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W minioną niedzielę, 12 stycz-
nia 2020 r., odbył się 28 finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jak co roku, na ulice 
polskich miast wyruszyli wolon-
tariusze zbierający pieniądze na 
zakup urządzeń dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci. Wydarzeniu 
towarzyszyły liczne koncerty i li-

Kolejny finał 
WOŚP za nami!
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cytacje. Akcja cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem również 
w naszym powiecie. Do puszek 
WOŚP-u w gminach: Bukowno, 
Bolesław, Klucze, Olkusz, Wolbrom 
i Trzyciąż trafiło łącznie ponad 
240 tys. zł.

„Dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych i lecz-
niczych w dziecięcej medycynie za-
biegowej” – tak brzmiało tegoroczne 
hasło Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku zagrała ona po 
raz dwudziesty ósmy.

Dzięki ofiarności Polek i Pola-
ków już niebawem wiele szpitalnych 
oddziałów zostanie wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt, który z pewno-
ścią uratuje niejedno ludzkie życie. 
Środki zebrane w ramach niedzielnej 
akcji mają zostać przeznaczone na 
zakup: wyposażenia sal operacyj-
nych, oddziałów intensywnej terapii 
pooperacyjnej i zakładów diagnostyki 
obrazowej.

W chwili pisania tego tekstu 
na koncie fundacji Jurka Owsiaka 
znajduje się 115 mln zł. Ostateczną 
kwotę poznamy jednak dopiero 8 
marca. Swój wkład do tej zbiórki mają 
także mieszkańcy naszego powiatu. 
Z informacji, które spłynęły do naszej 
redakcji wynika, że wszystkie sztaby 
działające w naszej okolicy zebrały 
łącznie ponad 240 tys. zł! Zapraszamy 
na podsumowanie 28. Finału WOŚP 
w okolicznych miejscowościach.

Olkusz
Tradycyjnie zaczynamy od stolicy 

powiatu, gdzie zorganizowano dwa 
sztaby. Pierwszy mieścił się w Szkole 
Podstawowej nr 2, drugi zaś w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Łącznie na 
ulice Srebrnego Grodu wyruszyło 
kilkudziesięciu wolontariuszy. Przez 
całą niedzielę kwestujących można 
było spotkać właściwie w każdym 
zakątku miasta. Byli przy kościołach, 
sklepach i na głównych traktach 
pieszych. Mało kto przechodził obok 
nich obojętnie. W finał WOŚP włą-
czyli się także olkuscy miłośnicy aut 
terenowych. O godzinie 10:00 odbył 
przejazd „terenówek” przez olkuski 
Rynek. Fani offroadu wsparli datkami 
wolontariuszy, po czym ruszyli dalej 
„w teren” zorganizowaną grupą.

Niedzielne wydarzenie nie mogło 
obyć się bez części artystycznej. Jak 
zwykle w Miejskim Ośrodku Kultury 
działo się sporo. Jako pierwsi na sce-
nie wystąpili najmłodsi instrumenta-
liści i wokaliści z ognisk muzycznych 
„Żaczek” i „DodiArt”. Nie zabrakło 
solistek sekcji wokalnej MOK. By-
ły również występy grup: „Faust” 

i „Kinder HSM Dialekt All in familly”, 
„Simonu & Jah Vesta Sound System” 
oraz „13 dzielnica”. Na scenie pojawili 
się podopieczni warsztatów terapii 
zajęciowej w Olkuszu oraz Olkuskiej 
Szkółki Baletowej. Dla nieco młodszej 
publiczności „Glutaminian Sodu” 
przygotował strefę rozrywki. Całość 
zakończyła się tradycyjnym „świateł-
kiem do nieba”. Sztab zorganizowany 
w Miejskim Ośrodku Kultury zebrał 
ponad 58 tysięcy złotych. Wolonta-
riusze z SP nr 2 mogą pochwalić się 
kwotą niespełna 8200 zł.

Bolesław
Tradycyjnie już siedzibą sztabu 

WOŚP w Bolesławiu był Zabytkowy 
Dwór, w którym na co dzień mieści 
się Centrum Kultury. Na dworskiej 
scenie swoje artystyczne talenty 
zaprezentowali uczniowie szkół pod-
stawowych w Bolesławiu, Podlipiu 
i Krzykawie, oraz podopieczni przed-
szkola „Barbórka”. Nie zabrakło 
młodych tancerzy ze Szkoły Tańca „La 
Cultura” oraz grup „Psotki”, działa-
jącej przy CK im. Marii Płonowskiej. 
W trakcie imprezy odbył się również 
pokaz pierwszej pomocy oraz koncert 
orkiestry ZGH „Bolesław”. Na za-
kończenie wszyscy uczestnicy finału 
wspólnie odtańczyli Zumbę. W trakcie 
wydarzenie bolesławski sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał 
łącznie prawie 35 700 zł.

Bukowno
 47 150,05 zł – oto kwota, którą 

bukowianie wsparli 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego-
roczna impreza była dla sztabu WOŚP 
Bukowno wyjątkowa także z uwagi 
na to, iż bukowieński sztab obchodzi 
właśnie 20-lecie swojej działalności.

Podobnie jak w poprzednich 
latach, Finał WOŚP odbył się w sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników wydarzenia sporo 
atrakcji. Tradycyjnie już na scenie 
MOK wystąpiły dzieci z Miejskiego 
Przedszkola w Bukownie (wraz z filią 
w Bukownie Starym), podopieczni 
sekcji wokalnej MOK i tancerze ze 
Szkoły Tańca Beautiful Dance Studio. 
W przerwach między występami od-
bywały się licytacje, podczas których 
można było nabyć przedmioty od dar-
czyńców i gadżety WOŚP. Punktualnie 
o godz.17.00 organizatorzy zaprosili 
mieszkańców na tort przygotowany 
z okazji 28. Finału i obchodzonego 
właśnie jubileuszu Sztabu WOŚP 
Bukowno. Wówczas też wręczono 
specjalne podziękowania osobom, 
które od początku, czyli od 20 lat, 
są zaangażowane w działalność na 
rzecz Orkiestry. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się: burmistrz Mirosław 
Gajdziszewski, założyciel sztabu Igor 

Warden, Anna Strzelczyk – przez 18 
lat szefowa sztabu WOŚP Bukowno, 
a także Renata Katarzyna Piekoszew-
ska, Ewa Półtorak i Alina Krężel. 
Podczas Finału w holu głównym MOK 
trwała rejestracja potencjalnych daw-
ców komórek macierzystych.

W kolejnej części imprezy pu-
bliczność obejrzała występy uczniów 
SP 1 i SP 2, kapeli „Bukowiacy”oraz 
grupy tanecznej Lady’s Fitness & 
Dance. 28. Finał WOŚP w Bukownie 
zakończył koncert Orkiestry Dętej 
ZGH „Bolesław” oraz tradycyjne 
„światełko do nieba”.

Ważnym punktem ostatnich 
minut Finału było upamiętnienie 

zamordowanego podczas zeszło-
rocznego Finału WOŚP prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza. Tuż 
przed 20.00 we wszystkich remizach 
strażackich w mieście zawyły syreny, 
a mieszkańcy zgromadzeni na placu 
przy Urzędzie Miejskim uczcili pamięć 
o zmarłym chwilą ciszy.

Klucze
26 309 złotych zebrano w Klu-

czach podczas 28. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kon-
cert oraz licytacje odbyły się w Domu 
Kultury „Papiernik”.

