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Jakub�Fita
W minioną sobotę w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła 
się gala rozdania nagród Cordis 
Nobilis. Jak co roku, w jej trakcie 
uhonorowano osoby i organizacje 
pracujące na rzecz lokalnego społe-
czeństwa. Tegorocznymi laureatami 
„Szlachetnych Serc” zostali: Sto-
warzyszenie Teatralno – Literackie 
w Olkuszu, Jerzy Cebo, Aleksandra 
Pyż oraz Profesor Krzysztof Urbaniak. 

„Szlachetne serca” 
rozdane
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

Historia kołem się toczy i, 
jak to często się zdarza, bywa 
przewrotna. Burmistrz Adam Ziel-
nik, kilka lat temu zagorzały 
przeciwnik szukania budżetowych 
oszczędności w oświacie poprzez li-
kwidację szkół, przedstawił Radzie 
Miejskiej w Wolbromiu projekty 
uchwał o… zamiarze likwidacji 
dwóch placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym 
jest gmina Wolbrom. Do likwidacji 
przeznaczone zostały SP w Cheł-
mie i SP w Jeżówce, a planowane 
zmiany w sieci szkolnej uzasadnia-
ne są koniecznością ograniczenia 
wydatków na szkoły, do których 
uczęszcza niewielu uczniów.

Zamiar likwidacji dwóch niewiel-
kich liczebnie lokalnych podstawówek 
został poprzedzony konsultacjami 

społecznymi. W Chełmie plany władz 
samorządowych w stosunku do 
miejscowej szkoły nie spotkał się 
z większym oporem społecznym. 
Uczestniczący w spotkaniach w tej 
sprawie, jakby pogodzeni z nieunik-
nionym, podzielili się mniej więcej po 
równo na zwolenników zastąpienia 
obecnego sposobu organizacji pla-
cówki szkołą niepubliczną, z tym, że 
nie wskazano podmiotu zaintereso-
wanego prowadzeniem tego typu pla-
cówki ani też rodzice nie deklarowali 
konkretnie woli kontynuacji nauki 
swoich dzieci w takiej placówce, oraz 
za proponowanym również utworze-
niem w Chełmie filii Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gołaczewach. 
Padła też propozycja, aby budynek po 
szkole w Chełmie w przyszłości został 
przeznaczony na kolejne w gminie 
Wolbrom przedszkole, chociaż i tu 
pojawiły się wątpliwości, skąd weźmie 
się odpowiednia liczba dzieci, które 

miałyby korzystać z placówki... Przy-
pomnijmy, że budynek SP w Chełmie 
całkiem niedawno przeszedł gruntow-
ną termomodernizację i jest w dobrym 
stanie technicznym, zatem zagospo-
darowanie go przez nowy podmiot nie 
będzie wiązało się z koniecznością 

rychłych nakładów inwestycyjnych 
czy remontowych.

Spotkanie w Jeżówce miało 
zdecydowanie gorętszy przebieg, 
a mieszkańcy dość zdecydowanie 
sprzeciwili się likwidacji lokalnej 
szkoły, wyrażając głośne oburzenie, 
że przeciwko zamiarom burmistrza 

nie wspiera ich wystarczająco sta-
nowczo radna z Jeżówki Agata Wójcik, 
prywatnie nauczycielka w szkole 
przeznaczonej do likwidacji. Protesty 
mieszkańców w żaden sposób nie 
wpłynęły jednak na głosowanie nad 
uchwałą intencyjną.

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w Wolbromiu radni w głosowaniu, 
które odbyło się już bez żadnej dysku-
sji w obliczu kamer rejestrujących ob-
rady, poparli obydwa projekty uchwał 
intencyjnych w sprawie likwidacji 
obu szkół z dniem 31 sierpnia 2020 
r. W pierwszym – za zamiarem likwi-
dacji SP w Chełmie uchwałę poparło 
13 radnych, jeden był przeciw, a 6 
wstrzymało się od głosu. W drugim – 
dotyczącym Jeżówki - było podobnie, 
z jedną różnicą – zgodnie z regula-
minem radna Agata Wójcik Została 
pouczona przez przewodniczącego 
Rady o konieczności wyłączenia się 

z głosowania, jako osoba posiadająca 
interes prawny w sprawie.

W niedawno obchodzącej jubile-
usz 50-lecia funkcjonowania Szkole 
Podstawowej w Chełmie uczy się 
obecnie 39 uczniów i dwoje sześcio-
latków z obwodu szkolnego, do Szkoły 
Podstawowej w Jeżówce w tym roku 
szkolnym uczęszcza 48 dzieci oraz 4 
sześciolatków objętych obowiązkiem 
szkolnym, a prognozy demograficzne 
na przyszłość nie są optymistyczne. 
Przyjęcie uchwał intencyjnych to 
praktycznie początek procedury likwi-
dacji publicznych szkół. W następnej 
kolejności wiążącą opinię musi wydać 
właściwe kuratorium oświaty. Pro-
cedurę kończy ponowne głosowanie 
Rady Miejskiej nad uchwałą już nie 
„o zamiarze likwidacji”, ale „o likwi-
dacji” placówek.

Wolbrom proceduje zmiany w sieci szkolnej

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Olkusz miastem przyjaznym 
biznesowi – to nowa inicjatywa 
gminy Olkusz i olkuskiego oddziału 
Izby Przemysłowo – Handlowej. 
Akcję zainaugurowano spotkaniem 
w olkuskim urzędzie z lokalnymi 
przedsiębiorcami pod hasłem 
„O sukcesji w firmach rodzin-
nych”.

- Chcemy, aby przyjazny klimat 
dla biznesu nadal trwał w naszym 
mieście. Temat pierwszego spotkania 
jest bardzo istotny, słyszymy o pro-
blemach, jakie występują podczas 
przeprowadzania sukcesji. Dlatego 
też zaprosiliśmy specjalistów w tym 
zakresie, aby nasi przedsiębiorcy 
mogli skorzystać z ich wiedzy i do-
świadczenia. Jeśli Państwo uznają, 
że takie spotkania są potrzebne, bę-
dziemy je organizować - mówił olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.

