 2019 dobiega końca… Na szkolnych ko-
rytarzach pojawiają się choinki. Światło przeni-
ka przez okna ozdobione kolorowymi witraża-
mi. Świąteczna atmosfera roztacza swój urok… 
Na ten właśnie czas przypada rozstrzygnięcie 
Diecezjalnego Konkursu Plastycznego „Mój pa-
tron”. 17 grudnia w szkolnej „Galerii na Piętrze” 
odbyło się uroczyste jego podsumowanie. Do 
szkoły nadesłano 332 prace z 10 szkół Diecezji 
Sosnowieckiej. Do II etapu zakwalifikowano 44 
– nagrodzono 18, a 26 znalazło się na wystawie 
pokonkursowej. Uroczystość uświetnił swoją 
obecnością starosta olkuski Bogumił Sobczyk. 
Pomysłodawcą projektu jest S. Wywioł, artysta 
plastyk i wieloletni nauczyciel IV LO.

     Ludzie kreatywni miewają wiele pomysłów, 
ale tylko nieliczne z nich udaje się zrealizować. 
Dzieje się tak dlatego, że do sukcesu niezbęd-
na jest współpraca i poczucie sensu podejmo-
wanej inicjatywy. Dzięki dialogowi z uczniami, 
wsparciu dyrekcji „Czwórki” i życzliwości orga-
nu prowadzącego, w IV LO udaje się wprowa-
dzać innowacje edukacyjne. Jedną z nich jest 
grafika projektowa. Ten przedmiot pozwala 
młodym ludziom zapoznać się z  warsztatem 
projektanta – artysty oraz profesjonalnymi 
programami. Uczniowie uczą się przez do-
świadczenie jak sprostać wymaganiom stawio-
nym przez współczesną reklamę i nowoczesny 
rynek projektowy. W tym roku szkolnym Anna 
Gądek, uczennica klasy z  grafiką projektową, 
wykonała plakat konkursowy reklamujący In-
ternet szerokopasmowy dla szkół w  ramach 
projektu OSE Hero. Miała tym samym wkład 
w  osiągnięty sukces. „Czwórka” znalazła się 
w  gronie laureatów i  wygrała mobilną pra-
cownię interaktywną. Ania Gądek jest osobą 
z  pasją, która od kilku lat intensywnie rysuje. 
Obecnie zainteresowana jest mangą. Jej pra-
ce, wykonane przy użyciu programów graficz-
nych, przez kilka tygodni były prezentowane 
w szkolnej galerii. Każdy na własne oczy mógł 
się przekonać, jaki poziom można osiągnąć 

w ciągu kilku lat pracy pod czujnym okiem fa-
chowca. Ania chce zostać w przyszłości desi-
gnerem i  jest na najlepszej drodze, by spełnić 
swoje marzenie.
      Trudno powiedzieć, gdzie w IV LO bije jego 
serce. Z pewnością jednak jednym z płuc jest 
Galeria. Cały czas „coś” się tam dzieje. Wysta-
wy, wywiady, wykłady… W tym roku pojawiła się 
nowa inicjatywa – spotkania z absolwentami IV 
LO, którzy swoje zawodowe życie związali ze 
sztuką. Pierwszym gościem była Magdalena 
Nowacka Kolano. We wrześniu odwiedziła swo-
ją „starą” szkołę, by powspominać i  opowie-
dzieć o bogatej już biografii artystycznej. Wąt-
ków było wiele, ponieważ M. Nowacka Kolano 
zajmuje się malarstwem, projektowaniem, ilu-
stracją, scenografią i sztuką użytkową. Przeży-
ła też prawdziwą przygodę przy realizacji filmu 
Lecha Majewskiego „Młyn i krzyż”.
      W roku 2020 IV LO odwiedzą kolejni zapro-
szeni, by inspirować i  przekonywać własnym 
doświadczeniem, że warto walczyć o marzenia.

Tradycja i nowoczesność
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

R E K L A M A
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WOLBROM
Ewa Barczyk

Komendant Policji w Wolbromiu 
wraz z władzami samorządowymi 
Wolbromia zaprosił mieszkańców na 
debatę na temat bezpieczeństwa na 
lokalnym targowisku. Dla niewta-
jemniczonych konieczne jest wy-
jaśnienie, że nie chodzi wyłącznie 
o zagrożenia, występujące w tym 
miejscu w dni aktywnego handlu, 
ale przede wszystkim stosunkowo 
nowe zjawisko zakłócania porządku 
publicznego i ciszy nocnej przez mło-
dzież, niekoniecznie mieszkającą na 
terenie Wolbromia, dla której prze-
stronny plac targowy stał się torem 
rajdowym.

W ciągu ostatnich miesięcy nie-
pozwalający spać mieszkańcom pobli-
skich bloków ryk silników, wywołał falę 
dyskusji i protestów, co pociągnęło za 
sobą zdecydowaną interwencję władz 
Wolbromia i Policji. Nieskuteczne – jak 
przekonywał komendant Posterunku 
Policji w Wolbromiu kom. Marcin Dzię-
cioł – okazały się liczne kontrole i po-
uczenia udzielane osobom zakłócającym 
spokój przez funkcjonariuszy, sięgnięto 
więc po argument silniejszy – całkowity 
zakaz wjazdu samochodami na plac po-
za dniami targowymi.

W zwołanej podobno na potrzeby 
rozwiązania problemu debacie, niestety 
nie wziął udziału ani jeden z przedstawi-
cieli środowiska związanego z uprawia-
niem specyficznych rodzajów sportu (?), 
rozrywki (?) polegających na „paleniu 
gum” pod oknami ludzi w środku nocy. 
Nie pojawił się też nikt z utyskujących 
na hałas mieszkańców… Byli przedsta-
wiciele władz gminy, Wolbromskiego 
Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

czyli zarządcy placu targowego, połowę 
obecnych na sali stanowili przedstawi-
ciele Policji. Dobrze merytorycznie przy-
gotowany wykład na temat społecznej 
potrzeby rozwiązywania problemów z li-
kwidacją miejsc znaczących się istotnie 
na mapie zagrożeń wygłosił komendant 
Dzięcioł, kilka zdawkowych słów do 
dyskusji wtrącił burmistrz Adam Ziel-
nik, a także komendant straży miej-
skiej, Marian Hat. Swoje uwagi, co do 
stanu targowiska, warunków handlu 
oraz pytania o możliwość ich poprawy 

wybrzmiały też ze strony trzech przy-
byłych na spotkanie handlujących. Pre-
zes WZWKGKiM zapowiedział zmiany 
w regulaminie użytkowania targowiska, 
które aktualnie są przygotowywane 
i konsultowane z władzami Gminy Wol-
brom i… właściwie nic nowego to wszyst-
ko do sprawy nie wniosło.

Plac targowy w Wolbromiu kilka ty-
godni temu zmienił swój status – miej-
sce wcześniej ogólnodostępne dla ruchu 
kołowego, zostało ograniczone twardymi 
zakazami wjazdu przez całą dobę poza 
dniami targowymi dla wszystkich – bez 
względu czy byli to spokojni kierowcy, 

przejeżdżający przez okolicę i pragnący 
zatrzymać się w podróży, by odpocząć 
na dużym spokojnym placu przed dal-
szą jazdą; młodzież, która już dawno 
uznała plac za darmową „miejscówkę” 
do spotkań – alternatywę różnego ro-
dzaju lokali gastronomicznych i kultu-
ralnych, gdzie można wspólnie spędzać 
czas, czy ryzykujący życiem swoim 
i innych żądni adrenaliny kierowcy aut 
z podrasowanymi silnikami i motocykli 
do jazdy ekstremalnej.

Problem w zasadzie został rozwią-

zany… W zasadzie, bo na placu wresz-
cie nastała cisza i porządek. Jednakże 
są i minusy: daleko idące rozwiązania 
ograniczyły różne bezpieczne i wcześniej 
często obserwowane w tym miejscu 
możliwości korzystania z placu targowe-
go poza dniami handlu. Nie będzie już 
możliwości potrenowania jazdy samo-
chodem w dzień, po dużym placu przez 
pragnących poprawić umiejętności kie-
rowców, ani zaparkowania samochodów 
1 listopada, chyba, że władze zdecydują 
inaczej na tę specjalną okazję. To tro-
chę tak, jakby w miejscu, gdzie często 
przepełniał się śmietnik, zamiast czę-

ściej i sprawniej go opróżniać, bo jest 
taka potrzeba, zdecydowano się całkiem 
go usunąć. Młodość rządzi się swoimi 
prawami, więc młodzież z pewnością 
szybko znajdzie sobie nowe miejsce spo-
tkań. Czy będą tam przeszkadzali ocze-
kującym spokoju i ciszy dorosłym? Czy 
będzie bezpiecznie? 