Jak w całym kraju, tak i w gminie 
Klucze wolontariusze kwestowali na 
rzecz „zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie zabiegowej”. 
Z Orkiestrą „grały” również Ochotni-
cze Straże Pożarne i lokalne sklepy 
spożywcze.

Po południu liczne grono miesz-
kańców spotkało się na finałowym 
koncercie. Tutaj również można 
było wesprzeć Orkiestrę w zbiorkach 
prowadzonych przez Oddział PTTK 
w Kluczach, Stowarzyszenie „Ba-
biniec”, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kluczach, Kluczewski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku oraz Gmin-

ny Ośrodek Kultury. Publiczności 
zaprezentowali się soliści i zespoły 
działające przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kluczach. Niedzielny finał 
na scenie uświetnili także goście: 
Mariusz Sławkowski, Katarzyna 
Adamczyk Drożyńska i Trycjator 
– Sebastian Łanik. W przerwach 
pomiędzy występami odbywały się 
licytacje gadżetów WOŚP-u, prac 
lokalnych artystów oraz przedmiotów 
podarowanych przez mieszkańców. 
Chętnych do udziału w licytacjach 
prowadzonych przez Stanisława 
Góździa nie brakowało.

Zwieńczeniem finału było trady-
cyjne „światełko do nieba”.

Trzyciąż
- Działający w naszej szkole 

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zebrał w tym roku ogromną 
kwotę 26.492,06 zł! Nie jest to jed-
nak suma ostateczna – dopiero za 
jakiś czas, po przeliczeniu wartości 
zebranych precjozów, jak i dużej ilości 
waluty obcej, dostaniemy informację 
z kwotą końcową! – informują wolon-
tariusze i członkowie sztabu WOŚP, 
działającego przy Szkole Podstawowej 
w Jangrocie.

Jak co roku wolontariusze - 
uczniowie kl. 7 i 8 Szkoły Podsta-
wowej w Jangrocie kwestowali nie 
tylko w swojej wsi, ale także miejsco-
wościach sąsiednich. Mimo zimna 
wytrwale zbierali datki na rzecz za-
pewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dzie-
cięcej medycynie zabiegowej. Sztab 
to nie tylko uczniowie-wolontariusze 
i nauczyciele, to także wspaniałe ro-
dziny wolontariuszy, które pomagały 
młodzieży dotrzeć w różne zakątki 
naszego rejonu i troszczyły się o ich 
bezpieczeństwo.

Wszyscy wolontariusze z Jangro-
ta, nie bacząc na chłód, wracali do 
Sztabu uśmiechnięci i pełni samych 
pozytywnych wrażeń i z pełnymi pusz-
kami. Podkreślali, że spotykali się 
z ogromną życzliwością i ofiarnością 
wielu darczyńców.

Wolbrom
Wolbrom już dawno nie miał tak 

spektakularnego finału WOŚP, jak 
w tym roku. Ogromnej pozytywnej 
energii i prawdziwie optymistycznego 
wiatru w żagle wolbromska Orkiestra 
nabrała dzięki niesamowitym ludziom 
ze Stowarzyszenia Motocykliści Wol-
bromscy, którzy pod wodzą Tomasza 
Płaszczyka nie tylko zorganizowali 
zbiórkę, ale przede wszystkim fanta-
styczny koncert finałowy.

Na gościnnej scenie DK w Wol-
bromiu od 14-tej do 20-tej swoje 
talenty wokalne, muzyczne, taneczne, 
kabaretowe i inne prezentowali doro-
śli oraz dzieci. Rozpoczęły kolędami 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, 
po nich zaprezentowały się dzieci 
z Przedszkola nr 2 w Wolbromiu, 
po nich widzów bawił Łukasz Majda 
z Olkusza, uczniowie wolbromskiej SP 
1 i Efendi Clue. Chwilę później pokaz 
futbolowego freestyle zaprezentował 
mistrz ekwilibrystyki piłkarskiej 
Maciek Kryska. Ogromne brawa 
publiczności zdobyli Motocykliści 
Wolbromscy, którzy na scenie zatań-
czyli zumbę, po nich zaś na scenę 
weszli Wolbromiacy. Przed pierwszą 
aukcją przedmiotów podarowanych 
do zlicytowania na scenie wystąpili 

jeszcze uczniowie SP 1 w Wolbromiu 
oraz formacja taneczna Shine Dance 
ze swoim pierwszym układem. Po 
pierwszej licytacji serca widowni 
rozgrzał zespół Buskers Band i soliści 
z Efendi Clue, po czym przystąpiono 
do drugiej licytacji.

W kuluarach w tym czasie dwoił 
się i troił zespół liczący pieniądze 
z puszek sukcesywnie dostarczanych 
przez wolontariuszy, którzy kwesto-
wali przez cały dzień na terenie całej 
gminy, a na sali lustrzanej DK odby-
wał się kiermasz różnych gadżetów 
związanych z WOŚP, degustacja ciast 
upieczonych przez gospodynie wiej-
skie, zabawa dzieci ze Studiem Ochy 
i Achy, pokaz ratownictwa medycz-
nego z możliwością spróbowanie sił 
w resuscytacji na manekinie, a także 
możliwość nauki samobadania piersi 
przez panie, pod okiem położnych 
z WOL-MED-u.

Tymczasem na scenie prezen-
towały się kolejne lokalne talenty: 
tancerki z Formacji 7-th Step, judocy 
trenujący na co dzień w klubie UKE-
MI, a energiczną Zumbę wykonała 
grupa Klaudii Piotrowskiej. Serca 
publiczności chyba na zawsze skradł 
kolejny rewelacyjny występ pracow-
ników miejscowego OREW, którzy 
w tym roku pokazali pełną humoru 
inscenizację ilustrującą wiersz Ju-
liana Tuwima „Lokomotywa”. Tempo 
finału w miarę kolejnych występów 
się podkręcało, przy pełnej widowni 
wystąpiły kolejne grupy taneczne: 
wychowanki Katarzyny Gałązki Bie-
dul z Kwadrane oraz Shine Dance 
Studio z DK. Pieniądze do puszek 
wrzucali zwycięzcy kolejnych aukcji, 
a pomiędzy licytacjami występowali 
następni artyści – gitarzyści Dawid 
Pacia ze swoim ojcem, a także zespół 
Audio Band.

28 finał WOŚP w Wolbromiu za-
kończył wspaniały pokaz sztucznych 
ogni czyli Światełko do Nieba.

Wolbromski Sztab Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy poinfor-
mował, że w roku 2020 na terenie 
gminy Wolbrom udało się zebrać 
rekordową kwotę 86 328,65 zł! Szef 
sztabu 28 finału WOŚP w Wolbro-
miu Tomasz Płaszczyk szczególnie 
dziękuje za ogromne zaangażowanie 
w pomoc organizacyjną osobom, które 
włączyły się w działania od samego 
początku. Wśród nich znaleźli się: 
Tomasz Pogłódek, Mariola Wrońska, 
Grzegorz Wroński, Katarzyna Knap, 
Marta Moas, Jola Janik, Ania Płasz-
czyk, Agnieszka Fujara, Ewa Fugle-
wicz oraz Klaudia Piotrowska, a także 
wiele  innych osób, w tym dorosłych 
– nie tylko policjantów i strażników 
miejskich - którzy wspierali i czuwali 
nad bezpieczeństwem kwestującej 
młodzieży i dzieci.