 W inicjatywę zaangażował się ol-
kuski oddział Izby Przemysłowo 
– Handlowej. - Świat biznesu i sa-

morządu to naczynia połączone. For-
muła „Olkusz miastem przyjaznym 
biznesowi” powinna być cykliczna. 
Na spotkaniach przedsiębiorcy będą 
mogli podzielić się zawodowymi do-
świadczeniami, opowiadać o swoich 
potrzebach i problemach - mówił dy-
rektor Oddziału IPH w Olkuszu  Emil 
Kocjan.

Jak przeprowadzić z sukcesem 
przez sukcesję? Jak zrobić to spraw-
nie i bezpiecznie? Na co należy zwra-
cać uwagę przy wyborze doradców? 
O tym wszystkim opowiadali doradcy 
sukcesyjni i radcy prawni, specjalizu-
jący się od lat w tego typu tematyce: 
Łukasz Martyniec, Wiesław Łatała, 
Paweł Rataj i Andrzej Bocheński, 
a także wiceprezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach  Piotr 
Rybicki.

Podczas spotkania poruszono 
też tematy związane z fundacjami 
rodzinnymi oraz  radami nadzorczy-
mi w rodzinnych biznesach. Obecni 
na spotkaniu przedsiębiorcy mieli 
możliwość także indywidualnie poroz-
mawiać z zaproszonymi ekspertami.

Na początek 
o sukcesji

Nagrody Cordis Nobilis przy-
znawane są w celu szczególnego 
docenienia i wyróżnienia osób i orga-
nizacji związanych z Olkuszem, które 
działają na rzecz innych. Wyróżnienie 
to zostało ustanowione w 2009 roku. 
Podczas tegorocznej edycji impre-
zy grono laureatów „Szlachetnych 
Serc” poszerzyło się o kolejne osoby 
związane ze Srebrnym Miastem. Na-
grody zostały przyznane w czterech 
kategoriach: Organizacja, Filantrop, 
Wolontariusz i Osoba.

- Jako burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz jestem dumny, że w środo-
wisku lokalnym ciągle odnajdujemy 
osoby, które swoją bezinteresowną 
pracą zasługują na naszą wdzięcz-
ność. Dzisiaj do szacownego i elitar-
nego grona laureatów nagrody Cordis 
Nobilis dołączą kolejne wyjątkowe 
i szlachetne osoby. Proszę przyjąć 
moje serdeczne podziękowania za to, 
że mimo wielu własnych obowiązków, 
znajdujecie czas na to, aby dzielić się 
z innymi swoją dobrocią – gratulował 
i dziękował laureatom burmistrz 
Roman Piaśnik.

Nagroda przyznawana jest przez 
kapitułę reprezentowaną przez przed-

stawicieli: samorządu, organizacji 
pozarządowych, osiedli i sołectw. 
Tegoroczną galę uświetnił występ 
grupy Ilkus Quartet oraz wokalistki 
Moniki Korpusik. Statuetkę „Cordis 
Nobilis” otrzymali:

Organizacja: Stowarzysze-
nie Teatralno – Literackie 
w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Li-
terackie w Olkuszu skupia twórców 
i miłośników sztuki, popularyzując 
kulturę teatralną, literacką, filmową 
i plastyczną. Na przestrzeni minio-
nych lat stowarzyszenie zorganizo-
wało dziesiątki koncertów i spotkań 
z artystami, oraz wyjazdów do teatru 
i filharmonii. Organizacja odpowie-
dzialna jest także za wiele konkursów 
dla dzieci i młodzieży, takich jak: 
Małopolski Turniej Wiedzy o Teatrze, 
Konkurs na Recenzję Teatralną, 
Konkurs Bliżej Teatru, czy Konkurs 
taneczny „Nasz Polonez”. Corocznie 
27 marca w auli Zespołu Szkół Nr 3 
w Olkuszu Stowarzyszenie organi-
zuje Galę Międzynarodowego Dnia 
Teatru. Na Gali wręczane są Statuetki 
Teatralne dla wybitnych osobowości 
życia kulturalnego Olkusza.

Filantrop: Jerzy Cebo
Jerzy Cebo od wielu lat wspiera 

finansowo i rzeczowo Polski Zwią-
zek Niewidomych Koło Powiatowe 
w Olkuszu. Środki te wykorzysty-
wane są na rehabilitację społeczną 
osób niewidomych i słabowidzących. 
Dzięki nim możliwa jest organizacja 
wyjazdów do teatru dla osób niewi-
domych, spotkań opłatkowych i wy-
jazdów integracyjnych.  W 2016 roku 
Polski Związek Niewidomych Koło 
Powiatowe w Olkuszu uhonorował 
go specjalnym podziękowaniem, za 
pełną empatii postawę zrozumienia 
dla trudności z jakimi boryka się 
środowisko osób niewidomych i sła-
bowidzących. Podziękowanie to opa-
trzone zostało słowami Jana Pawła 
II: „Bogatym nie jest ten kto posiada, 
lecz ten kto daje”.