Ważnym głosem w dyskusji było, 
trochę chyba jednak wołanie na pusz-
czy, o rolę rodziców w nadzorze i wycho-
waniu dzieci. Gdyby młodzież, zwłaszcza 
ta bardzo niepełnoletnia, była w odpo-
wiedni sposób ukształtowana społecznie 
i zwyczajnie lepiej kontrolowana przez 
opiekunów, zapewne nie dochodziłoby 
do takiej ilości przejawów drastycznej 
patologii, w postaci pijanych wyrostków, 
niszczących publiczne mienie i zakłóca-
jących spokój w nocy. Niestety – skoro 
rodzice nie widzą problemu w związku 
z wracającym do domu po nocach pi-
janym nastolatkiem lub dają szalonym 
dzieciakom bez żadnych oporów oraz 
kontroli pieniądze i swoje samochody do 
popisów przed kolegami - żaden zakaz 
chyba nic nie pomoże.

Komendant wolbromskiego po-
sterunku zapowiedział dalsze obser-
wowanie miejsca i re-debatę za kilka 
miesięcy, w której podsumowane będą 
efekty kroków podjętych w związku 
z zapewnieniem bezpieczeństwa na tar-
gowisku. Obiecał też częste patrole i in-
ne działania prewencyjne. Zachęcał do 
obywatelskiej czujności, reagowania na 
patologie i zgłaszanie problemów policji.

Kilka lat temu nadzieją na poprawę 
negatywnych zjawisk występujących na 
targowisku miały być zamontowane ka-
mery monitoringu… Czy zdały egzamin? 
Czy na dłuższą metę zdadzą go nowe 
zakazy? I czy drastyczne rozwiązania to 
nie wylanie dziecka z kąpielą? Odpowie-
dzi na te i inne, nasuwające się w związ-
ku z tą sprawą pytania pokaże czas.

Debata o bezpieczeństwie  
na wolbromskim targowisku

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Po raz kolejny wigilijny stół 
połączył potrzebujących miesz-
kańców Olkusza. Na świąteczną 
wieczerzę zaprosił Caritas i Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Olku-
szu.

-Niech te Święta będą dla Was 
czasem pełnego spokoju, spotkań 
z życzliwymi ludźmi, a rodzący się 
Chrystus wnosi w nasze życie jak 
najwięcej uśmiechu i radości. Bar-
dzo się cieszę, że mogę tu dziś z Wa-
mi być – tak świąteczne spotkanie 
rozpoczął ks. Łukasz Gładki, zastęp-
ca dyrektora Caritas Diecezji Sosno-
wieckiej.

W olkuskiej siedzibie Carita-
su co roku goszczą na Wigilii oso-
by potrzebujące, starsze, samotne. 
Na wigilijnym spotkaniu nie mogło 
zabraknąć licznej grupy seniorów 
z działającego przy ul. Żuradzkiej 
Dziennego Domu Seniora.

-Dziękuję, że przyjęliście za-
proszenie w ten piękny czas przy-
gotowań do Świąt. To czas zadumy, 
refleksji nad sobą, nad własnym ży-
ciem. Każdy z nas ma na tyle duże 
i ciepłe serce, aby przyjąć nowonaro-
dzoną miłość. Do tego potrzebna jest 
tylko wiara i nadzieja, a ta miłość 
przyjdzie sama i tego Państwu życzę 
– mówiła dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olkuszu Magdalena 
Jajkiewicz.

Świąteczne spotkania są oka-
zją do wspólnego kolędowania, mo-
dlitwy i połamania się opłatkiem. 
W tym roku mieszkańcy składali 
sobie życzenia m. in. z proboszczami 
olkuskich parafii: ks. Mieczysławem 
Miarką i ks. Stanisławem Parkitą, 
przedstawicielami OPS-u, olkuskie-
go magistratu oraz Caritasu.

Podczas wigilijnej wieczerzy 
rozbrzmiewały kolędy i pastorałki 
w wykonaaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Osieku pod kie-
runkiem Doroty Nowak. O wigilijne 
potrawy zadbały panie z olkuskiej 
siedziby Caritasu.

Wigilia 
w Caritasie

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzyciąż 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy 
Trzyciąż:1) Glanów, 2) Imbramowice, 3) Jangrot, 4) Małyszyce, 5) Michałówka, 6) Milonki, 
7) Podchybie, 8) Porąbka, 9) Sucha, 10) Ściborzyce, 11 ) Tarnawa, 12) Trzyciąż, 13) Zadroże, 
14) Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 
10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz art. 39.1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 
2008 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Trzyciąż 
Nr XI/82/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w/s przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż: 1) Glanów, 2) Imbramowice, 
3) Jangrot, 4) Małyszyce, 5) Michałówka, 6) Milonki, 7) Podchybie, 8) Porąbka, 9) Sucha, 
10) Ściborzyce, 11) Tarnawa, 12) Trzyciąż, 13) Zadroże, 14) Zagórowa, uchwalonego 
Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z późniejszymi zmianami, 
zwanego dalej Planem.
Podejmowana zmiana Planu dotyczy całego obszaru Gminy Trzyciąż, w granicach 
administracyjnych Gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany Planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Trzyciąż, Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99,  32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie do 
dnia 31 stycznia 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

mgr inż. Roman Żelazny
Wójt Gminy Trzyciąż

Braciejówka - Bad Harzburg
Rok temu - kiedy w grudniu 

żegnaliśmy się z  partnerami 
zagranicznymi goszczącymi 
w naszej szkole mieliśmy wra-
żenie, że termin kolejnego 
spotkania jest odległy. A  tym-
czasem III etap międzynaro-
dowego programu Erasmus+ 
realizowanego przez Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w  Bra-
ciejówce już za nami. 

Pierwszy tydzień grudnia 
grupa ośmiu uczniów wraz 
z  trzema opiekunami: Justyną 
Piątek, Anną Facler- Januszek 
oraz Joanną Gil spędziła  nie-
zwykle miły czas w  Bad Harz-
burg w regionie Dolnej Saksonii 
w Niemczech. Pobyt u niemiec-
kich przyjaciół był kolejnym 
niepowtarzalnym przeżyciem 
- okazją rozwijania kompetencji 
językowych, społecznych i mię-

dzykulturowych. Doświadczanie 
na własnej skórze nowych kul-
tur, tradycji oraz zwyczajów, czy 
wreszcie zawiązanie ciekawych 
międzynarodowych znajomości 
to największe wartości progra-
mu. Kluczowe jest również to, 
iż uczestnicy programu uczą się 
współpracować w  międzynaro-

dowej i wielokulturowej grupie, 
rozwiązując często nietypowe 
problemy oraz niestandardowe 
sytuacje. Mają szansę rozwijać 
własne zainteresowania, pasje 
oraz nabierają znacznej pewno-
ści siebie, a przez to są ciekawi 
świata i otwarci na zmiany oraz 
nowe doświadczenia. Podczas 
kilkudniowego wyjazdu mieli-
śmy okazję spojrzeć na niemiec-
ką architekturę i zwiedzić wiele 
urokliwych miejsc. Dodatkowym 
atutem był okres przedświą-
tecznych jarmarków dodający 
magicznego klimatu i wprawia-
jący w nastrój nieustającej rado-
ści. Zatem po raz kolejny -Vivat 
Erasmus+!

Międzynarodowego spotkania czas - część III

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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BUKOWNO, BOLESŁAW
Jakub Fita

W przyszłym roku rusza 
budowa rurociągu Boronów-Trze-
binia. Jego trasa przebiegać będzie 
częściowo przez tereny powiatu 
olkuskiego. Budowa instalacji 
służącej do przesyłu paliw reali-
zowana będzie przez państwową 
spółkę PERN S.A. Trasa rurociągu 
wytyczona została zarówno przez 
grunty państwowe, samorządowe 
jak i prywatne działki. Czy miesz-
kańcy mają się czego obawiać?

W przyszłym roku rusza in-
westycja realizowana przez grupę 
PERN – państwową firmę zajmującą 
się  transportem i magazynowaniem 
ropy naftowej oraz paliw. Przedsię-
biorstwo zarządza siecią rurociągów 
naftowych i produktowych, która 
w najbliższym czasie powiększy się 
o nowy odcinek. Rurociąg produktowy 
relacji Boronów – Trzebinia przetnie 
miasta i gminy województwa śląskie-
go i małopolskiego: Boronów, Woź-
niki, Koziegłowy, Siewierz, Porębę, 
Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sławków, 
Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię.

Inwestycja stanowić będzie 
przedłużenie istniejącego rurociągu 
produktowego relacji Płock – Ko-
luszki – Boronów do Terminala 
Paliw w Trzebini. Celem projektu 
jest poprawa bezpieczeństwa za-
opatrzenia południa Polski w paliwa 
przez zwiększenie zasięgu transportu 
rurociągowego z Zakładu Głównego 
PKN ORLEN S.A. Na terenie powiatu 
olkuskiego trasa przebiegać będzie 
przez gminę Bukowno (ok. 11,5 km) 
oraz gminę Bolesław (ok. 2 km).

Co z bezpieczeństwem 
ludzi?

Niedawno do naszej redakcji 
zgłosili się czytelnicy z pytaniem, czy 
taka inwestycja nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla mieszkańców. Jak 
twierdzą przedstawiciele spółki, trasa 
rurociągu zaprojektowana została 
tak, aby zachować określoną prze-
pisami technicznymi odległość od 
zabudowań mieszkalnych. Inwestor 
zapewnia również, że zadba o zacho-
wanie wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa, m.in. poprzez użycie najwyższej 
jakości materiałów, współpracę z wy-
kwalifikowanymi wykonawcami oraz 
właściwy nadzór nad pracami.