Fot. Miłośnicy aut terenowychFot. Miłośnicy aut terenowych
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy trzech gmin po-
wiatu olkuskiego zapłacą wyż-
sze podatki od nieruchomości. 
W trzech gminach stawki pozo-
stawiono bez zmian. Jak co roku 
przedstawiamy wysokości czterech 
świadczeń: za budynki i grunty 
prywatne oraz przeznaczone pod 
działalność gospodarczą.

Maksymalne stawki podatków 
podane w obwieszczeniu ministra fi-
nansów na 2020 rok wynoszą 23,90 zł 
za mkw. gruntu oraz 0,95 zł za mkw. 
gruntu w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej. Z kolei 
maksymalne opłaty za prywatne 
nieruchomości kształtują się na 
poziomie 0,81 zł za mkw. budynku 
i 0,50 zł za mkw. gruntu.

Stawki nie zmieniły się w trzech 
gminach: Bolesław, Klucze i Wol-
brom. W tym roku mieszkańcy gminy 
Bolesław zapłacą 0,37 zł za mkw. 
powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego oraz 0,24 zł za mkw. 
gruntu. W przypadku osób prowa-
dzących działalność gospodarczą 
opłaty te wyniosą odpowiednio 18,84 
zł za mkw. budynku oraz 0,85 zł za 
mkw. gruntu.

W Kluczach stawki dla osób 
fizycznych nadal wynoszą: 0,68 zł 
za mkw. budynku i 0,29 zł za mkw. 
gruntu. Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą uiszczą opłaty 
w wysokości 20,93 zł za mkw. bu-
dynku oraz 0,81 zł za mkw. gruntu.

W kwestii nieruchomościowych 
podatków nic nie zmieniło się w gmi-

nie Wolbrom. Mieszkańcy zapłacą tu 
0,55 zł za mkw. budynku i 0,27 zł za 
mkw. gruntu. Opłaty dla przedsię-
biorców to 17,80 zł za mkw. budynku 
i 0,70 zł za mkw. gruntu.

Zmianie uległa wysokość podat-
ków w gminach: Bukowno, Olkusz 
i Trzyciąż. 0,56 zł za mkw. budynku 
(poprzednio 0,54 zł) i 0,29 zł za mkw. 
gruntu (w 2019 roku 0,28 zł) – to 
stawki dla osób fizycznych w Bu-
kownie. Dla przedsiębiorców opłaty 

te kształtują się na poziomie odpo-
wiednio: 21,07 zł za mkw. budynku 
(w ubiegłym roku 20,45zł) i 0,90 zł 
za mkw. gruntu (poprzednio 0,87 zł).

W gminie Olkusz stawka dla 
osób fizycznych od mkw. budynku 
wynosi 0,65 zł (wcześniej 0,62 zł), 
a od mkw. gruntu 0,35 zł (poprzed-
nio 0,30 zł). Przedsiębiorcy zapłacą 
0,85 zł za mkw. gruntu i 20,50 zł 
za mkw. budynku (w ubiegłym roku 

stawki te wynosiły odpowiednio 0,75 
zł i 20,03 zł).

Mieszkańcy gminy Trzyciąż za-
płacą 0,36 zł za mkw. powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego 
oraz 0,30 zł za mkw. (wcześniej od-
powiednio 0,35 zł i 0,25 zł). Osoby 
prowadzące działalność gospodarczą 
obowiązują stawki: za mkw budynku 
18,15 zł (w 2019 roku 17,83 zł), a za 
mkw. gruntu 0,75 zł (w 2019 roku 
0,74 zł).

Podatki od nieruchomości 2020. 
Ile zapłacimy?

OLKUSZ
Konrad�Kulig

Niemiła niespodzianka czekała 
za wycieraczką na wielu kierow-
ców, którzy zaparkowali samocho-
dy na płatnych parkingach przy 
Starym Cmentarzu i galerii BWA 
w Olkuszu. Brak zakupienia biletu 
w parkomacie skutkuje mandatem 
w wysokości 100 zł. 

Od 1 stycznia 2020 r. strefa płat-
nego parkowania obejmuje parkingi 
przy Starym Cmentarzu (obok poczty 
na ul. Króla Kazimierza Wielkiego) 
oraz przy galerii BWA na ul. Szpi-
talnej. Konieczne jest nabycie biletu 
w parkomacie. Każda rozpoczęta 
godzina parkowania kosztuje 2 zł. 
Zakup biletu obowiązuje od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00-
17:00. W soboty, niedziele i święta 
parkowanie jest bezpłatne.

100 zł za brak biletu 
Wielu mieszkańców nie przyzwy-

czaiło się jeszcze do nowych rozwią-
zań. Za brak biletu lub przekroczenie 
czasu parkowania kontrolerzy wy-
stawiają zawiadomienia o nałoże-
niu opłaty dodatkowej. Stuzłotową 
opłatę uiszcza się w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz lub przele-
wem. W przypadku płatności w dniu 
otrzymania mandatu lub następnym 
dniu roboczym, stawka jest niższa 
i wynosi 50 zł.

– Co mam teraz z tym zrobić? 
Jak to anulować? Powinno być wy-
raźniej oznaczone, że teraz płaci się 
w parkomacie – gorączkuje się kie-
rowca stojący przy Starym Cmentarzu 
z mandatem w ręce.

– Wczoraj pierwszy raz opłaca-
łam parkowanie w tym urządzeniu, 
jeszcze niedawno go tu nie było. 
Mandatów tak dużo wpisują, bo pew-
nie chcą nauczyć kierowców, żeby 
pamiętali o bilecie – komentuje nasza 
czytelniczka, oczekująca w kolejce do 
parkomatu.

Jak działa parkomat? 
Parkomaty są przystosowane 

do płatności zarówno monetami, 
jak i kartą (zbliżeniowo). Urządzenia 
nie wydają reszty. Po wprowadzeniu 
kwoty odpowiadającej planowanemu 
czasowi parkowania, należy wpisać 
numer rejestracyjny pojazdu. Wydru-
kowany bilet musi być umieszczony 
wewnątrz samochodu, za przednią 
szybą, tak aby był widoczny dla 
kontrolera.

Istnieje możliwość wykupie-
nia kart abonamentowych, czyli 
biletów miesięcznych, półrocznych 
i rocznych. Więcej informacji można 
uzyskać w Punkcie Obsługi Strefy 
Płatnego Parkowania. Mieści się on 
w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz 
(ul. Rynek 1, pokój 211).

Sypią się mandaty 
za parkowanie

R E K L A M A
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INFORMACJA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu informuje, że XIV 
sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 21 stycznia   
2020 roku o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz.

Porządek obrad sesji dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz – www.umig.olkusz.pl 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Olkuszu 

(-) Jan Kucharzyk

O G Ł O S Z E N I E
Starosta Olkuski ogłasza pisemny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż n/w pojazdu:

1. Marki: Renault Scenic, nr rej. DW 043JE,  
 cena wywoławcza: 550,00 zł.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać 
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w 
Olkuszu, tel. 32/ 641 30 60, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

STAROSTA
Bogumił Sobczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta  

i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach  
od 17.01.2020r. do 07.02.2020r. wywieszony 

będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy i użyczenia:

• części działek nr nr 3349/14, 3299/1, 3353/79, 3619/8, 3353/89, 4537, 1445/5, 
4760/4, 1820/14, 1777/37, 1777/52, 1931/17, 2714/3, 3162/37, 4489/2, 4457, 
4431, 4461, 5411/4, 2714/3, 1871/1, 746/4, 4563, 4452 położone w Olkuszu 
z przeznaczeniem pod ustawione kontenery do zbiórki odzieży używanej 
na okres 1 roku (działki zajmowane na podstawie obowiązującej umowy 
użyczenia i dzierżawy). Stawka czynszu za dzierżawę ustalona Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3311.2018 z dnia 31.10.2018r. 
w wysokości 100 zł netto za jeden kontener. Termin wnoszenia opłat: rocznie 
do 31–go marca  każdego roku z góry. 