Wolontariusz:  
Aleksandra Pyż

Aleksandra Pyż jest uczennicą 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Olkuszu. Swoją pracę na rzecz do-
bra innych osób rozpoczęła w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, orga-
nizując liczne akcje charytatywne. 
Swoją działalność kontynuowała 

w Gimnazjum Nr 3, gdzie udzielała się 
w szkolnym klubie wolontariackim. 
Obecnie jest filarem Klubu Wolonta-
riatu przy IV Liceum Ogólnokształcą-
cym.  Tegoroczna laureatka nagrody 
brała aktywny udział w zbiórkach 
żywności, pomagała przy organizacji: 
tradycyjnych Gwiazdkowych Turnie-
jów Charytatywnych organizowanych 
przez IV Liceum i Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej w Olkuszu oraz występowała 
na koncertach charytatywnych w ra-
mach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Od 4 lat jest członkiem 
ruchu odnowy Kościoła Rzymskoka-
tolickiego – Ruch Światło Życie, gdzie 
opiekuje się grupą 40 dzieci w czasie 
wyjazdów wakacyjnych i szkoli no-
wych animatorów. Od 3 lat opiekuje 
się także osobą niepełnosprawną ro-
biąc zakupy i pomagając jej w różnych 
czynnościach domowych. Aleksandra 
Pyż pomaga również w nauce swoim 
młodszym kolegom. Statuetkę w jej 
imieniu odebrała dumna Mama.

Osoba: Krzysztof Urbaniak
Krzysztof Urbaniak jest profe-

sorem Akademii Muzycznej w Łodzi 
i Krakowie. Jest również członkiem 
Stowarzyszenia na Rzecz Historycz-
nych Organów Hansa Hummla. Od 
2015 roku pełni funkcję dyrektora 
artystycznego Olkuskich Międzyna-
rodowych Dni Muzyki Organowej 
i Kameralnej. Angażując swój czas 
i środki finansowe, znacząco przyczy-
nił się do tego, by olkuskiej Bazylice 
św. Andrzeja Apostoła przywrócić 
głos jej czterystuletnich organów, 
których brzmienie towarzyszyło kil-
kudziesięciu pokoleniom olkuszan. 
W 2014 roku, z pomocą innych 
specjalistów, dokonał inwentaryza-
cji stanu organów i zwrócił uwagę 
na konieczność podjęcia szybkich 
prac renowacyjnych. Dzięki swoim 
znakomitym krajowym i międzynaro-
dowym kontaktom oraz determinacji 
pomógł pozyskać środki finansowe 
z fundacji Hermann Reemtsma Sti-
ftung z Hamburga i uzyskał pomoc 
Stowarzyszenia Baltisches Orgel 
Centrum Stralsund. Wsparcie z bu-
dżetu państwa, wspólnoty parafii 
św. Andrzeja Apostoła i prywatnych 
darczyńców pozwoliło na wykonanie 
renowacji organów.
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Jesienią w centrum Olkusza 
pojawiło się 18 rzeźb gwarków. 
Niedawno uruchomiono specjalną 
aplikację, z pomocą której zain-
teresowani mogą poznać historię 
miasta. Wszystko to w ramach 
projektu „Srebrny szlak gwarków 
olkuskich”.

„Srebrny szlak gwarków olku-
skich” to projekt, którego głównym 
celem projektu jest popularyzacja 
historii miasta w innowacyjny, cie-
kawy sposób, a także stworzenie 
charakterystycznej dla Olkusza 
atrakcji turystycznej. Każda z postaci 
opowiada o historii miasta. Szlak 
zaprojektowano w taki sposób, aby 
był on dostępny dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo, niewidomych 
i niesłyszących.

Gwarki można zobaczyć m. in. 
na ul. Basztowej obok murku przy 
kościele oraz przy baszcie, przy ul. 
Mickiewicza, na zrekonstruowanych 
fragmentach bramy sławkowskiej 
przy ul. Sławkowskiej, na rynku przy 
zejściu do podziemi, na ul. Krakow-
skiej i ul. Augustiańskiej, w parku 
przy ul. Mickiewicza, przy Muzeum 
Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej (ul. 
Floriańska), przy ul. Górniczej przy 
Kamienicy Marszałkowskiej oraz na 
chodniku przed Zespołem Szkół nr 1, 
w pobliżu kamienicy Wielopolskich, 
na dziedzińcu Centrum Kultury przy 
ul. Szpitalnej, na murku naprzeciw 
PTTK, przy fontannach, na placu 
kościelnym przy dzwonnicy. Wykona-
niem i montażem gwarków zajęła się 
wyłoniona w przetargu firma PPUH 
Łukasz Siuta z podkrakowskiego 
Cholerzyna.

Przy każdym z gwarków zamon-
towano tablice informacyjne. Całości 

dopełnia aplikacja o nazwie „Olkusz 
- Szlakiem Gwarków” na urządzenia 
mobilne, zrealizowana przez firmę 
Audiotour na zlecenie Urzędu Mia-
sta i Gminy w Olkuszu. Nagrania są 
dostępne w językach: polskim, angiel-
skim, niemieckim i rosyjskim; jest tez 
specjalna wersja dla najmłodszych. 
Z aplikacji mogą korzystać także 
osoby niesłyszące i niewidome (z tzw. 
audiodeskrypcją, gdzie lektor opisuje 
elementy otoczenia). Wirtualny audio-
przewodnik można pobrać bezpłatnie 
ze Sklepu Play lub z AppStore. - Apli-
kacja na telefony znakomicie uzupeł-
nia cały Szlak Gwarków Olkuskich. 
Dzięki niej wędrowanie Szlakiem staje 
się jeszcze ciekawsze, pouczające oraz 
zabawne. Dziś właściwie każdy z nas 
dysponuje urządzeniem mobilnym, 
dlatego jest to atrakcja dla każdego. 
Sam Szlak Gwarków staje się coraz 

popularniejszy, o czym świadczą 
liczne zdjęcia rzeźb publikowanych 
w internecie – komentuje olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.

Dzięki aplikacji można poznać 
ciekawostki dotyczące gwarków i ich 
lokalizacji, informacje o mieście oraz 
mijanych na szlaku obiektach. - Poza 
tym audioprzewodnik oprowadza nas 
po szlaku, dając wskazówki do dal-
szej wędrówki. Podczas spaceru, na 
ekranie telefonu możemy także czytać 
instrukcje, wybierać kolejne nagrania 
oraz oglądać zdjęcia kolejnych rzeźb 
gwarków. Na ekranie jest widoczny 
plan Olkusza pokazujący rozmiesz-
czenie poszczególnych figur gwarków 
i naszą lokalizację. Specjalnie dla 
nich przy rzeźbach gwarków zostały 
zamontowane tzw. beacony. Dzięki 
temu, wędrując szlakiem z urucho-
mioną aplikacją, gdy zbliżamy się 

do postaci gwarka, automatycznie 
włącza się kolejne nagranie – opo-
wiada rzecznik prasowy olkuskiego 
magistratu Michał Latos.