- Łączenie rur w sieć rurociągu 
odbywa się przy wykorzystaniu no-
woczesnych technik spawalniczych 
pozwalających na zapewnienie bardzo 
wysokiej dokładności wykonywa-
nych zadań.  Przed rozpoczęciem 
użytkowania rurociągu zostanie 
przeprowadzone szereg czynności 
potwierdzających bezpieczeństwo 
techniczne wybudowanej infrastruk-
tury, w tym wodna próba ciśnieniowa. 
Bezpieczeństwo instalacji w trakcie 
jej eksploatacji będzie zaś zapewnio-
ne dzięki działającym bez przerwy, 
automatycznym systemom nadzoru 
nad pracą rurociągu oraz systemom 
wykrywania rozszczelnień i wycieków 
– wylicza Agata Zwolan, ekspert ds. 
Komunikacji Społecznej w spółce 
PERN S.A.

Co z tego będą mieć  
ludzie i gmina?

Służby prasowe spółki informu-
ją, do budżetu samorządów trafiać 
będzie co roku podatek w wysokości 
2% wartości wybudowanej infrastruk-
tury na terenie danej gminy. Właści-
cielom nieruchomości, na których 
zostanie wybudowany rurociąg będzie 
zaś przysługiwało odszkodowanie. 
Jego wysokość zostanie ustalona 
w odrębnej decyzji wydanej po za-
kończeniu inwestycji na podstawie 
operatów szacunkowych sporządzo-
nych przez powołanych przez Woje-
wodę rzeczoznawców majątkowych. 

Odszkodowanie będzie obejmowało 
szkody rzeczywiste i utracone korzy-
ści wyrządzone budową rurociągu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Czemu nikt nas  
nie pytał o zdanie?

Cześć czytelników  chce również 
wiedzieć, czy i w jaki sposób pro-
jekt konsultowany był z miejscową 
ludnością. Spółka wyjaśnia, że spo-
tkania z mieszkańcami odbywały się 
w trakcie prowadzonej procedury 
planistycznej, czyli na etapie wyło-
żeń projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego do 
dyskusji publicznej.

- Projekt, jako strategiczna inwe-
stycja w sektorze naftowym realizowa-
na jest w oparciu o specjalną ustawę, 
która weszła w życie 18 kwietnia 2019 
r. W związku z powyższym odbyły się 
spotkania z władzami samorządowy-
mi, których celem było omówienie 
dalszego sposobu realizacji inwestycji 
w oparciu o Specustawę, a dla wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców 

udostępniono na terenie Urzędów 
broszury informacyjne wraz z adresa-
mi kontaktowymi do wykonawcy prac 
projektowych i inwestora. Mieszkańcy 
zadawali pytania, zgłaszali uwagi, na 
które udzieliliśmy odpowiedzi i wyja-
śnień poprzez formularz kontaktowy 
na stronie dedykowanej projektowi 
www.boronowtrzebinia.pl, mailowo 
na skrzynkę info@boronowtrzebinia.
pl lub telefonicznie, pod numerem 
532 242 910 – mówi  Agata Zwolan.

Rzeczniczka spółki zapewnia, 
że na wszystkich etapach inwestycji 
przedstawiciele inwestora oraz wyko-
nawcy prac projektowych i formalno-
-prawnych pozostają do dyspozycji 
mieszkańców gmin, przez które będzie 
przebiegał rurociąg. Nic więc nie 
stoi na przeszkodzie, aby w dalszym 
ciągu korzystać z powyższych danych 
kontaktowych.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? - Za-
praszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl oraz na naszej 
stronie na Facebooku!

Rurociąg przetnie powiat olkuski

TRZYCIĄŻ, WOLBROM
Ewa Barczyk

W gminach Trzyciąż i Wolbrom 
zostały ustalone nowe stawki 
za wywóz i zagospodarowanie 
odpadów bytowych odbieranych 
z gospodarstw domowych. W obu 
przypadkach ceny od nowego 
roku, podobnie zresztą jak  całym 
powiecie i kraju, poszybują w górę.

Wzrost cen za składowane 
odpady, czyli tzw. opłata marszał-
kowska, brak konkurencji wśród 
firm zajmujących się ich odbiorem 
i zagospodarowaniem, wyższa płaca 
minimalna, wzrost cen paliw i energii 
- to kilka z powodów, którymi przy-
stępujące do przetargów na odbiór 
śmieci w gminach specjalistyczne 
firmy argumentują wzrost cen.

Gmina Trzyciąż
Do przetargu ogłoszonego przez 

Gminę Trzyciąż, podobnie jak od 
kilku już lat, przystąpił tylko jeden 
oferent - ZGK Bolesław. Wziąwszy 
pod uwagę wyżej wspomniane czyn-
niki, oraz odległość od składowiska 
i specyfikę rozproszonego obszaru 
zamieszkania, Rada Gminy Trzyciąż 
przyjęła stawkę podwyższoną w sto-
sunku do poprzedniej o 5,50 zł.

Pierwsza zauważalna dla miesz-
kańców podwyżka stawki za odbiór 
odpadów nastąpiła w gminie Trzyciąż 
już w roku ubiegłym. Po  rozstrzy-
gnięciu przetargu w listopadzie 2018 
r. okazało się, że kwota 740.325 zł, 
którą pierwotnie planowano przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia na 
„Świadczenie usługi odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunalnych 
stałych zmieszanych oraz odpadów 
segregowanych z terenu gminy Trzy-
ciąż” jest mniejsza od kwoty zaofero-
wanej przez jedyną firmę, która przy-
stąpiła do przetargu - ZGK Bolesław, 
która opiewała na kwotę 783.936 zł. 
Aby pokryć koszty wywozu śmieci od 
mieszkańców konieczna była wtedy 
zmiana stawki opłat od mieszkańców. 
Stawki obowiązujące od 1 stycznia 
2019 r. do końca tego roku wynoszą 
11 zł od osoby miesięcznie za wywóz 
odpadów segregowanych i 15 zł za 

śmieci zmieszane.
W przetargu rozstrzygniętym 

przed kilkoma dniami oferta wzrosła, 
a co za tym idzie, konieczna była 
kolejna podwyżka, ale nie była ona 
bardzo drastyczna. Ponieważ obo-
wiązujące obecnie przepisy obligują 
mieszkańców do segregacji odpadów, 
Rada Gminy ustaliła jedną stawkę 
za ich odbiór, która od 1 stycznia 
do końca sierpnia 2020 r. wyniesie 
16,50 zł  miesięcznie. W przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania zasad 
segregacji śmieci, mieszkańcy zapłacą 
opłatę podwyższoną do trzykrotności 
tej kwoty, czyli 59,50 zł.

Gmina Wolbrom
W gminie Wolbrom przez ostat-

nie trzy lata obowiązywała opłata za 
śmieci sprzed masowych podwyżek. 
Dotychczasowe stawki to 7,50 zł od 
osoby miesięcznie za odbiór odpadów 
segregowanych w gospodarstwach 
zamieszkiwanych do 4 osób, a gdy 
mieszka ich więcej -  5 zł od osoby 
na miesiąc oraz 15 zł za śmieci zmie-
szane. Gmina podpisała umowę na 3 
lata, więc ceny z 2016 roku obowią-
zują do końca 2019 r.

W  ostatnich dniach Gmina 
Wolbrom rozstrzygnęła przetarg na 
odbiór odpadów na kolejne 8 miesię-
cy, również do końca sierpnia 2020 r. 
Jedyny oferent - znów ZGK Bolesław 
- zaoferował kwotę za odbiór śmieci 
bytowych z gospodarstw domowych 
na takim poziomie, że konieczne było 
podniesienie opłat o 100% w stosun-
ku do dotychczasowej stawki. 12 
grudnia, na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej, wolbromscy radni uchwalili 
zatem nową wysokość opłaty śmiecio-
wej, która od 1 stycznia wyniesie 15 zł 
od osoby miesięcznie w przypadku go-
spodarstw zamieszkałych przez mniej 
niż 5 osób, a kiedy jest ich 5 lub więcej 
- obowiązywać będzie stawka 10 zł od 
osoby. Stawka opłaty podwyższonej, 
stosowana „karnie”, gdy mieszkańcy 
nie będą wypełniali obowiązku zbiera-
nia odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, stanowić będzie w gminie 
Wolbrom dwukrotność stawki opłaty 
podstawowej, czyli 30 zł. Mimo dość 
drastycznej, 100 procentowej pod-
wyżki wolbromianie i tak będą płacili 
za śmieci mniej niż inni mieszkańcy 
powiatu olkuskiego.

1 września 2020 r. zakończy się 
okres przejściowy i w życie wejdą już 
bezwzględnie nowe przepisy, doty-
czące gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Gminy Trzyciąż i Wolbrom 
ogłoszą w związku z tym nowe prze-
targi, według nowych zasad, które 
m.in. będą mogły uwzględnić zniżki 
w opłacie śmieci za zagospodarowa-
nie bioodpadów przez mieszkańców 
w przydomowych kompostownikach, 
ale wszyscy obawiają się kolejnych 
podwyżek.