• część działki nr 2115/43 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska o powierzchni 
206,39 m2 z przeznaczeniem pod filar obiektu mostowego oraz przyczółek 
wiaduktu drogowego na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.830.2020 z dnia 08.01.2020r. 
w wysokości 5776,47 zł netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31–go 
marca każdego roku z góry.

• część działki nr 1965/1 położonej w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej  
o powierzchni 28 m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową, na czas 
nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 55,10 zł  (tj. 1,60 zł/m2). 
Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31–go marca  każdego roku z góry;

• część działki nr 749 położonej w Olkuszu przy ul. Powstańców Śląskich 
o pow. 30 m2 z przeznaczeniem pod składowanie kiosku na okres 3 miesięcy. 
Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
nr 0050.836.2020 z dnia 08.01.2020r. w wysokości brutto: 122,00 zł (tj. 4,00 zł 
netto za 1m2). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego 
miesiąca z góry.

• część działki nr 1135/5 położonej w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej  
o powierzchni 22 m2 na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod zieleń 
przydomową. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 43,30 zł  (tj. 1,60 zł za 
1 m2).  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.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach 
21.01.2020 r. – 10.02.2020 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16,  

oraz na stronie internetowej www.umbukowno.pl zamieszczony 
będzie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do 
oddania w najem, stanowiącej część działki nr 277/265, obręb 
ewidencyjny Starczynów.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

WYLEWKI MASZYNOWE
Fachowa ekipa - tel. 510 191 033
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

„Nawet kosztem przesunięcia 
w czasie innych inwestycji, podją-
łem decyzję, że remont ul. Fabrycz-
nej zrobimy kompleksowo, tak, aby 
do tematu nie wracać przez kolejne 
40 lat” – argumentował burmistrz 
Wolbromia, zwracając się do rad-
nych o zwiększenie nakładów na 
realizowaną od września 2019 r. 
modernizację ulicy, przejętej przez 
Gminę od Powiatu Olkuskiego. 
Zaplanowane wcześniej prace będą 
rozszerzone o wymianę sieci kana-
lizacji ściekowej i nowy wodociąg.

Przypomnijmy, że długo oczeki-
wany remont ul. Fabrycznej w Wol-
bromiu, stanowiącej alternatywny 
do ul. 1 Maja ciąg komunikacyjny 
w kierunku największych zakładów 
przemysłowych na terenie Wolbro-
mia oraz sąsiedniej ul. Sportowej 
rozpoczął się hucznie symbolicznym 
wbiciem łopat przez przybyłych 
oficjeli, na czele z ministrem infra-
struktury i budownictwa Andrzejem 
Adamczykiem, we wrześniu 2019 r. 
Na przebudowę obu ulic, o łącznej 
długości 1 285 metrów, Gmina Wol-
brom pozyskała z Funduszu Dróg Sa-
morządowych ponad 2,6 mln złotych, 
czyli połowę pierwotnie planowanych 
kosztów modernizacji. Prace, kosztem 
4.324.600,86 zł brutto, zobowiązała 
się wykonać wyłoniona w drodze 
przetargu nieograniczonego – firma 
KRYMEX z Bytomia.

Podczas medialnego spotkania, 
związanego z oddaniem terenu pod 
budowę, burmistrz Adam Zielnik 
mówił, że rozpoczynająca się moder-
nizacja jest możliwa dzięki podjęciu 
odważnej decyzji przejęcia przez 
Gminę Wolbrom w zarząd dróg powia-
towych (ul. Fabryczna była wcześniej 
drogą powiatową). Akcentował też 
swoje przekonanie, że dobrze wyko-

nane prace na Fabrycznej i Sportowej 
będą służyły użytkownikom dróg 
przez dziesiątki kolejnych lat. Podkre-
ślał, że w przetargu udało się wybrać 
solidnego wykonawcę, z dobrymi 
referencjami, a jednocześnie obniżyć 
koszty, gdyż wartość kosztorysowa 
inwestycji obliczona była na 5 mln 
200 tys. zł, w tym  50% dotacji, po 
przetargu uzyskano kwotę  4 mln 300 

tys. zł, co dobrze rokuje na przyszłość.
Dość szybko okazało się, że przy-

szłość potrafi zaskakiwać, a nadmier-
ny optymizm czasem może spalić na 
panewce. W ramach prac zleconych 
wyłonionej w przetargu firmie zapla-
nowano wykonanie na Fabrycznej 
i Sportowej podbudowy, nowej na-
wierzchni mineralno-bitumicznej, 
budowę dodatkowej nitki kanalizacji 

(by rozdzielić wody opadowe od ście-
ków bytowych odprowadzanych dotąd 
kanalizacją ogólnospławną), oraz wy-
konanie zjazdów i chodników. Wcze-
śniej, na podstawie przeprowadzonej 
przy udziale kamer wizji w terenie 
stwierdzono, że stara sieć kanaliza-
cyjna, którą zamierzano pozostawić 
jako kanalizację sanitarną, oraz sieć 
wodociągowa, znajdujące się pod 

jezdnią ul. Fabrycznej są w dobrym 
stanie i nie będzie konieczności ich 
wymiany, tym bardziej, że koszt ich 
naprawy bądź budowy nowych sieci 
nie jest kosztem kwalifikującym się 
do rozliczenia dotacji...

Podczas ostatniej w ubiegłym 
roku sesji Rady Miejskiej w Wolbro-
miu w porządku obrad znalazła się 
uchwała w sprawie zmian w Wielo-

letniej Prognozie Finansowej Gminy 
Wolbrom, w której zapisano zwięk-
szenie środków na modernizację ulic 
Fabrycznej i Sportowej o 1,5 mln zł. 
Okazało się bowiem, że po wjechaniu 
w teren ciężkiego sprzętu i odkryciu 
leżących pod jezdnią rurociągów ich 
stan nie jest tak optymistyczny, jak 
zakładano. Jak stwierdził burmistrz 
Adam Zielnik: „po kilku nieprze-
spanych nocach, podjąłem decyzję 
o konieczności budowy nowej ka-
nalizacji sanitarnej oraz nowej nitki 
wodociągu, bo nie wyobrażam sobie, 
aby po wykonaniu tak kosztownej 
inwestycji w razie awarii trzeba było 
rwać asfalt”. Stąd właśnie pojawiła się 
konieczność zabezpieczenia środków 
w WPF na poszerzenie zakresu nie-
zbędnych prac. Burmistrz uzasad-
niając dodatkowy wydatek wyraził 
przekonanie, że na porycie nowych 
kosztów nie będzie potrzebna pełna, 
zabezpieczona w WPF kwota 1,5 mln 
zł, równa wartości kosztorysowej pla-
nowanych robót. Poinformował też, 
że zapis o konieczności zaciągnięcia 
przez Gminę na ten cel kolejnego 
kredytu jest czysto formalny, bo po 
dokonaniu z panią skarbnik finan-
sowych przymiarek jest możliwość, 
aby w rzeczywistości prace były 
sfinansowane z nadwyżki finansowej 
z roku 2019, która będzie wykazana 
w marcu 2020 r., przy sprawozdaniu 
z realizacji ubiegłorocznego budżetu.