W ramach projektu dostępny jest 
także quest „Srebrny Szlak Gwarków 
Olkuskich”. Na ulotce z questem 
znajduje się plan starówki z zazna-
czoną lokalizacją rzeźb gwarków. 
Zwiedzając szlak z ulotką można 
odpowiadać na pytania związane 
z historią Olkusza i miejscowego 
górnictwa. Materiały te trafiły już 
do szkół na terenie miasta i gminy 
Olkusz, są także dostępne w Punk-
cie Informacji Turystycznej przy ul. 
Floriańskiej. Magistrat zapowiada, że 
wkrótce ukaże się gra typu memo do-
tycząca historii olkuskiego górnictwa 
i szlakiem gwarków.

„Srebrny szlak gwarków olku-
skich” to część rewitalizacyjnego 
projektu, w skład którego wchodzi 
jeszcze zagospodarowania terenu 
wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ul. Kantego (boisko wielofunkcyjne, 
boisko do gier i zabaw oraz plenerowa 
siłownia) oraz montaż zewnętrznej 
windy dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.

Wartość całego projektu „Mo-
dernizacja budynków: administra-
cyjnego, terapeutycznego wraz 
z kształtowaniem przestrzeni pu-
blicznej na cele społeczne w Olkuszu” 
to 1 298 849,53 złotych, z czego 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
wynosi 974 137,12 złotych. Realiza-
cja samego projektu „Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich” kosztowała 371 
228 zł, z czego 256 045,50 zł pokryła 
dotacja pozyskana przez władze 
Olkusza, a 115 182,50 zł wyniósł 
wkład własny.

Opowiadają o historii Olkusza

OLKUSZ
Jakub�Fita

Czy w autobusach zapłacimy 
kartą? - Czemu zamiast bileto-
matów w olkuskich autobusach 
nie wprowadzono systemu Karty 
Miejskiej? – Z takim pytaniem 
zwrócił się do nas ostatnio je-
den z Czytelników. - Podobne 
rozwiązanie od lat funkcjonuje 
w sąsiednim Jaworznie. Dlaczego 
u nas jak zwykle się nie da? – pyta 
z rozgoryczeniem. No właśnie, dla-
czego? – Postanowiliśmy omówić 
ten temat z władzami Związku 
Komunalnego gmin „Komunikacja 
Międzygminna”.

Jaworznicka komunikacja miej-
ska przez wiele lat stanowiła niedo-
ścigniony wzór do naśladowania dla 
olkuszan. Podczas, gdy w naszym 
mieście na przystankach panowała 
wolna amerykanka a po ulicach 
jeździły rozsypujące się autobusy, 
w Jaworznie można było spotkać no-
we, w pełni niskopodłogowe pojazdy 
wyposażone w system informacji mul-
timedialnej. Po wielu latach starań 
gminom tworzącym ZKG KM udało 
się zniwelować wiele z tych różnic.

W zeszłym roku na drogi nasze-
go powiatu wyjechały nowoczesne 
i ekologiczne Solarisy i Autosany. Po 
ponad pół roku funkcjonowania no-
wej komunikacji miejskiej, pojawiają 
się jednak głosy, że niektóre kwestie 
można było lepiej rozwiązać. Niedaw-
no do naszej redakcji zadzwonił jeden 
z naszych Czytelników z pytaniem 
dotyczącym możliwości wprowadze-
nia w Olkuszu Karty Miejskiej. Za 
przykład takiego rozwiązania podaje 
niedalekie Jaworzno, które jako 
jedno z pierwszych miast w Polsce 
wprowadziło tzw. „elektroniczną port-
monetkę”. Postanowiliśmy przyjrzeć 
się sprawie bliżej.

Czym jest Karta Miejska?
Jaworznicka Karta Miejska jest 

bezdotykową kartą funkcjonującą 
w ramach Systemu obsługiwanego 
przez Mennicę Polską. Pełni ona rolę 
elektronicznego biletu, podobnego 
do karty telefonicznej typu pre-paid. 
Mieszkańcy „doładowują” swoją 
kartę w kiosku lub za pomocą konta 
bankowego, a następnie płacą nią 
zbliżeniowo za przejazd środkiem 
komunikacji miejskiej.

System ten umożliwia również re-
alizację innych funkcjonalności przy 
wykorzystaniu jednego nośnika, sta-
nowiąc rozwinięcie idei nowoczesnego 
i przyjaznego mieszkańcom miasta. 
- Rozwiązanie to wykorzystywane jest 
przez nas od 15 lat. Liczba wydanych 
kart wynosi obecnie około 65 tysięcy 
- mówi Maciej Zaremba, rzecznik 
prasowy PKM Jaworzno. Atutem tej 
technologii  jest jej otwartość, umoż-
liwiająca rozszerzenie o nowe usługi 
w zależności od potrzeb oraz możli-
wości miasta i regionu. W Jaworznie 
pełni ona również funkcję karty iden-
tyfikacyjnej w miejskiej bibliotece.

Innowacje muszą kosztować
W autobusach jeżdżących na 

trasach obsługiwanych przez ZKG KM 

bilety można kupować bezpośrednio 
u kierowców lub w biletomatach. 
Urządzenia te fabrycznie wyposażo-
ne są w czytniki kart zbliżeniowych. 
Aby można było płacić w nich za 
pomocą „elektronicznej portmonet-
ki”, konieczny byłby jednak zakup 
i wdrożenie  nowego oprogramowa-
nia. Uruchomienie systemu  Karty 
Miejskiej wymagałoby również poro-
zumienia pomiędzy poszczególnymi 
gminami.