Więcej za śmieci

OLKUSZ
Jakub Fita

Brak rąk do pracy daje się we 
znaki szpitalom na terenie całego 
kraju. Kolejne placówki zmieniają 
tryb pracy lub zmuszone są zamy-
kać swoje oddziały. Dyrektorzy biją 
na alarm i usiłują znaleźć nowych 
lekarzy. Pacjenci są zaś wypisy-
wani lub przenoszeni do innych 
jednostek. W obliczu podobnych 
problemów staje również Nowy 
Szpital w Olkuszu.

Ogólnopolskie dzienniki alarmu-
ją, że powiatowe szpitale na terenie 
całego kraju borykają się z ogromny-
mi problemami kadrowymi. Brak wy-
kwalifikowanych pracowników odbija 
się przede wszystkim na pacjentach. 
Cierpią także szpitalne finanse, gdyż 
placówki nie są w stanie zrealizować 
świadczeń zakontraktowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. A to, 
oprócz braku wynagrodzenia za 
niewykonane usługi, oznacza także 
finansowe kary.  Zdaniem ekspertów, 
przy tak dużych brakach kadrowych 
wśród specjalistów, konieczne będzie 
w najbliższym czasie zamykaniem 
kolejnych oddziałów, a nawet całych 
szpitali.

Problemy te nie omijają rów-
nież olkuskiej placówki. Niedawno 
otrzymaliśmy informację od jednej 
z naszych Czytelniczek, że działalność 
funkcjonującej przy Nowym Szpitalu 
poradni endokrynologicznej została 
zawieszona do odwołania. - Oznacza 
to, że muszę szukać sobie innej 
poradni i od nowa zapisywać się do 
kolejki – żali się Pani Ewa.

Po opublikowaniu tej informacji 
na naszym Facebooku ze strony 
mieszkańców posypało się pod ad-
resem władz placówki wiele gorzkich 
słów. - Najgorsze jest to, że pacjenci 
nie zostali oficjalnie poinformowani. 
Ja osobiście dowiedziałam się o tym 

z Internetu. Pytanie, ilu z nas czeka 
na swój termin nie wiedząc, że czeka 
na próżno? A przecież mogliby już 
szukać innej poradni, zwłaszcza że 
terminy są z reguły odległe – ko-
mentuje Pani Anna. - W ten oto 
sposób rozwiązano odwieczny pro-
blem szpitala. Brak poradni oznacza 
brak kolejek – ironizuje Pani Iwona. 
- Wszystko po to, by ludzie leczyli się 
w prywatnych gabinetach – kwituje 
całą sprawę Pani Zofia.

Co na to władze lecznicy? Przed-
stawiciele Grupy Nowy Szpital prze-
konują, że placówka chce nadal 
realizować świadczenia z zakresu 
endokrynologii. Zarząd szpitala 
zapewnia, że cały czas podejmuje 
wszelkie możliwe działania, aby za-
trudnić nowych lekarzy i uruchomić 
ponownie poradnię. Do czasu znale-
zienia nowego pracownika musi być 
ona jednak zawieszona.

- Przykro nam, że musieliśmy po-
informować pacjentów o braku moż-
liwości zrealizowania zaplanowanych 
wizyt. Na bieżąco pracownicy rejestra-
cji informują również o poradniach, 
gdzie pacjenci mogą zarejestrować się 
na konsultacje u endokrynologa. Nie-
stety, każda poradnia prowadzi swoją 
kolejkę pacjentów i musimy uznać te 
zasady i się do nich stosować – mówi 
Marta Pióro, rzecznik prasowy Grupy 
Nowy Szpital Holding S.A.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Za-
praszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl oraz na naszej 
stronie na Facebooku!

Kadrowe problemy 
Nowego Szpitala

BUKOWNO
Jakub Fita

Władze Bukowna poszukują 
chętnych do udziału w programie 
STOP SMOG. Jest to pilotażowy 
projekt termomodernizacji bu-
dynków oraz wymiany pieców. 
Inicjatywa skierowana jest do 
osób prywatnych, wykazujących 
się ubóstwem energetycznym. Do-
finansowanie może sięgać nawet 
100% wartości inwestycji.

Jak informują władze Bukow-
na, STOP SMOG to program prze-
znaczony dla najmniej zamożnych 
gospodarstw domowych, w ramach 
którego możliwe jest dofinansowa-
nie przedsięwzięć ograniczających 
emisję szkodliwych substancji do 
otoczenia oraz ograniczenie zużycia 
ciepła w budynkach jednorodzinnych. 
Zanim jednak samorząd będzie mógł 
przystąpić do realizacji tej inicjatywy 
na swoim terenie, najpierw musi zna-
leźć grupę mieszkańców chętnych do 
uczestnictwa w projekcie.

- Zgodnie z ustawą o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, aby 
gmina mogła wziąć udział w progra-
mie STOP SMOG musi objąć realiza-
cją przedsięwzięć niskoemisyjnych co 
najmniej 2% łącznej liczby budynków 
mieszkalnych w Gminie. W Bukownie 
ta liczba, to około 40 domów – tłu-
maczy Marcin Cockiewicz, sekretarz 
miasta Bukowno. – Jest to podsta-
wowe kryterium uczestnictwa gmin 
w programie. Dlatego rozpoczęliśmy 
już akcję informacyjną i kolportujemy 
ankiety  dotyczące wstępnej dekla-
racji udziału w projekcie. Czekamy 
na nie do 31 stycznia 2020 roku. 
Trzeba to jednak wyraźnie podkre-
ślić - w przypadku niewystarczają-
cego zainteresowania mieszkańców 
Bukowna programem STOP SMOG, 
nie będzie możliwa jego realizacja 

na terenie miasta – mówi sekretarz.
Średni koszt realizacji przedsię-

wzięcia niskoemisyjnego w jednym 
budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym bez udziału własnego benefi-
cjenta, nie może przekroczyć kwoty 
53 tys. zł. - Dofinansowanie będzie 
można otrzymać między innymi na: 
wymianę lub modernizację urządzeń 
grzewczych lub urządzeń podgrzewa-
jących wodę użytkową, przyłączenie 
budynku jednorodzinnego do sieci 
ciepłowniczej, gazowej lub energe-
tycznej, docieplenie ścian, stropów, 
podłóg na gruncie, fundamentów, 
stropodachów lub dachów oraz wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz modernizację systemu wentylacji 
– wylicza Marcin Cockiewicz.

Osoby chcące skorzystać z dofi-
nansowania muszą spełniać warunki, 
określone przez Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii. O udział 
w projekcie ubiegać mogą się  wła-
ściciele lub współwłaściciele całości 
lub części budynku mieszkalnego, 
faktycznie w nim zamieszkujący. 
Zasoby majątkowe kandydata nie 
mogą przekraczać kwoty 424 tys. 
zł wraz z uwzględnieniem wartości 
budynku objętego programem. Średni 
miesięczny dochód w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających miesiąc 
zawarcia umowy, na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie może zaś 
przekraczać kwoty 1925 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym lub 1375 
zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej informacji na temat Rzą-
dowego Programu STOP SMOG oraz 
pełną listę warunków udziału można 
znaleźć na stronie internetowej 
Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii. Ankiety przegotowane 
przez magistrat w Bukownie można 
zaś pobrać ze strony internetowej: 
www.umbukowno.pl/pliki/dekla-
racjaSTOPSMOG.pdf

STOP SMOG 
w Bukownie

K O N D O L E N C J E

P O D Z I Ę K O W A N I A
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OLKUSZ
Jakub Fita

„Dziś sędziowie - jutro Ty” - 
pod tym hasłem w dniu 18 grudnia 
2019 r. w wielu polskich miastach 
miały miejsce protesty w obronie 
niezależności sądów i sędziów. De-
monstracje odbywały się zarówno 
w dużych aglomeracjach takich 
jak Kraków czy Warszawa, jak i w 
mniejszych miejscowościach. Pod 
budyniem olkuskiego sądu zebrało 
się ponad sto osób.

„Nie ma zgody na takie reformy!”; 
„Wolność, równość, demokracja!”; 
„KONSTYTYCJA!” – m.in. takie hasła 
skandowali mieszkańcy zebrani pod 
budynkiem Sądu Okręgowego w Ol-
kuszu. W minioną środę, punktual-
nie o godzinie 18:00, rozpoczęła się 
demonstracja zorganizowana przez 
lokalnych sympatyków i działaczy 
Komitetu Obrony Demokracji. Jak 
tłumaczą jej organizatorzy, była to 
manifestacja w obronie praworząd-
ności i niezawisłości sędziowskiej. 
- Nie godzimy się na łamanie zasady 
trójpodziału władz i represje wobec 
sędziów stosujących przepisy prawa 
europejskiego! Solidarnie stajemy 
w obronie niezawisłości polskiego 
wymiaru sprawiedliwości i funda-
mentalnych zasad demokratycznego 
państwa prawa – podkreślali.