To nie koniec dobrych wiadomo-
ści dla mieszkańców ul. Fabrycznej, 
którzy powinni się też cieszyć  z infor-
macji, że również zakład gazowniczy 
zdecydował się wykorzystać remont 
ulic, by dokonać przeglądu i wymiany 
rur, doprowadzających do ich domów 
paliwo gazowe. Tym samym większość 
instalacji znajdujących się pod jezd-
nią zostanie zmodernizowana.

Harmonogram modernizacji cią-
gu ulic Sportowej i Fabrycznej prze-
widuje zakończenie prac do końca 
maja 2020 r.

Modernizacja Fabrycznej będzie 
droższa niż zakładano

OLKUSZ
Jakub�Fita

„Bądź ECO i przesiądź się 
na transport miejski!” – Takim 
hasłem władze Związku Komu-
nalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu chcą 
zachęcić kierowców do korzystania 
z autobusów jako alternatywy dla 
aut osobowych. - Korzystając z ko-
munikacji miejskiej nie korkujesz 
ulic, nie tworzysz smogu, jesteś 
u celu szybciej i taniej – argu-
mentują urzędnicy. Czy olkuszanie 
posłuchają tych apeli?

W celu podnoszenia świadomości 
wśród mieszkańców i promowania 
korzystania z ekologicznego transpor-
tu miejskiego, Związek Komunalny 
Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu prowadzi akcję promocyj-
ną w formie plakatu rozpowszech-
nianego na stronach internetowych 
Związku, Gmin i dodatkowo uka-
zującego się przed każdym seansem 
filmowym w kinie „Zbyszek” w Olku-
szu. Ma on za zadanie rozładować 
ruch w mieście i przyczynić się do 
polepszenia jakości powietrza, którym 
wszyscy oddychamy.

- Publiczny transport przez wiele 
lat był w defensywie. Nowy, ekolo-
giczny tabor daje nam jednak nowe 
możliwości. Dzięki wymianie auto-
busów mieszkańcy coraz chętniej 

korzystają z komunikacji miejskiej, 
co bardzo nas cieszy. Poprzez tą akcje 
chcemy ich jeszcze bardziej do tego 
zmobilizować. Im więcej pasażerów 
w autobusach, tym mniejszy ruch na 
drogach i mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza – mówi Tadeusz Chwast, 
prezes ZKG KM.

Jak można było się spodziewać, 
w odpowiedzi na ten apel zaczęły po-
jawiać się głosy, aby pójść o krok dalej 
i wprowadzić w mieście darmową ko-
munikację. Sebastian Tomsia, Radny 
Rady Miejskiej w Olkuszu proponuje, 
aby wzorem innych miast wprowadzić 
w Olkuszu darmowe przejazdy auto-
busowe dla właścicieli samochodów. 
Jak mówi, walka o czyste powietrze 

nie kończy się bowiem wyłącznie na 
kwestii ogrzewania domów. – W skali 
kraju emisja transportowa nie jest 
dominująca, ale w miastach, gdzie 
koncentracja ruchu jest duża, staje 
się istotnym problemem. Jak wynika 
z danych GDDKiA w Olkuszu samą 
tylko drogą krajową DK 94 średnio 
na dobę przejeżdża od 22 do 26 
tys. pojazdów, których wiek i stan 
techniczny często budzi wątpliwości 
– mówi radny. - W ostatnich latach 
sprowadzono kilka milionów aut, 
z których spora część nie spełnia 
żadnych norm – dodaje.

W odpowiedzi na jego interpelację 
władze miasta informują, że wpro-
wadzanie takiego rozwiązania jest 

wyłączną prerogatywą Zgromadzenia 
Związku. Na darmowe przejazdy mu-
siałyby więc wydać zgodę wszystkie 
gminy tworzące Związek. Miejscy 
urzędnicy przypominają również, że 
władze ZKG KM w 2013 r. umożliwiły 
bezpłatne korzystanie z komunikacji 
miejskiej mieszkańcom legitymu-
jącym się dowodem rejestracyjnym 
samochodu osobowego. Warunkiem 
było posiadanie prawa jazdy oraz waż-
nych badań technicznych pojazdu.

- W kresie od 1 września 2013 r. 
do 31 grudnia 2014 r. wraz z wpro-
wadzeniem takiego rozwiązania 
wzrosło co prawda zainteresowanie 
komunikacją miejską, ale odnotowa-
no szereg negatywnych zjawisk z tym 
związanych. Zdarzały się bowiem 
przypadki posługiwania się przez 
pasażerów dowodami rejestracyjnymi 
ciągników rolniczych lub przywłasz-
czania sobie cudzych dokumentów. 
Wśród mieszkańców nieposiadają-
cych samochodów osobowych wzrosło 
także poczucie niesprawiedliwości 
– czytamy w piśmie skierowanym 
do radnego.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Za-
mierzacie posłuchać apeli władz 
Związku? Wolicie poruszać się po 
mieście autobusem, czy własnym 
samochodem? – Zapraszamy do 
dyskusji na www.przeglad.olku-
ski.pl

Władze ZKG KM zachęcają  
do jazdy autobusami

OLKUSZ
Jakub�Fita

Niedawno jeden z naszych 
Czytelników poinformował nas, że 
parking przy „klepisku” na osie-
dlu Młodych jest już ukończony. 

Na miejscu pojawiło oznakowanie, 
regulujące organizację ruchu. Ruch 
po parkingu został ustalony jako 
jednokierunkowy. Przestawiono 
też znak o drodze jednokierun-
kowej dla ul. Orzeszkowej, można 
z parkingu pojechać w lewo lub 
w prawo.

Parking  
już gotowy!

OLKUSZ
Jakub�Fita

Uwaga! Przypominamy, że na 
terenie rynku są miejsca, w któ-
rych obowiązuje zakaz zatrzy-
mywania się! Chodzi o odcinek 
wzdłuż fontanny. W sezonie letnim 
stały tam donice z kwiatami, które 
uniemożliwiały pozostawienie tam 
auta. Na czas zimy zostały one 
usunięte, ale zakaz wciąż obowią-
zuje. Niedawno otrzymaliśmy od 
naszego Czytelnika zdjęcie, obra-
zujące jak patrol policji wystawia 
mandaty zapominalskim!

Przypominamy 
o zakazie 

parkowania!

P O D Z I Ę K O W A N I A
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BUKOWNO
Agnieszka�Zub

W sobotę, 11 stycznia, odbył 
się w Bukownie bieg uliczny „Po-
licz się z cukrzycą”, który trady-
cyjnie inauguruje coroczny Finał 
WOŚP. Tegoroczna edycja imprezy 
była dziewiątą z kolei w historii 
tego wydarzenia.

Bieg „Policz się z cukrzycą” to 
impreza o charakterze edukacyjno-
-profilaktycznym, zachęcająca miesz-
kańców do stałej kontroli poziomu 
cukru we krwi, promująca ruch na 
świeżym powietrzu i zdrowy styl 
życia. Podobnie jak w poprzednich 
latach, uczestnicy imprezy mieli 
możliwość skorzystania na miejscu 
z bezpłatnego badania poziomu 
cukru i zarejestrowania się jako 
potencjalni dawcy szpiku (komórek 
macierzystych). Wielu mieszkańców 

skorzystało zwłaszcza z tej pierwszej 
możliwości - do pomiaru poziomu 
cukru ustawiła się spora kolejka 
oczekujących.