- Nasz  Związek tworzą cztery 
gminy. Aby Karta Miejska spełniała 
należycie swoją rolę, musiałaby być 
wspólnym nośnikiem dla: Bolesławia, 
Bukowna, Olkusza i Klucz. W innym 
przypadku system ten byłby nieefek-
tywny, zarówno jeśli chodzi o jego 
funkcjonalność, jak i względy ekono-
miczne – tłumaczy Tadeusz Chwast, 
Przewodniczący Zarządu ZKG „KM”.

Przy rozpatrywaniu tego pomysłu 
trzeba też wziąć pod uwagę względy 
ekonomiczne. Wdrożenie systemu 
Karty Miejskiej to koszt rzędu od 
kilkudziesięciu do nawet kilkuset 
tysięcy złotych. Skąd wziąć na to pie-
niądze? - W tym roku gminy dopłacą 
do działalności związku ponad 10 mln 
zł. W przypadku zwiększenia kosztów 
należałoby albo podnieść cenę bile-
tów, albo dołożyć do Związku więcej 
środków z samorządowych budże-

tów – mówi Tadeusz Chwast. Takie 
rozwiązanie mogłoby zaś zaowocować 
koniecznością ograniczenia wydatków 
w innych obszarach, tak jak np. re-
monty dróg czy budowy parkingów 
i innych inwestycji.

Jak kształtują się ceny?
Przy okazji postanowiliśmy po-

równać opłaty za przejazd pomiędzy 
olkuską i jaworznicką komunikacją 
miejską. W przypadku biletów okreso-
wych zestawienie przedstawia się ko-
rzystniej na rzecz naszego sąsiada. Co 
prawda za zakup normalnego biletu 
30-dniowego tu i tu trzeba zapłacić 60 
zł, jednakże w przypadku Jaworzna 
obejmuje on także kursy do Katowic, 
Sosnowca, Mysłowic i Chrzanowa. 
Jeśli mieszkaniec Srebrnego Grodu 
chciałby podróżować po wszystkich 
gminach należących do Związku, 
musiałby wydać aż 150 zł miesięcznie.

W przypadku biletów jednorazo-
wych zdecydowanie lepiej wypada jed-
nak nasze miasto. Przejazd liniami: 
„M”, „PS” i „SŁ” kosztuje zaledwie 1 
zł. Cena pozostałych biletów na tere-
nie jednej jednostki organizacyjnej to 
2 zł. U naszych jaworznickich sąsia-
dów wynosi ona zaś 3 zł, czyli tyle, ile 
na obszarze dwóch lub trzech jedno-
stek administracyjnych w Związku 
Komunalnym Gmin „Komunikacja 
Międzygminna”.

Władze PKM Jaworzno premiują 
jednak posiadaczy Karty Miejskiej. 
Promocyjne opłaty za przejazdy jed-
norazowe dla pasażerów opłacających 
przejazd z Elektronicznej Portmonetki 
wynoszą 1,70 zł na terenie jednego 
miasta, 2,60 zł na terenie dwóch 
sąsiadujących gmin i 3,6 zł w przy-
padku trzech i więcej miast.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Czy 
waszym zdaniem okoliczne gminy 
powinny zainwestować w system 
Karty Miejskiej? A może macie 
inne pomysły na usprawnienie 
działania naszej lokalnej komuni-
kacji? – zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl 

Czy w autobusach zapłacimy kartą?

OLKUSZ
Jakub�Fita

Spółka Velvet CARE, właściciel 
fabryki artykułów higienicznych 
w Kluczach, zawarła niedawno 
umowę nabycia 100% udziałów 
przedsiębiorstwa Moracell, będą-
cego największym producentem 
papierowych wyrobów higienicz-
nych w Czechach.

Velvet CARE to niewątpliwie 
jedna z najdynamiczniej rozwija-
jących się firm na terenie naszego 
powiatu. Przedsiębiorstwo z Klucz jest 
największym w Polsce producentem 
wyrobów higienicznych. „Papiernia” 
może poszczycić się ponad 120-letnim 
doświadczeniem w branży, w tym 
17-letnim w ramach globalnych 
koncernów takich jak: International 
Paper i Kimberly Clark. Produkty 
pochodzące z należącego do Velvet 
CARE zakładu są obecnie dostępne 
w ponad 30 krajach.

Jak informują przedstawiciele 
firmy, w dniu 23 stycznia 2020 roku 
spółka podpisał umowę nabycia 100% 
udziałów czeskiego przedsiębiorstwa 
MORACELL S.r.o. Transakcja podle-
gać będzie standardowej procedurze 
zatwierdzenia przez czeskie organy 
antymonopolowe.

- Nawiązana właśnie współpraca 
między Velvet Care i Moracell stwarza 

nie tylko okazję do wymiany wiedzy 
i doświadczeń, ale daje też impuls do 
dalszego rozwoju obu spółek. Jest 
jednym z istotnych elementów nakre-
ślonego przez Velvet Care ambitnego 
celu i osiągnięcia minimum 1mld zł 
obrotów do 2023 roku i zbudowa-
nia pozycji lidera na rynku Europy 
Środkowo-Wschodniej – czytamy 
w komunikacie prasowym  wydanym 
przez władze firmy.

MORACELL to czeska firma 
rodzinna, z siedzibą w Zabcicach 
koło Brna. Jest to wiodący producent 
szerokiego asortymentu produktów 
do higieny osobistej i gospodarstw 
domowych. Spółka powstała w 2000 
roku jako przedsiębiorstwo zajmujące 
się głównie dystrybucją gotowych 
produktów. Wraz ze swoim rozwojem 
firma uruchomiła w kolejnych latach 
dwie linie produkcyjne wytwarzające 
papier toaletowy i kuchenne ręczniki. 
Obecnie zatrudnia około 80 osób.