Powodem protestów organizowa-
nych na terenie całego kraju jest pro-
jekt ustawy dyscyplinującej sędziów, 
zaproponowany niedawno przez 
posłów partii rządzącej. Według opo-
zycyjnych polityków i części środowi-
ska prawniczego, jest on niezgodny 

z konstytucją i stanowi zagrożenie dla 
praworządności. Z taką argumentacją 
nie zgadzają się jednak pomysło-
dawcy wprowadzenia zmian. - Jest 
to odpowiedź na nieodpowiedzialne 
działania, które podejmują przed-
stawiciele środowiska nazywającego 
samych siebie nadzwyczajną kastą 
– tłumaczą swoją decyzję działacze 
Prawa i Sprawiedliwości.

- To spotkanie w obronie ludzi, 
którym rządzący chcą zakneblować 
usta i odebrać niezależność – mówili 
w trakcie wydarzenia jego organizato-
rzy. Na wezwanie środowisk obywatel-
skich pod olkuskim sądem zebrała się 
ponad setka mieszkańców Srebrnego 
Grodu. Byli wśród nich zarówno 
zwykli mieszkańcy, jak i samorzą-
dowcy, radni, prawnicy oraz sędzio-
wie. - Jesteśmy tu po to, żeby zadbać 
o naszą wolność. A ona nie istnieje bez 
niezależnego sądownictwa. Władza 
chce mieć funkcjonariuszy, którzy 
będą wydawali wyroki zgodne z jej 
oczekiwaniami. Nie możemy do tego 
dopuścić – przekonywał jeden z nich. 

- Rządzący dużo mówią o dekomuni-
zacji, ale stoi to w sprzeczności z ich 
czynami. Wprowadzają bowiem prze-
pisy rodem z czasów PRL – wtórował 
mu inny z uczestników akcji.

Zgromadzeni chcieli pokazać 
swój sprzeciw wobec szykowanej 
przez PiS ustawy, którą określają 
mianem „ustawy represyjnej”. Przed 
gmachem sądu została więc rozłożona 
ogromna flaga z napisem „Konstytu-
cja”. Zgromadzeni przynieśli także 
mniejsze transparenty oraz flagi 
Polski i Unii Europejskiej. W trakcie 
manifestacji odśpiewano również 
Mazurka Dąbrowskiego.

Protesty pod sądami odbywają 
się w naszym kraju od kilku lat 
i spotykają się z różnym odbiorem 
ze strony społeczeństwa. Jedni 
traktują to jak miejski folklor, inni 
zaś uważają je za walkę w słusznej 
sprawie. A jakie jest zdanie na-
szych Czytelników na ten temat? 
- Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl oraz na naszej 
stronie na Facebooku!

Kolejny protest  
pod olkuskim sądem

OLKUSZ
Jakub Fita

Coraz więcej miast na tere-
nie całego kraju promuje się za 
pomocą znaczków turystycznych. 
Są to okrągłe, kilkucentymetrowe 
drewniane krążki, przedstawiające 
miejsca odwiedzone przez turystę. 
Swoje znaczki turystyczne po-
siada także Olkusz. Do tej pory 
w naszym mieście było ich pięć 
rodzajów. Od przyszłego rodzaju 
pojawią się kolejne.

Znaczki turystyczne to znana 
w całej Europie pamiątka. Wykonane 
są z drewna  i stanowią element mię-
dzynarodowej gry kolekcjonerskiej. 
Turyści przemierzający Polskę  odwie-
dzają kolejne miejsca, w których jako 
pamiątkę mogą kupić ów znaczek. 
Po zebraniu dziesięciu kolejnych 
numerów i wysłaniu do centrali 
zgromadzonych kuponów otrzymują 
specjalny znaczek kolekcjonera, który 
jest nagrodą za kolejną dziesiątkę 
odwiedzonych miejsc.

Pomysł promocji miejsc atrak-
cyjnych turystycznie, wyznaczania 
szlaków dla turystów oraz swego 
rodzaju gry dla kolekcjonerów zrodził 
się w Czechach i w niedługim czasie 
Znaczek Turystyczny na stałe zago-
ścił również w takich krajach jak: 
Słowacja, Niemcy, Ukraina, Austria, 
Węgry, Słowenia, Rumunia, Holan-
dia, Szwajcaria, Wielka Brytania, 
Włochy, Rosja, Australia, Francja, 
Norwegia, Hiszpania, Chorwacja, USA 
oraz oczywiście w Polsce.

W 2016 roku, z inicjatywy Bur-
mistrza Romana Piaśnika, gmina 
Olkusz wydała cztery znaczki tu-
rystyczne, przedstawiające kolej-
no: Chatę Kocjana w Rabsztynie, 
Muzeum Afrykanistyczne w Olkuszu, 

Zamek Rabsztyn oraz Kolekcję mine-
rałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniało-
ści Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Rok później pojawił się znaczek 
przedstawiający Rezerwat Przyrody 
Pazurek.

Wojciech Panek, Radny Rady 
Miejskiej w Olkuszu zwrócił się nie-
dawno do burmistrza z propozycją, 
aby na rozpoczęcie sezonu turystycz-
nego 2020 wzbogacić liczbę olkuskich 
znaczków turystycznych o kolejne. Na 
liście propozycji znalazły się: organy 
Hansa Hummla, podziemia pod Ryn-
kiem, trasa olkuskich gwarków oraz 
baszta i miejskie mury.

- Duża liczba znaczków w jednym 
mieście zwiększa zainteresowanie 
kolekcjonerów odwiedzinami takiego 
miejsca. Ponadto znaczki stanowią 
świetną pamiątkę i promocję Olkusza. 
Chciałbym zaproponować również, 
aby nowe znaczki były do nabycia 
w Punkcie Informacji Turystycznej, 
ul. Floriańska 8. Ponieważ pierwsze 
pięć dostępnych jest w Centrum Kul-
tury ul. Szpitalna 32, zasadnym jest 
aby pozostałe były w innym miejscu. 
Wymusi to ruch turystów w obrębie 
olkuskiej starówki, dając możliwość 
poznania naszego miasta. Pozwoli to 
zwiedzić nasz piękny rynek, przemie-
rzyć szlak gwarków olkuskich, czy 
też w przyszłości odwiedzić Muzeum 
Podziemi Olkusza – wylicza radny 
Wojciech Panek.

Przedstawiciele magistratu odpo-
wiadają, że Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu podjął już starania o wpro-
wadzenie na przyszły sezon tury-
styczny dwóch Znaczków Turystycz-
nych. Będą one upamiętniać 50-lecie 
Muzeum twórczości Władysława Woł-
kowskiego oraz historyczne organy 
Hansa Hummla. Jednocześnie plano-
wane jest kolejne rozszerzenie oferty 
znaczków turystycznych o Trasę 
Gwarków Olkuskich, Basztę i mury 
miejskie oraz Podziemia Olkusza.

- Chcemy jednak, by wcześniej 
zakończyły się wszystkie prace in-
westycyjne wokół wymienionych 
inicjatyw, by potencjalnych turystów 
zapraszać już do odwiedzenia w pełni 
kompletnych projektów turystycz-
nych – wyjaśnia Burmistrz Roman 
Piaśnik.

Na dzień dzisiejszy nie jest jednak 
możliwa odpłatna dystrybucji znacz-
ków w Punkcie Informacji Tury-
stycznej. Wynika to z faktu, iż jest 
on bezpośrednio Urzędowi Miasta 
i Gminy w Olkuszu. Ze względu na 
swoją formę i obowiązujące przepisy 
nie może więc prowadzić działalności 
komercyjnej polegającej na sprzedaży 
pamiątek. Władze miasta rozważają 
jednak możliwość, by po zakończeniu 
prac w obrębie Kwartału Królewskie-
go działalność Punktu Informacji 
Turystycznej przeniesiona została 
w strukturę jednostki zarządzającej 
nowymi obiektami. Wówczas możliwa 
stanie się tam odpłatna dystrybucja 
znaczków oraz innych pamiątek 
z Olkusza.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Zbie-
racie znaczki turystyczne w trak-
cie swoich podróży?  Co sądzicie 
o takiej formie promocji Srebrnego 
Grodu? - Zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl oraz 
na naszej stronie na Facebooku!

Nowe znaczki turystyczne 
już w przyszłym roku

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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WOLBROM
Ewa Barczyk

Pisano o niej: „Jedna z naj-
większych skandalistek PRL-
u”. Krystyna Mazurówna, blisko 
81- letnia, emanująca młodością 
charyzmatyczna tancerka, cho-
reografka, dziennikarka, pisarka, 
jurorka telewizyjnych programów 
tanecznych przypadkiem zainte-
resowała się Katarzyną Gałązką-
-Biedul i przyleciała specjalnie 
z Paryża przez Warszawę, do... 
Wolbromia. W ciągu dwudniowego 
pobytu spotkała się z czytelnika-
mi swoich książek, poprowadziła 
warsztaty dla uczennic szkoły 
tańca nowoczesnego w pracowni 
artystyczno-tanecznej Kwadrance, 
a na koniec spotkała się z miłośni-
kami tańca i swoimi fanami.