Tradycyjnie już odbyły się trzy 
biegi: „Bieg dla dzieci”, w którym 
wystartowały przedszkolaki (dystans 

60 metrów), „Bieg symboliczny”, 
w którym biegacze mogli wykorzy-
stać technikę dowolną, czyli biegać 
przodem, tyłem lub w podskokach 
(dystans 60 metrów) oraz „Bieg 
Przełajowy”, odbywający się w kate-
goriach: kobiety/mężczyźni (dystans 
1671 metrów). Zwycięzcy zostali uro-
czyście uhonorowani pamiątkowymi 
pucharami, które wręczyli: starosta 
powiatu olkuskiego Bogumił Sobczyk, 
burmistrz miasta Bukowno Mirosław 
Gajdziszewski, sekretarz Marcin 
Cockiewicz, dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Olkuszu Agata Knapik oraz rad-
ny Rady Powiatu Grzegorz Nocoń. 
Ponadto wśród wszystkich biegaczy 
rozlosowano nagrody rzeczowe.

Na placu przed Urzędem Miej-
skim serwowano gorący żurek z kuch-
ni polowej, a chętni, w ramach 
rozgrzewki, mogli zatańczyć wspólnie 
z Grupą Lady’s Fitness & Dance oraz 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i 2.

IX Bieg uliczny  
„Policz się z cukrzycą”

POWIAT
Jakub�Fita

Miesięcznik i Fundacja Edu-
kacji „Perspektywy” po raz 22 
wybrały najlepsze szkoły średnie 
w Polsce. Z terenu naszego powiatu 
najlepiej ocenianymi placówkami 
okazały się I LO im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego oraz Zespół Szkół nr 
1 im. Stanisława Staszica.

Ranking Liceów i Techników 
przygotowany został już po raz dwu-
dziesty drugi. Jego głównymi adre-
satami są uczniowie ostatnich klas 
podstawówek i ich rodzice, którzy 
zastanawiają się nad wyborem szkoły 
średniej. Opracowanie przygotowa-
ne przez „Perspektywy” składa się 
z pięciu zestawień, w tym dwóch 
głównych: Rankingu Liceów Ogól-
nokształcących 2020 i Rankingu 
Techników 2020 oraz trzech ogól-
nopolskich rankingów dodatkowych: 
Rankingu Maturalnego Liceów 
Ogólnokształcących 2020, Rankin-
gu Maturalnego Techników 2020 
oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 
2020. Oprócz tego wyróżnić można 
jeszcze rankingi wojewódzkie (od-
dzielne dla liceów i techników).

Zestawienie szkół obejmuje 2085 
liceów ogólnokształcących i 1728 
techników, które spełniły tzw. „kry-
terium wejścia”. Oznacza to, że 
w szkołach tych maturę w maju 2019 
r. zdawało minimum 12 maturzystów, 
a wyniki średnie z języka polskiego 
i matematyki nie były niższe niż 0,75 
średniej krajowej. Pozycja w rankingu 
uzależniona jest od: wyników matu-
ry z przedmiotów obowiązkowych, 

wyników matury z przedmiotów 
dodatkowych oraz sukcesów w olim-
piadach. W przypadku techników 
uwzględniano również wyniki egza-
minu zawodowego.

W tym roku na sam szczyt ran-
kingu wśród ogólniaków trafiło Uni-
wersyteckie Liceum Ogólnokształcące 
w Toruniu. Spośród olkuskich szkół 
średnich po raz kolejny najwyżej zna-
lazło się I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Kazimierza Wielkiego. 
„Kazik” uplasował się na 19 miejscu 
w Małopolsce i 224 pozycji w skali 
całego kraju. Placówka została rów-
nież wyróżniona w Rankingu Szkół 
Olimpijskich, gdzie zdobyła 105 
miejsce w Polsce oraz w Rankingu 
Maturalnym (lokata nr 235).

IV LO im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego uplasowało się na 
639 pozycji w kraju i 56 w Małopol-
sce. Liceum Ogólnokształcące im. 
Romualda Traugutta w Wolbromiu 

zostało sklasyfikowane na 989 miej-
scu w Polsce i 81 w Małopolsce. II 
LO im. Ziemi Olkuskiej znalazło 
się poza klasyfikacją ogólnokrajową. 
W skali województwa uplasowało się 
zaś na 96 pozycji.

Tytuł najlepszego technikum 
w kraju utrzymało warszawskie Tech-
nikum Mechatroniczne nr 1. Na tere-
nie naszego powiatu najlepiej wypadł 
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica. „Mechanik” zdobył 295 
miejsce w kraju i 41 w Małopolsce. 
Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego 
Kocjana („Ekonomik”) zdobył 489 
miejsce w kraju i 67 w Małopolsce. 
Zespół Szkół nr 4 im. Komisji 
Edukacji Narodowej („Budowlanka”) 
oraz Zespół Szkół w Wolbromiu 
znalazły się poza pierwszym tysiącem 
szkół klasyfikowanych w skali kraju. 
W rankingu wojewódzkim placówki te 
zajęły odpowiednio 88 i 106 miejsce.

Olkuskie szkoły w gronie 
najlepszych

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E A U T O R E K L A M A



7Przegląd Olkuski | 17 stycznia 2020 |www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Małżeństwo zawarli w roku 
1969. 15 stycznia 2020 r., miesz-
kańcy gminy Trzyciąż, którzy 
wciąż trwają w zawartym wtedy 
związku małżeńskim na zapro-
szenie wójta Romana Żelaznego 
wzięli udział w miłej uroczystości 
z okazji swoich Złotych Godów. 
Pary przybyłe do Urzędu Gminy 
z tej okazji  zostały odznaczone 
Medalami za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie, przyznane przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
oraz otrzymały ufundowane przez 
Gminę prezenty.

Wieloletni związek to suma 
bardzo wielu wspólnie przeżytych 
dni, niezapomniane chwile radości 
i szczęścia, ale także codzienne 
kłopoty – rozwiązywanie mniejszych 
i większych problemów, przeżywanie 
smutków i kryzysów… Jubileuszu 
Złotych Godów, czyli 50-rocznicy 
pożycia małżeńskiego, udaje się 
dożyć wspólnie stosunkowo niewielu 
parom – dlatego właśnie Jubilaci 
cieszą się wielką estymą nie tylko 
wśród swoich bliskich, ale także są 
honorowani przez władze państwowe 
i samorządowe. Oficjalne gratulacje 
z tej okazji w tym roku przyjmowało 
18 par zamieszkałych na terenie 
gminy Trzyciąż, które pobrały się 
w 1969 roku, czyli rocznicę 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego 
de facto obchodziły w ciągu całego 
roku 2019. W imieniu własnym oraz 
mieszkańców całej gminy ciepłe słowa 
i najlepsze życzenia skierowali do 
przybyłych na uroczystość par wójt 
Żelazny, jako przedstawiciel władz 
samorządowych, Lucjan Gajda, 
przewodniczący rady Gminy Trzyciąż 
oraz pracowniczki referatu Spraw 
Obywatelskich i Sportu, którzy życzyli 
Jubilatom jeszcze wielu lat w zdrowiu 
i miłości bliskich.