MORACELL dysponuje najnowo-
cześniejszymi na rynku czeskim linia-
mi do produkcji papierów toaletowych 
i ręczników kuchennych, a jej marki 
BIG SOFT oraz FINE&SOFT cieszą 
się rozpoznawalnością i zaufaniem 
klientów. Dzięki swoim produk-
tom firma zdobyła znaczący udział 
w rynku czeskim i na Słowacji. Jej są 
obecne również w Niemczech, Austrii, 
Bułgarii i krajach bałtyckich.

Velvet CARE 
przejmuje 

MORACELL

W  związku  z  podaniem  przez  Urząd  Miejski  w  Bu-
kownie  nieprawdziwych  informacji  w  sponsorowanym 
ogłoszeniu pt. „Bukowna zmagania z planem zagospoda-
rowania” dotyczącym zmiany przeznaczenia gruntów le-
śnych na cele nieleśne należy sprostować, co następuje:
1. Nie jest prawdą, że w petycji zwrócono się do burmistrza o wycofa-

nie wniosków niezwiązanych z wydobyciem piasku. W rzeczywistości 
petycja, wzywająca burmistrza do zapewnienia ochrony przed wycin-
ką lasu pod eksploatację piasku, obejmowała wyłącznie te wnioski, 
które były związane z wydobyciem piasku.

2. Nie  jest  prawdą,  że inicjatorzy petycji poprzez wysyłanie pism do 
Ministra Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego po-
wodują kolejne przedłużenia” postępowania przed tymi organami. 
Dokumentacja, która pozostaje w dyspozycji Urzędu Miejskiego 
w Bukownie wskazuje, że wydłużanie postępowań następowało 
wskutek odmiennych okoliczności, takich jak oczekiwanie na odpo-
wiedź Burmistrza Miasta Bukowno czy procedowanie wniosków in-
nych podmiotów.

3. Nie jest prawdą, że aktualnie gmina oczekuje tylko na niezbędne do 
dalszego procedowania opinie Ministra Środowiska i Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego. Marszałek Województwa Małopolskiego 
ani Minister Środowiska nie będą wydawać kolejnych opinii w przed-
miocie złożonych wniosków. Obecnie gmina oczekuje na wyrażenie 
zgody przez ww. organy.

4. Nie  jest prawdą, że wydawane przez Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego i Ministra Środowiska opinie negatywne automatycznie 
zakończą dalsze procedowanie złożonych wniosków. Stwierdzenie to 
całkowicie pomija fakt, że opinie nie wiążą organu rozstrzygającego 
sprawę.

Sebastian Piasta 
Radny Rady Miejskiej w Bukownie

Sprostowanie ogłoszenia 
Urzędu Miejskiego  

w Bukownie
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy  
ul. Wspólnej (obręb Pomorzany i obręb Olkusz), w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej 
własność Gminy Olkusz, składającej się z działek nr:  617/38 o powierzchni 0,2380 ha, objętej księgą wieczystą 
nr: KW KR1O/00047850/8 i nr 741/21 o powierzchni 1,3363 ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00040127/2.  
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 1,5743 ha.
Nieruchomość niezabudowana położona w otoczeniu terenów produkcyjno-usługowych, terenów zalesionych oraz 
cmentarza. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa nr 94. W terenie działki stanowią jeden kompleks gruntów 
w kształcie wielokąta, niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zakrzaczone, porośnięte drzewami, teren nierówny. Przez 
działki 617/38 i 741/21 przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia ze strefą oddziaływania, znacznie ograniczająca 
możliwość zabudowy. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej – ul. Wspólna poprzez szlak drożny składający się z działki 
nr 617/29, która stanowi własność Gminy Olkusz. Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej: woda, 
energia, kanalizacja.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej 
dzielnicy przemysłowej Olkusza:
a) działka nr 617/38 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B3.P-U” – opisanym jako: „tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto nieruchomość znajduje się w terenie kategorii „B” przydatności do 
zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy 
złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150 m.
b) działka nr 741/21 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B3.P-U” – opisanym jako: „tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto nieruchomość znajduje się w terenie kategorii „B” przydatności do 
zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy 
złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 50 m i 150 m. Przez działkę nr 741/21 przebiega 
sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania, w południowo-wschodniej części działki przebiega 
podziemna sieć energetyczna eS, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem 
linii energetycznych.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 980 000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie 
ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący 
do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 196 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy złotych) w terminie do dnia 02.04.2020r. włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA  
O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2020r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  
sala narad-parter. 
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziele Nieruchomości, 
na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.pl oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne 
i ogłoszenia różne. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz 
w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY 

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
SAMOCHODU OSOBOWEGO

Nazwa sprzedającego:
Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 637-19-98-042, REGON 
276258010
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Mercedes – Benz 
VITO 115 CDI, stanowiący mienie Gminy Olkusz. Cena wywoławcza 
samochodu wynosi 14 000,00 zł brutto.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Rok produkcji: 2006
Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty w terminie do 11.02.2020 r. do godz. 1000 w Urzędzie 
Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, Punkt Informacyjno-Podawczy. Oferta 
powinna zawierać: 

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta;
- adres siedziby oferenta;
- numer PESEL lub NIP oferenta;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie 
dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty należy składać 
w zaklejonych kopertach z napisem: „Oferta na zakup samochodu - nie 
otwierać przed dniem 11.02.2020 r. godz. 1015”.
Pozostałe informacje:
1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godz. 1015 w Sali 

Konferencyjnej nr 112 Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Jeżeli 
osoba, której oferta zostanie wybrana nie zgłosi się w ustalonym 
terminie do zawarcia umowy to jej oferta zostanie odrzucona i nastąpi 
ponowny wybór oferty.

2.	Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.
3.	W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż 

jednego oferenta na pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona 
licytacja ustna.