Można śmiało powiedzieć, że 
Krystyna Mazurówna jest ikoną tańca 
współczesnego. Urodziła się w 1939 
r. w przedwojennym Lwowie, jako 
młodsza córka znanego matematyka 
prof. Stanisława Mazura i chemiczki 
Bronisławy. Jej kariera, rozpoczęta 
w PRL-owskiej Polsce, po ukończonej 
w 1957 r. szkole baletowej, praktycz-
nie przez przypadek potoczyła się 
w zupełnie nieoczekiwany sposób. 
Niespodziewany traf sprawił, że zo-
stała stypendystką w paryskiej szkole 
tańca nowoczesnego, który pokochała 
wielką miłością, porzucając dla tej 
dziedziny wyuczoną w wymarzonej 
szkole baletowej klasykę. Szybko zo-
stała gwiazdą rozwijającej się w latach 
sześćdziesiątych polskiej telewizji, 
gdzie zrobiła karierę, początkowo jako 
solistka, a potem w gronie równie 
jak ona utalentowanych członków 
założonego przez siebie zespołu. Tań-
czyła ze sławnym Gerardem Wilkiem. 
Wyrzucona z kraju w okresie rozkwitu 
polskiej kariery, bo nie pasowała do 
komunistycznych kanonów, znalazła 
przyszłość i rozkwitła na zachodzie. 
Pełna wyrzeczeń praca pozwoliła jej 
rozwijać się w cieniu sław. W Paryżu 
na scenie występowała z Josephiną 
Baker, najsławniejszą tancerką 
wszech czasów, a gdy ta nagle ode-
szła, rozpoczęła indywidualną ka-
rierę, zdobywając serca miłośników 
tańca. Założyła własny zespół „Ballet 
Mazurowna”, który występował z po-
wodzeniem na całym świecie. Jak 
twierdzi - kocha mężczyzn i miała 
ich bardzo wielu. Była w związkach 
z aktorem Tadeuszem Plucińskim,  
pisarzem Sławomirem Mrożkiem, 
muzykiem Wacławem Kisielewskim, 
ma syna z Krzysztofem Teodorem 
Toeplitzem, a także syna i córkę 
- wszyscy uzdolnieni artystycznie 
- z Francuzem, Jeanem Pierrem 
Bluteau. Zna i przyjaźni się z wie-
loma sławami zachodniego świata 
artystycznego i nie tylko. Jest znana 
nie tylko z ekscentryczności, ale 
także ofiarności i chęci pomagania 

innym. Mówi o sobie „Już nie Polka, 
tymczasowo od 50 lat mieszkanka 
Paryża, nigdy Francuzka, obywatelka 
świata”. Kiedy nudziły jej się kolejne 
role, zmieniała życie, zawody, mężów 
i kochanków. O swoich barwnych, od-
ważnych poczynaniach na przestrzeni 
lat opowiedziała w kilku książkach - 
jedną z nich: „Ach ci faceci” promowa-
ła na sobotnim spotkaniu autorskim 
w wolbromskiej Bibliotece Publicznej.

A skąd właściwie wzięła się 
w Wolbromiu? Przypadkiem, bo - jak 
twierdzi Mazurówna, która przyznała, 
że została uwiedziona pewnym listem 
- wszystkie ważne rzeczy dzieją się 
przez przypadek.

- Dostałam list z Paryża i zupełnie 
oniemiałam, kiedy zobaczyłam od 
kogo - opowiada Katarzyna Gałąz-
ka- Biedul, tancerka, choreografka, 
instruktorka i właścicielka Pracowni 
artystyczno-tanecznej Kwadrance 
w Wolbromiu. - Okazało się, że ktoś 
napisał do Krystyny Mazurówny, 

opowiadając jej, co robię. Ta zainte-
resowała się moją historią i posta-
nowiła nawiązać ze mną kontakt, 
czego efektem był list do mnie, nasza 
dalsza korespondencja, a teraz ta 
wizyta. Stosunkowo szybko dogada-
łyśmy szczegóły jej pobytu: przylot 
do Warszawy,  dalej - pociągiem do 
Krakowa, skąd odebrał ją Albert Gon-
cerz, sympatyk i uczeń mojej szkoły 
tańca. Wszystko odbyło się bardzo 
spontanicznie i wciąż nie do końca 
mogę uwierzyć, że dzieje się naprawdę 
- dodaje wolbromska tancerka.

Wydawać by się mogło, że spo-
tkanie z „taaaką gwiazdą” będzie 
sztywne. Nic bardziej mylnego. Ma-
zurówna to urocza, bezpośrednia 
i dowcipna osoba, która natychmiast 
nawiązała sympatyczny kontakt 
z czytelnikami przybyłymi na po-
południowe spotkanie autorskie do 
MBP, prowadzone przez Wojciecha 
Szotę. Artystka chętnie opowiadała 
„smaczki” ze swojego życia i odpowia-
dała na pytania. Na koniec radosna, 

energiczna i barwna (nie tylko ze 
względu na kolorową głowę) autorka 
różnobarwnymi flamastrami, przy-
niesionymi w różowym, włochatym 
piórniku, podpisywała swoją książkę 
i rozmawiała z czytelnikami. Bardzo 
cieszyła się ze spontanicznej realizacji 
swojego kaprysu, jakim był przyjazd 
do miejsca, którego syn artystki nie 
mógł znaleźć na mapie...

W niedzielę przed południem 
Krystyna Mazurówna pojawiła się 
w „królestwie tańca” Katarzyny Ga-
łązki-Biedul - wolbromskiej Pracowni 
artystyczno-tanecznej Kwadran-
ce. Był to czas niezwykłych emocji 
i wrażeń - wszak mało który miło-
śnik tańca w małym miasteczku na 
prowincji może spotkać się i, choćby 
przez chwilę, pracować pod okiem 
paryskiej legendy... Po warsztatach 
dla tancerek, wieczorem znów zna-
lazła czas i siłę na kolejne spotka-
nie z sympatykami oraz adeptami 

tańca i dalsze opowieści o karierze, 
życiowych przygodach, wyzwaniach 
i realizacji kolejnych planów.

Na pytanie, jak ocenia pracę 
Katrzyny Gałązki-Biedul Mazurówna 
stwierdziła: „Wspaniale - ona ma to, 
co najważniejsze - pasję, i kocha to, 
co robi. Na pewno tu wrócę!”

Z pewnością wizyta w Wolbromiu 
tej miary gościa z Paryża zapadnie 
w pamięć zwłaszcza młodym wycho-
wankom wolbromskiej szkoły tańca. 
Być może stanie się nawet inspiracją 
do kolejnych artystycznych karier. 
Krystyna Mazurówna, choć mocno 
kontrowersyjna w podejściu do życia 
i ekscentryczna w wyglądzie, z pewno-
ścią może być wzorem pracowitości, 
odwagi w realizacji nawet najambit-
niejszych planów oraz konsekwencji 
w dążeniu do wyznaczonych celów. 
Widocznie zaprzyjaźniła się z Kata-
rzyną Gałązką-Biedul, odnajdując 
w niej pokrewną duszę. Od razu też 
zapowiedziała, że chce jeszcze wrócić 
do Wolbromia.

Krystyna Mazurówna 
w Wolbromiu

OLKUSZ
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Każdego roku przed świętami 
policjanci przyjmują więcej zgło-
szeń o kradzieżach i oszustwach 
internetowych. Nie trudno się 
temu dziwić. W tym czasie je-
steśmy zaabsorbowani gorączką 
świątecznych wyjazdów i zakupów. 
Często tracimy czujność, co może 
doprowadzić do wielu przykrych 
zdarzeń. Zadbajmy więc o bezpie-
czeństwo swoje i bliskich. 

Policjanci zwracają szczególną 
uwagę na kieszonkowców. Nie  bra-
kuje ich w sklepach, na targowiskach, 
na ulicy, czy w autobusach. Tłok, 
który panuje w takich miejscach, 
jest wielką okazją dla przestępców.  
Uważajmy na osoby podejrzanie 
zachowujące się. Często nie zdajemy 
sobie sprawy, że jesteśmy obserwo-
wani przez złodziei, którzy czekają 
tylko na naszą nieuwagę. Pamiętajmy 
o kilku ważnych zasadach:

Sprawdzajmy, czy nie jesteśmy 
obserwowani w trakcie robienia 
zakupów, a w szczególności podczas 
wyjmowania i wkładania portfela. 
Wsiadając do autobusu lub do mini-
busu przede wszystkim zachowajmy 
uwagę i czujność, zwłaszcza gdy jest 
tłoczno. Nie wkładajmy wartościo-
wych rzeczy do zewnętrznej kieszeni 
marynarki lub kurtki. Nie sprawdzaj-
my co chwilę miejsca przechowywania 

portfela itp., takim zachowaniem 
można zwrócić uwagę kieszonkow-
ca. Gotówkę nośmy w kilku różnych 
miejscach. Dzięki temu nie stracimy 
wszystkich pieniędzy. Kobietom 
odradzamy przechowywania dużej 
ilości gotówki w torebkach. Złodziej 
może przeciąć pasek lub torebkę, 
a potem spenetrować jej zawartość. 
Nie nośmy portfela ani wartościowych 
rzeczy w tylnej kieszeni spodni, ani 
w reklamówce, gdyż łatwo ją przeciąć.

Ofiarą przestępstwa często staje-
my się ze względu na naszą łatwowier-
ność, lekkomyślność i pośpiech. Pod-
czas gorączki świątecznych zakupów 
pozostawiamy w samochodzie cenne 
przedmioty. Mogą to być drogie pre-
zenty, telefon, nawigacja,  czy doku-
menty.  Taka okazja czyni złodzieja.