Złote Gody w Trzyciążu Grupa „Speed” 
przeciw piratom 

drogowym
POWIAT

Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu
Grupa „Speed” przeciwdziała 

niebezpiecznym zachowaniom na 
drogach. Nadmierna prędkość jest 
bowiem jednym z głównych  czyn-
ników wpływających na ryzyko 
zaistnienia wypadków drogowych. 
Mundurowi  z grupy „Speed”  kie-
rowani są również na akcje w miej-
sca, gdzie najczęściej  dochodzi 
do rażącego łamania przepisów 
ruchu drogowego lub w miejsca 
organizacji nielegalnych wyścigów 
ulicznych.

Do zadań grup „Speed” należą 
m.in.: ujawnianie kierujących, którzy 
dopuszczają się agresywnych zacho-
wań na drodze, a to nie tylko  przekra-
czanie dopuszczalnej prędkości, ale 
i przez nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie 
i inne niebezpieczne zachowania. 
Podczas działań drogowych grupa 
„Speed”   wykorzystuje ręczne lase-
rowe mierniki prędkości z rejestracją 

obrazu oraz  pojazdy wyposażone 
w videorejestratory.

To właśnie z grupy „Speed” 9 
stycznia 2019 roku  policjanci Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji  w Olkuszu na 
drodze krajowej nr  94 w Olkuszu 
zatrzymali do kontroli drogowej 
32-letniego kierowcę  peugeota, który 
w obszarze zabudowanym  przekro-
czył dozwoloną prędkość o 30 km. 
Po sprawdzeniu kierującego w poli-
cyjnych bazach danych okazało się,  
że nie był to pierwszy przypadek jego 
brawurowej jazdy.  Kierowcy zatrzy-
mano już wcześniej  prawo jazdy na 
okres 3 miesięcy, ponieważ w terenie 
zabudowanym przekroczył on dozwo-
loną prędkość  o 50 km. Teraz będzie 
musiał się liczyć z konsekwencjami 
prawnymi i finansowymi.

Przypominamy, że nadmierna lub 
niedostosowana do warunków ruchu 
prędkość niesie za sobą poważne za-
grożenie i może doprowadzić do kolizji 
lub wypadków, które niejednokrotnie 
kończą się tragedią.

W gronie par małżeńskich obchodzących w roku ubiegłym swój Złoty Jubileusz  
znaleźli się Państwo:

Przyłączamy się do najlepszych życzeń dla Jubilatów – wielu wspólnych lat w zdrowiu!

Helena i Czesław Bienieccy z Jangrota

Anastazja i Stanisław Bieniowie z Glanowa

Janina i Jan Cygankowie z Zadroża

Janina i Mirosław Gajdowie z Jangrota

Zofia i Henryk Gamratowie z Michałówki

Zofia i Roman Jędraszkowie z Glanowa

Elżbieta i  Henryk Knapowie z Suchej

Zofia i Stefan Knapowie z Suchej

Stanisława i Emil Kowalowie z Jangrota

Zofia i Józef Kowalowie z Michałówki

Janina i Jan Lipkowie z Jangrota

Alina i Czesław Majowie z Zadroża

Stanisława i Władysław Petlicowie  
z Porąbki

Janina i Jerzy Piechulscy z Suchej

Danuta i Jan Pielkowie z Jangrota

Emilia i Jan Pułtorakowie z Porąbki

Krystyna i Józef Tokajowie z Zadroża

Bogusława i Tadeusz Wypchałowie  
z Glanowa

O tym, jak ważne jest odpowiednio wcze-
sne zaplanowanie sukcesji w firmie rodzinnej 
przekonali się wszyscy przedsiębiorcy, którzy 
mają ją już za sobą. Przekazanie sterów 
nowemu pokoleniu nie zawsze odbywa się 
bezproblemowo, co potwierdzają przykłady, 
w których procesy te poważnie zachwiały 
zdrowymi firmami. Na specjalne zaproszenie 
burmistrza Romana Piaśnika i olkuskiego 
oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej o 
sukcesji rozmawiać będą autorytety w tej 
dziedzinie. Spotkanie odbędzie się 27 stycz-
nia 2020 roku o godzinie 14:00 w sali narad 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

- Wydarzenia ostatnich lat, w tym niepowo-
dzenia sukcesyjne znanych marek, przekonują, 
że do kwestii zmian pokoleniowych w przedsię-
biorstwie należy podejść ze szczególną uwagą. 
Jesteśmy przekonani, że spotkanie z ekspertami 
pozwoli wykazać, jak ważna jest odpowiednio 
zaplanowana sukcesja, nawet wtedy, gdy jej 
perspektywa dziś wydaje się odległa. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorców – zachęcają Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza oraz Emil Kocjan, dyrektor 
olkuskiego oddziału Izby Przemysłowo-Han-
dlowej.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą 
się specjaliści na co dzień zajmujący się doradz-
twem sukcesyjnym. Łukasz Martyniec poruszy 
najważniejsze zagadnienia odnoszące się do 

procesu sukcesji w firmie rodzinnej, w pierw-
szej kolejności do budowy ładu rodzinnego  (w 
tym zagadnienie konstytucji rodzinnej oraz za-
bezpieczenia majątkowego Nestora). W dalszej 
kolejności zostaną przedstawione rozwiązania 
modelowe, służące zapewnieniu stabilności 
firmy rodzinnej w okresie przeniesienia władzy 
i własności z pokolenia na pokolenie. W wy-
stąpieniu zostaną omówione największe błędy, 
jakie miały miejsce w procesach sukcesyjnych 
w firmach rodzinnych.

Następnie radcowie prawni Wiesław Łatała 
i Paweł Rataj odpowiedzą na pytania: Jakie 
aspekty należy brać pod uwagę przy planowaniu 
sukcesji: (rodzinne, społeczno- środowiskowe, 
ekonomiczne i prawne). Jakie są bariery w 
planowaniu sukcesji? Jak  wybrać właściwych 
doradców w procesie sukcesji? Na jakie aspekty 
zwracać uwagę przy wyborze doradców suk-
cesyjnych? Jak budować prawidłową relację  z 
doradcami sukcesyjnymi - jak zadawać pytania 
kontrolne? Plan sukcesyjny, jak go wdrożyć i 
jak  go aktualizować, aby odpowiadał potrze-

bom firmy i otaczającej ją Rodziny?

Debatę w sprawie projektu fundacji rodzin-
nej w polskim systemie prawnym poprowadzi 
Andrzej Bocheński, a jej uczestnicy: Wiesław 
Łatała i Łukasz Martyniec podejmą się rozwa-
żań dotyczących tego, czy instytucja fundacji 
rodzinnej stanie się remedium na problemy 
związane z sukcesją i zyska popularność.

W kolejnej dyskusji jej uczestnicy: Wiesław 
Łatała, Łukasz Martyniec i Paweł Rataj spróbu-
ją rozstrzygnąć rolę rady nadzorczej w firmie 
rodzinnej. W Polsce, w związku z pierwszą falą 
sukcesji w firmach rodzinnych i zwiększeniem 
rozmiarów prowadzonych przedsiębiorstw, 
pojawia się potrzeba zapewnienia profesjo-
nalnego nadzoru nad firmą. Jak dotąd rady są 
postrzegane raczej jako niepotrzebny balast. 
Jednakże, jak wynika z doświadczeń firm ro-
dzinnych działających w bardziej rozwiniętych 
systemach gospodarczych, rady nadzorcze 
składające się nie tylko z członków rodziny, 
ale i fachowców pochodzących spoza rodziny 
mogą wnieść wartość dodaną w funkcjonowa-
niu firmy rodzinnej i pomóc w osiągnięciu celu 
jej „długowieczności”.