4.	Gmina Olkusz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny 
sprzedawanego samochodu.

5.	Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6.	Wszelkie informacje na temat sprzedaży i oględzin samochodu 

można uzyskać w pok. nr 210 Wydział Administracyjny i Zamówień 
Publicznych, 32-300 Olkusz, Rynek 1, tel. 32 626 02 10.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

W 2020 ROKU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że od dnia 3 lutego 
2020 roku do dnia 2 marca 2020 roku producenci rolni mogą 
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw 
rolnych oraz do chowu i hodowli bydła.  

Wnioski dostępne:
1)	 w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu,	Rynek	1,	 

Wydział	Podatków	i	Opłat	pokój	242	lub
2)	 na	stronie	internetowej:	www.umig.olkusz.pl -	odnośnik	 

-	Biuletyn	Informacji	Publicznej.						

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:                               
1)	 faktury	 VAT	 albo	 ich	 kopie,	 stanowiące	 dowód	 zakupu	 oleju	

napędowego	w okresie	6	miesięcy	poprzedzających	miesiąc	złożenia	
wniosku	tj.	za	okres	od	1	sierpnia	2019	r.	do	31	stycznia	2020	r.;

2)	 dokument	 wydany	 przez	 kierownika	 biura	 powiatowego	 Agencji	
Restrukturyzacji	 i Modernizacji	 Rolnictwa	 zawierający	 informacje	
o liczbie	 dużych	 jednostek	 przeliczeniowych	 bydła	 będącego	
w posiadaniu	producenta	rolnego	w przypadku	ubiegania	się	o zwrot	
podatku	w	odniesieniu	do	bydła.

Wnioski	 o	 zwrot	 podatku	 można	 złożyć	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Miasta	
i	Gminy	w	Olkuszu,	Rynek	1,	Wydział	Podatków	i	Opłat,	pokój	nr	242,	
lub	przesłać	pocztą	na	adres	urzędu	z	zachowaniem	terminu	nadania	
pisma	u	operatora	pocztowego.

Informacji	 udzielają	 pracownicy	 Wydziału	 Podatków	 i	 Opłat,	 tel.	 
(32)	626-01-92.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działki 
o numerze 829 o powierzchni 0,0853 ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8, położonej 
w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, obręb Pomorzany. Działka posiada regularny kształt, zabudowany częścią 
budynku portierni, usytułowanym w południowo-wschodniej części działki. Budynek portierni jest własnością 
właściciela działki sąsiedniej o numerze 830. Z faktem tym może wiązać się roszczenie właściciela tego 
budynku o nabycie części nieruchomości zajętej przez ten budynek. Na działce, w jej południowej części, 
na wysokości za budynkiem portierni, znajduje się ogrodzenie. Powierzchnia gruntu utwardzona warstwą 
betonowo - żwirową. Działka ma bezpośredni dostęp do wszystkich mediów (woda, prąd, gaz, kanalizacja) 
oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej 
i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z dnia 30.01.2018r.  
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 6.03.2018r., poz. 1284) działka nr ewidencyjny 829 położona w Olkuszu przy  
ul. Wspólnej znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B2.P-U”- opisanym jako: „Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Zgodnie z tekstem w/w planu §9 dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu: B1.P-U, B2.P-U, B3.P-U, C4.P-U ustala się przeznaczenie:1) obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe;  
2)zabudowa usługowa. Ponadto działka znajduje się w granicy terenu kategorii „B”- przydatności do zabudowy, 
w granicy starego kopalnictwa – rud srebra i ołowiu, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w granicy złoża 
rud cynku i ołowiu Olkusz oraz w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych nr GZWP 454 Olkusz-Zawiercie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 170 600 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych). 
Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 34 120 zł (słownie: 
trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia złotych) w terminie do dnia 27.02.2020r. włącznie na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2020r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
sala narad - parter.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl 
w dziele Nieruchomości, na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.pl oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz 
w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz 
w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

- Zdecydowaliśmy się pocze-
kać z oficjalnym otwarciem obu 
placówek, aż ich podopieczni 
zaaklimatyzują się trochę w no-
wym otoczeniu – mówił wójt 
Roman Żelazny podczas uroczy-
stego otwarcia Samorządowego 
Przedszkola i Żłobka „Czas na 
maluchy” w Trzyciążu 28 stycznia 
br.  Opłacało się czekać, ponieważ 
zaproszeni goście, mimo licznych 
zachorowań wśród podopiecznych, 
zostali przywitani przez pozostałe, 
zdrowe maluchy iście po królewsku 
– pięknym programem artystycz-
nym na wysokim poziomie!

Zaproszenie na sympatyczną 
uroczystość oficjalnego otwarcia 
Przedszkola Samorządowego w Trzy-
ciążu i Żłobka „Czas na Maluchy” 
przyjęło grono zacnych gości: po-
słanki na Sejm RP Elżbieta Duda 
i Agnieszka Ścigaj, Powiatowy In-

spektor Sanitarny Agata Knapik, 
przedstawicielka Małopolskiego Ku-
ratorium Oświaty – wizytator Mał-
gorzata Wajda, dyrektorzy lokalnych 
placówek oświatowych i kierownicy 
gminnych instytucji – Ośrodka 
Zdrowia lek. Joanna Zielnik-Pielka, 
GOPS – Tomasz Kozubowski, radni 
Powiatu Olkuskiego Wanda Klimek 
i Paweł Rykała oraz radni Gminy 
Trzyciąż, na czele z przewodniczącym 
Lucjanem Gajdą, a także sołtysi. Nie 
zabrakło przedstawicieli wykonawcy 
– projektantki Agnieszki Biskup oraz 
prezesa firmy „Meritum” Andrzeja 
Adamczyka.

Przecięto symboliczną wstęgę 
i dokonano wpisów w kronice - ku 
pamięci potomnych, po czym, zgodnie 
z polską tradycją, placówki zostały 
pobłogosławione i poświęcone przez 
proboszcza parafii jangrockiej, ks. 
dziekana Andrzeja Bila.