Jeżeli zdecydujemy się na zakupy 
przez Internet, unikajmy korzystania 
z komputera w kafejce interneto-
wej lub z otwartej sieci publicznej. 
Najbezpieczniejsze będzie użycie 
komputera domowego, z zainstalo-
wanym programem antywirusowym. 
W ten sposób zmniejszymy ryzyko 
dostania się naszych danych (w tym 
np. haseł logowania) w niepowołane 
ręce. Uważajmy na nieuczciwych 
sprzedawców, których nie brakuje 
w serwisach aukcyjnych  i na por-
talach ogłoszeniowych. Osoby te 
w szybki i łatwy sposób osiągają zyski. 
Często oferują bezwartościowe towary 
lub pochodzące z przestępstwa. Pod-

czas internetowych transakcji należy 
być ostrożnym.  Tak jak w realnym 
świecie, tak i w wirtualnym kierujmy 
się zasadą ograniczonego zaufania. 
Zanim dojdzie do zakupu, najpierw 
sprawdźmy, jak długo prowadzona 
jest działalność sprzedawcy,  czy 
osoba ta jest zarejestrowana i czy od-
biera telefony i odpowiada na maile. 
Czytaj  komentarze o sprzedawcy i o 
oferowanych przez niego produktach. 
Najlepiej korzystaj ze sprawdzonych 
i znanych portali, które zapewnią 
ubezpieczenie od dokonywanych 
transakcji. Sprawdzaj, czy sprze-
dawca daje możliwość zapłaty przy 
odbiorze. Zawsze zwracaj uwagę na 
cenę oferowanego produktu. Jeśli 
jest ona „wyjątkowo” korzystna, w po-
równaniu do cen, jakie podają sklepy 
lub inni sprzedawcy, to powinno 
wzbudzić Twoją czujność. Zachodzi 
duże prawdopodobieństwo, że możesz 
stać się ofiarą oszustwa, a oferowany 
towar może być bezużyteczny albo 
w  ogóle nie otrzymasz zamówionego 
produktu.

Policjanci ostrzegają również 
przed włamaniami do mieszkań 
i domów jednorodzinnych. Pamię-
tajmy o ich zabezpieczeniu, czy 
też dodatkowym wzmocnieniu, np. 
poprzez zamocowanie dodatkowych 
zamków, rolet antywłamaniowych. 
Wychodząc z domu, nie zostawiajmy 
śladów wskazujących na nieobecność 
domowników np. korespondencji 
w skrzynce pocztowej itp. Jeśli wyjeż-
dżamy na dłuższy okres, przekażmy 
swój najcenniejszy dobytek na prze-
chowanie komuś godnemu zaufania.

Pamiętaj, że najlepszy sposób 
ochrony mieszkania, to czujni sąsie-
dzi, współdziałajmy z nimi, świadcz-
my sobie wzajemne usługi przy 
pilnowaniu mieszkania.

Zbliżają się święta 
zachowajmy czujność!

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Uważaj na oszustów
POWIAT

Anna Szaniawska regionalny rzecznik 
ZUS w województwie małopolskim

Do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych dotarły niepokojące 
sygnały o kolejnej próbie oszustwa 
„na pracownika ZUS”. Oszust 
próbował spotkać się ze starszą 
kobietą w jej domu.

Do takiej próby doszło w naszym 
województwie, a dokładnie w Gorli-
cach. Do 87-letniej kobiety zadzwo-
niła osoba, która podała się za pra-
cownika ZUS. Poinformowała ją, że 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

będzie kontrolował wnioski o świad-
czenie uzupełniające dla osób niesa-
modzielnych. Oszust zapowiedział, 
że już następnego dnia odbędzie się 
kontrola w domu tej pani. Na szczę-
ście w tym przypadku do oszustwa 
nie doszło, gdyż seniorka wykazała 
się przezornością i zadzwoniła do 
Inspektoratu ZUS w Gorlicach oraz 
poinformowała policję.

To nie pierwszy taki przypadek, 
gdy oszust podawał się za pracowni-
ka ZUS, by zdobyć zaufanie starszej 
osoby. Przestrzegamy, że pracownicy 
ZUS nie odwiedzają emerytów i ren-
cistów w ich domach. Taka wizyta 

może zdarzyć się tylko wtedy, jeśli 
ktoś stara się o rentę, albo świad-
czenie uzupełniające dla osób nie-
samodzielnych i jej stan zdrowia nie 
pozwala na badanie w placówce ZUS. 
Ale o terminie badania klient zawsze 
informowany jest listownie.

Próby oszustwa m. in. ,,na pra-
cownika ZUS” zdarzają się coraz 
częściej. Prosimy naszych klientów o 
zachowanie szczególnej ostrożności, 
a jakiekolwiek wątpliwości lepiej 
jest wyjaśnić z najbliższą placówką 
ZUS lub kontaktując się z Centrum 
Obsługi Telefonicznej pod numerem 
(22) 560 16 00.
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WOLBROM
Ewa Barczyk

Jest wiele miejsc, gdzie nie-
dostatek nie zawsze oznacza 
wyłącznie brak dóbr material-
nych. Czasem o wiele większa 
bieda to brak uwagi, poczucia 
bezpieczeństwa, troski. Od wielu 
lat miejscem, które zaspokaja 
w tym zakresie potrzeby dzieci 
jest Ochronka „Betlejem”, prowa-
dzona przez wolbromskie siostry 
Karmelitanki. Każdego roku przed 
Bożym Narodzeniem siostry wraz 
z podopiecznymi ze swojej socjo-
terapeutycznej świetlicy przygoto-
wują jasełka, którymi dziękują za 
wsparcie sponsorom i przyjacio-
łom. W tym roku również tradycji 
stało się zadość.

Wolbromskie „Betlejem” nie 
mogłoby działać bez niezawodnego 
grona dobroczyńców, wspomagają-
cych Ochronkę finansowo, rzeczowo 
i w każdy inny potrzebny sposób. 
Siostry przekonały się, że zawsze 
mogą liczyć na pomoc życzliwych 
osób i instytucji. Z wdzięczności za 
wspieranie swojej, bardzo potrzebnej 
i skutecznej misji na rzecz potrzebują-
cych dzieci, wspólnie z podopiecznymi 
co roku przygotowują tradycyjne ja-
sełka z przesłaniem. Piękne tegorocz-
ne  przedstawienie było, jak zwykle, 
nie tylko przypomnieniem historii 
narodzenia Pana Jezusa. Znalazło 
się też w nim miejsce na refleksję 
nad ludzkim losem w kontekście co-
dziennego zabiegania współczesnego 
człowieka, samotności w tłumie, 
potrzeby wyciszenia i refleksji.

Przybyli na przedświąteczne 
spotkanie przyjaciele Ochronki mieli 
okazję do chwili zadumy, ale także 
uczestniczyli w prawdziwej eksplozji 
dziecięcej radości z udanego przed-
stawienia i otrzymanych prezentów. 
Był to miły czas, kiedy każdy z gości 
mógł przypomnieć sobie prawdziwy 
sens corocznego świętowania Bożego 
Narodzenia - krótkich chwil w roku, 
kiedy zwalniamy tempo i możemy 
zamyślić się nad tym, co naprawdę 
w życiu ważne. Wszyscy z przyjem-
nością i widoczną radością przyłączyli 
się do śpiewających kolędy dzieci, 
a potem zasiedli przy przygotowanym 
dla gości stole.

Często, działając rutynowo, pa-
miętamy o zwyczajach: choince, 
dodatkowym nakryciu przy wigilijnym 
stole, a nawet o pasterce…, ale czy 
jeszcze wiemy po co to wszystko?  

Siostry i dzieci przypominają: 
Boże Narodzenie to nie kolejny długi 
weekend, kiedy nie musimy iść do 

pracy. Ten czas ma przypominać, że 
Bóg stał się człowiekiem. Niewidzialny 
stał się widzialny, dzięki ciału, które 
przyjął w łonie Dziewicy Maryi Panny. 
Nieodwracalnie wkroczył i wkracza 
w naszą ludzką, tak kruchą historię. 
Dlatego właśnie człowiek nie powinien 
zostać tak samotny, aby zagubić się 
i stracić nadzieję. Nigdy cel nie uświę-
ca środków, a agresja i nienawiść nie 
prowadzą do niczego dobrego.

- Mamy nadzieję, że przesłanie 
to popłynie nie tylko do przyjaciół 
Ochronki, ale rozejdzie się jak naj-
szerzej po świecie… – Niech dobroć 
i człowieczeństwo będą dla wszystkich 
– wierzących i niewierzących – zawsze 
cenniejsze od chłodnej kalkulacji 
i zysku. Dobro powraca! Dostrzeżcie 
potrzebujących, zwolnijcie w biegu, 
w pokorze zauważcie sens życia. 
Pięknych i owocnych świąt! – życzą 
siostry karmelitanki wraz ze swoimi 
podopiecznymi.