Spotkanie potrwa do godziny 17:00.  
Serdecznie zapraszamy!

 UMiG Olkusz

O sukcesji w firmach rodzinnych  
– zaproszenie na spotkanie
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ALERGOLOG 
Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl 

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

CHIRURG DZIECIĘCY 
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. 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

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 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
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). 

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.
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.
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. 

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
Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 
11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. 
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. 
Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, tel. 32 
645 44 70. Wt., czw. 16‒18, sob. 10‒12. 

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 
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.

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.
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.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik. 
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17‒18. Tel. 
695 942 182.
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.
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. 
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.

KARDIOLOG 
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
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.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.
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.
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.
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731.
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
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
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. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 
027.
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 

LARYNGOLOG 
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

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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz, ul. 
Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 32 
754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 15‒18. 
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. 

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 
„Twoja Aura” Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 
486. 

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
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 
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.
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. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.
Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech 
Banyś Specjalista Chorób Oczu

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. 
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.
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. 
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
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. 

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 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.
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. 
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
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.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjali-
sta medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 505 
988 780.

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
Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, pedi-
cure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 
5. Tel. 698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp. 
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 

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

17.01.2020 Piątek	 K.	K.	Wielkiego	24

18.01.2020 Sobota	 Rabsztyńska	2

19.01.2020	 Niedziela	 Al.	1000-lecia	17

20.01.2020 Poniedziałek	 Buchowieckiego	15	A

21.01.2020 Wtorek	 Al.	1000-lecia	2B

22.01.2020 Środa	 K.	K.	Wielkiego	64	B

23.01.2020 Czwartek	 K.	K.	Wielkiego	14
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy. 
Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, konsul-
tacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
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
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta Gestalt, superwizor psychotera-
pii. Badania psychologiczne, psychoterapia, kon-
sultacje. Tel. 791 918 888. 

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 
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. 
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.
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
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
Bianka Klich Fizjoterapia. Rehabilitacja osób 
dorosłych. Wizyty domowe. Olkusz i okolice. Tel. 
797 847 948.
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.
Masaż leczniczy, akupresura, masaż relaksacyjny. 
Marta Kowalczyk, Atelier Urody, tel. 530 788 848.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. Tera-
peuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Mar-
libo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731. 
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. 
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. 
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.

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.  
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.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. Specja-
lista protetyki stomatologicznej. Olkusz, ul. 
Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 606 654 777. 
Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 602 
276 667. 
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. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. Nullo 
35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 19.00, 
środa, piątek 9.00-13.00. 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 
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
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

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. 
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 

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. 
Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Marek Pogodziński. 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 
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
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.
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.
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.  

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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
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KALENDARIUM

18 stycznia 
 ǧ 17:00�Śnieżna�Paczka�2D�DUB
 ǧ 19:00�Futro�z Misia�2D�PL

20 stycznia 
 ǧ 18:30�Śnieżna�Paczka�2D�DUB
 ǧ 20:30�Futro�z Misia�2D�PL

21 stycznia 
 ǧ 17:00�Śnieżna�Paczka�2D�DUB
 ǧ 19:00�Futro�z Misia�2D�PL

22 stycznia 
 ǧ 17:00�Śnieżna�Paczka�2D�DUB
 ǧ 19:00�Futro�z Misia�2D�PL

17 stycznia
 ǧ 11:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 13:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 15:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 17:00�Mayday�2D�PL
 ǧ 20:00�Psy�3.�W imię�zasad�2D�PL

18 stycznia
 ǧ 12:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 14:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 16:00�Tajni�i fajni�2D�DUB

 ǧ 17:00�Mayday�2D�PL
 ǧ 19:00�Sokół�z masłem�orzechowym�2D�NAP
 ǧ 20:45�Psy�3.�W imię�zasad�2D�PL

19 stycznia
 ǧ 12:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 14:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 16:00�Oficer�i szpieg�2D�NAP
 ǧ 18:15�Mayday�2D�PL
 ǧ 20:15�Psy�3.�W imię�zasad�2D�PL

21 stycznia
 ǧ 14:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 16:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 17:45�Mayday�2D�PL
 ǧ 18:00�Oficer�i szpieg�2D�NAP
 ǧ 20:00�Psy�3.�W imię�zasad�2D�PL
 ǧ 20:15�Sokół�z masłem�orzechowym�2D�NAP

22 stycznia
 ǧ 14:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 15:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 16:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 17:45�Sokół�z masłem�orzechowym�2D�NAP
 ǧ 18:00�Mayday�2D�PL
 ǧ 19:30�Oficer�i szpieg�2D�NAP
 ǧ 20:15�Psy�3.�W imię�zasad�2D�PL

23 stycznia
 ǧ 14:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 15:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 16:00�Tajni�i fajni�2D�DUB
 ǧ 17:30�Oficer�i szpieg�2D�NAP
 ǧ 18:00�Mayday�2D�PL

 ǧ 20:00�Sokół�z masłem�orzechowym�2D�NAP
 ǧ 20:15�Psy�3.�W imię�zasad�2D�PL
 ǧ

17 stycznia
 ǧ 18:00�Kiedyś�To�Były�Święta�-�Czesław�Mozil�
i Grajkowie�Przyszłości�-�MOK�Olkusz

 ǧ 18:30�Recital�Karnawałowy�Olgi�Bończyk�-�DK�
Wolbrom

18 stycznia
 ǧ 17:00�Inklinacje.�Wernisaż�jednej�pracy�-�MOK�
-�CK�w Olkuszu,�ul.�Szpitalna�32.�Wystawa�
potrwa�do�14�lutego�br.

 ǧ 18:00�Koncert�Wiedeński�-�Orkiestra�Królewska�
Odessa�-�DK�Wolbrom

23 stycznia
 ǧ 17:00�„Miś�Marcel�i�przyjaciele�kłopotów�mają�
wiele”�-�MOK�Bukowno

25 stycznia
 ǧ 16:00�Promocja�książki�autorstwa�Kamila�
Krzysztofa�Pietrzyka�„Formuła�Eden”�-�Galeria�
BWA�w�Olkuszu

26 stycznia
 ǧ 17:00�Retransmisja�koncertu�André�Rieu�-�DK�
Wolbrom

OGŁOSZENIA DROBNE
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„PRZEGLĄD OLKUSKI”
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Nocna i śNocna i świąteczna wiąteczna 
opieka zdropieka zdrowotna owotna 

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

R E K L A M A

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

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

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

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewi-

cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

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

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

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

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

 ǧ Serwis bram, automatyka, montaż i 
naprawa napędów. Tel.(881)460575.

FINANSOWO	-	PRAWNE

 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.

OKOLICZNOŚCIOWE

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 

30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 

retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 

(692)736760.

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

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

MOTORYZACJA
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ 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.

 ǧ Sprzedam mieszkanie Olkusz. 
Tel.+48(533)925676.

PRACA
 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 

transport międzynarodowy, zna-
jomość 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.

 ǧ Posprzątam, umyję okna.  
Tel.(518)769973.

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”

Ogłoszenia  
drobne już od  

2,76 zł* 
*cena�netto,�do�40�znaków.