Przesłanie z wolbromskiego 
Betlejem

OLKUSZ
Anna Chwastek

Ze świętami Bożego Naro-
dzenia, wiąże się wiele pięknych 
tradycji i zwyczajów. Jednym 
z nich jest odgrywanie inscenizacji 
zwanych Jasełkami. Wystawianie 
ich przez naszą szkołę stało się już 
wieloletnią tradycją. Dnia 13 grud-
nia, już po raz trzeci uczniowie 
i nauczyciele wystawili to piękne 
widowisko na deskach sceny Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. 
Honorowy patronat naszej imprezy 
objął Starosta Powiatu, Pan Bogu-
mił Sobczyk. Uroczyste spotkanie 
uświetnili swoją obecnością zapro-
szeni goście, m.in.: władze lokalne, 
dyrektorzy szkół, placówek, przy-
jaciele, emerytowani nauczyciele 
oraz darczyńcy.

W tym pięknym dla nas dniu, nie 
zabrakło również Naszych Wspania-
łych Rodziców, którzy z ogromnym 
zaangażowaniem co roku wspierają 

naszą inicjatywę.
W tegorocznym przedstawieniu, 

nasi szkolni aktorzy powitali Boże 
Dziecię po góralsku. Gwara, stroje, 
oprawa, muzyka, nawiązywały do gó-
ralskiej tradycji. Przedstawienie było 
wyjątkowe. Szkolni aktorzy z ogrom-
nym poświęceniem odgrywali swoje 
role. Wykazali się dużym kunsztem 
aktorskim i muzycznym. Ich gra była 
pełna otwartości, szczerości, prostoty 
i ciepła. Nie jednej osobie zakręciła się 
łezka w oku. Artyści swym występem 
podbili serca publiczności, o czym 
świadczyły gromkie brawa jakimi 
zostali nagrodzeni. Przedstawienie 
było niezwykłym przeżyciem zarówno 
dla nich, jak i dla zaproszonych gości. 
Przepiękna scenografia nadała temu 
wyjątkowemu spotkaniu uroczysty 
i nastrojowy klimat. Kiedy część ar-
tystyczna dobiegła końca, nastąpiło 
uroczyste wręczenie nagród w po-
wiatowym ekologicznym konkursie 
pod hasłem: „Szopka Bożonarodze-
niowa”. Na koniec zgodnie ze szkolną 

tradycją, wszyscy goście spotkali się 
przy stole pełnym wspaniałych i pysz-
nych dań, przygotowanych przez 
nauczycieli oraz rodziców. Podczas 
spotkania odbył się również kiermasz, 
który był okazją do zaprezentowania 
rękodzielniczych ozdób świątecznych. 
W tym roku nowością były drewniane 
anioły, renifery, choinki oraz pierni-
kowe serca.

Zespół Szkół Specjalnych składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygoto-
wanie i realizację tego niezwykłego 
przedsięwzięcia.

Dziękujemy za współpracę me-
dialną Redakcji Przeglądu Olku-
skiego.

Szczególnie gorące podziękowa-
nia kierujemy do sponsorów: Naszych 
Wspaniałych Rodziców, Państwa 
Anny i Janusza Kasztennych oraz 
Pracowników Banku ING- Oddział 
Olkusz, Bukowno, Wolbrom.

„Jasełka pod Giewontem’’ 
w Zespole Szkół Specjalnych

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

R E K L A M A
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KALENDARIUM
20 grudnia

 ǧ 14:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (3D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 16:00 Śnieżna paczka (2D  DUB) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 17:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (3D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 17:00 Baranek Shaun Film. Farmageddon / 
2D  DUB - Kino Zbyszek, Olkusz, ul. Nullo 29

 ǧ 18:00 Jak poślubić milionera? (2D PL) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 18:00 Koncert Jazz Kolędy pt. Przybieżeli 
do Betlejem jazzmani – Marcelina Gawron 
Music - Galeria BWA Olkusz, ul. Szpitalna 34

 ǧ 19:00 Nieplanowane 2D NAP - Kino Zbyszek, 
Olkusz, ul. Nullo 29

 ǧ 20:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (2D NAPISY) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 20:15 Solid Gold (2D PL) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

21 grudnia
 ǧ 14:00 Śnieżna paczka (2D  DUB) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 16:00 Śnieżna paczka (2D  DUB) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 18:00 Jak poślubić milionera? (2D PL) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 16:00 Świąteczny koncert i wernisaż 
prac plastycznych oraz ceramicznych 
podopiecznych Ogniska Artystycznego 
Żaczek - Centrum Kultury w Olkuszu, ul. 
Szpitalna 32

 ǧ 17:00 Baranek Shaun Film. Farmageddon / 

2D  DUB - Kino Zbyszek, Olkusz, ul. Nullo 29
 ǧ 17:30 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (3D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 19:00 Nieplanowane 2D NAP - Kino Zbyszek, 
Olkusz, ul. Nullo 29

 ǧ 20:30 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (2D NAPISY) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 20:15 Solid Gold (2D PL) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

22 grudnia
 ǧ 14:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (2D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 14:15 Śnieżna paczka (2D  DUB) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 16:00 Śnieżna paczka (2D  DUB) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 17:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (3D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 17:00 Baranek Shaun Film. Farmageddon / 
2D  DUB - Kino Zbyszek, Olkusz, ul. Nullo 29

 ǧ 18:00 Jak poślubić milionera? (2D PL) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 19:00 Nieplanowane 2D NAP - Kino Zbyszek, 
Olkusz, ul. Nullo 29

 ǧ 20:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (2D NAPISY) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 20:15 Solid Gold (2D PL) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

23 grudnia
 ǧ 17:00 Baranek Shaun Film. Farmageddon / 
2D  DUB - KIno Zbyszek, Olkusz, ul. Nullo 29

 ǧ 19:00 Nieplanowane 2D NAP - Kino Zbyszek, 
Olkusz, ul. Nullo 29

26 grudnia
 ǧ 16:00 Śnieżna paczka (2D  DUB) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 16:30 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (3D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 18:00 Futro z Misia (2D PL) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 19:30 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (3D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 20:00 Futro z Misia (2D PL) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

27 grudnia
 ǧ 14:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (2D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 14:15 Śnieżna paczka (2D  DUB) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 16:00 Śnieżna paczka (2D  DUB) - Kino 
Radość, Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 17:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (3D  DUB) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 17:00 #JESTEM M. MISFIT - Kino Zbyszek, 
Olkusz, ul. Nullo 29

 ǧ 18:00 Futro z Misia (2D PL) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 19:00 Proceder 2D PL - Kino Zbyszek, 
Olkusz, ul. Nullo 29

 ǧ 20:00 Gwiezdne Wojny: Skywalker. 
Odrodzenie (2D NAPISY) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2

 ǧ 20:10 Futro z Misia (2D PL) - Kino Radość, 
Wolbrom, ul. Leśna 2
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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 Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

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

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

 ǧ Autoskup- 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.

FINANSOWO - PRAWNE

 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.

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 

Olkusz, Kasztanowa 4, czynne:  

pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż 

złota, atrakcyjne ceny, super 

warunki. Tel.(512)777884.

 ǧ Kredyt na oświadczenie do 4500 
zł oraz promocja na konsolidacje! 
Więcej szczegółów pod nr  
Tel.(785)897345.

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 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.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

 ǧ Sprzedam mercedesa 200,  
pojemność 2100. Tel.(32)6454750.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

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

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

PRACA
 ǧ Zatrudnię mechanika,elektrome-

chanika na pełny etat do obsługi 
pojazdów firmowych. Praca na pełny 
etat, dobre zarobki.Tel.(502)264274.

 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.

R E K L A M A
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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. 
Dorota Nowak lekarz diabetolog. Diagnostyka i 
leczenie cukrzycy oraz powikłań. NZOZ „Zdrowie” 
ul. Zawierciańska 14, Klucze. Rejestracja 
telefoniczna 32 642 84 13 w godz. 8.00-18.00.

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.

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

20.12.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 60

21.12.2019 Sobota al. 1000-lecia 2B

22.12.2019 Niedziela ul. Nullo 2

23.12.2019 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 64B

24.12.2019 Wtorek (Wigilia) ul. K.K. Wielkiego 28

25.12.2019 Środa (Boże Narodzenie) al. 1000-lecia 17

26.12.2019 Czwartek ul. Piłsudskiego 22
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479. 
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl 
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, psy-
choterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. Czw. 
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.
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OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 63

II pietro
www.cms5.pl

,

Poradnie specjalistyczne:  
kardiologiczna • chirurgiczna • ortopedyczna • chirurgii naczyń, 

chirurgii onkologicznej • okulistyczna • neurologiczna • urologiczna, 
endokrynologiczna • alergologiczna • reumatologiczna • laryngologiczna

 • dermatologiczna • dietetyczna

Zabiegi ambulatoryjne:
chirurgia, biopsje grubo i cienkoigłowe, blokady, akupunktura

Diagnostyka: 
USG • UKG • holter EKG • holter ciśnieniowy • EKG wysiłkowe •  EMG

spirometria • testy alergiczne • dermatoskopia • rektoskopia

668 127 238
32 754 62 22

PARTNERZY: PZU MEDICOVER • 

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

Ogłoszenia medyczne już od 60 zł/m-c