Wspominając genezę powstania 
na terenie gminy Trzyciąż pierwszego 
przedszkola i żłobka z prawdziwego 

zdarzenia (dotychczas młodsze dzieci 
mogły korzystać tylko z niewiel-
kich oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach), wójt Żelazny wrócił do 
podejmowanych kilka lat wcześniej 
trudnych i budzących wtedy wiele 
emocji decyzji o racjonalizacji sieci 
szkolnej.

- Jeżeli chodzi o starsze dzieci 
-  mają dziś zapewnione znakomite 
warunki nauczania i wychowania, 
w dobrych warunkach lokalowych 
i technicznych, pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry, zapewniamy im 
bezpieczny dowóz - czyli to co w pro-
wadzonych w tamtym czasie emocjo-
nalnych dyskusjach budziło, jak się 
okazało, niepotrzebne obawy. W efek-
cie wtedy niepopularnych decyzji 
o likwidacji małych szkół, z których 
część przekształciła się i funkcjonuje 
jako placówki niepubliczne, udało się 
nam stworzyć finansowe możliwości 
do budowy w centrum gminy oczeki-
wanych przez lokalną społeczność, 
nowoczesnych placówek opieki nad 

najmłodszymi mieszkańcami, jakimi 
są to piękne przedszkole i żłobek. 
Dzięki temu rodzice uczęszczających 
tu dzieci zyskali możliwość powrotu 
do pracy i aktywizacji zawodowej – 
mówił podczas otwarcia wójt Roman 
Żelazny, z którym zgodził się kolejny 
mówca - przewodniczący rady Gminy 
Lucjan Gajda.

Wójt Żelazny przypomniał także, 
dlaczego pomysł budowy nowego 
obiektu wygrał z koncepcją kosztow-
nego dostosowywania do aktualnych 
wymogów i potrzeb starych budyn-
ków szkół.

- Po wielu dyskusjach zdecydo-
waliśmy, że najlepszą lokalizacją dla 
przedszkola będzie Trzyciąż, jako do-
brze skomunikowane centrum gminy. 
W ramach przymiarek do inwestycji 
zwizytowaliśmy budynek szkoły 
w Trzyciążu z obecną tu panią Agatą 
Knapik, Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Olkuszu. Po doko-
naniu oceny obiektu pod względem 
współczesnych wymogów sanitarnych 

stwierdziła wtedy, że łatwiej i taniej 
będzie wybudować odpowiedni do 
nowej funkcji nowoczesny parterowy 
budynek na placu obok szkoły, niż 
ją w tak istotny sposób przebudo-
wywać. Dziś, po latach, przyznaję 
– mądrego warto posłuchać! Mamy 
przedszkole i żłobek na miarę XXI 
wieku, a mieszkańcy - potencjał do 
startu w nowe życie: starsi mogą pra-
cować, a najmłodsi – uczyć się, bawić 
i wychowywać w komfortowych, 
przyjaznych warunkach – stwierdził 
Roman Żelazny.

Koszt budowy obiektu był dla 
gminy Trzyciąż dość potężnym wy-
zwaniem - większość z 6 mln. 278 tys. 
zł, które wydatkowano na inwestycję, 
to środki z budżetu gminy, które 
wspomogło pozyskanie dodatkowego 
dofinansowania w kwocie blisko 400 
tys. zł z PFRON – na przedszkole, 
które ruszyło 1 września 2019 r. oraz 
750 tys. zł z rządowego programu 
Maluch+ na budowę żłobka, czynnego 
od 1 stycznia br.  

Przedszkole może przyjąć 75 trzy- 
i czterolatków, a żłobek 25 maluszków 
od 21 tyg. do 3 roku życia. Dodatko-
wym atutem żłobka jest fakt, że przez 
najbliższy rok pobyt dzieci w placów-
ce dla rodziców będzie bezpłatny. Jest 
to możliwe dzięki temu, że Gmina 
Trzyciąż pozyskała dofinansowanie 
na stworzenie 25 miejsc żłobkowych 
oraz zapewnienie funkcjonowania 
żłobka w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2020 r. w ramach realizacji 
projektu „Czas na Maluchy - żłobek 
w Trzyciążu”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
RPO Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. Projekt, które-
go całkowita wartość wynosi: 474 
998.75 zł uzyskał dofinansowanie 
w wysokości  403 748.75 zł, ma na 
celu wsparcie wzrostu aktywności 
na rynku pracy kobiet i mężczyzn 
zamieszkałych na terenie gminy 
Trzyciąż, przez wprowadzenie roz-
wiązań ułatwiających godzenie życia 
rodzinnego i zawodowego.

Nowe przedszkole i żłobek uroczyście otwarte

KWAŚNIÓW
Konrad�Kulig

W sobotę 18 stycznia w wieku 
65 lat zmarł ks. Marek Plebanek, 
proboszcz parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Kwaśniowie. 
Większość swojej czterdziestolet-
niej posługi kapłańskiej spędził 
na ziemi olkuskiej. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się pod prze-
wodnictwem ks. bp. Grzegorza 
Kaszaka.  

Pogrzeb ks. Plebanka miał miej-
sce w czwartek 23 stycznia. Mszy 
świętej, odprawionej w kwaśniow-
skim kościele, przewodniczył ordy-
nariusz diecezji sosnowieckiej ks. 
biskup Grzegorz Kaszak.

– Wielki to skarb mieć księdza 
wśród nas, wśród naszych rodzin, 
wśród naszych domostw. To jest 
ten, który ma łączyć niebo i ziemię. 
To jest ten, który – tak jak to czynił 
ksiądz Marek – zanosi swoje modli-
twy, kiedy jest taka potrzeba. Kiedy 
trzeba było, stawał obok was, aby 

dzielić waszą radość: sprawował sa-
krament chrztu świętego, błogosławił 
zawierane związki małżeńskie. Ale był 
także w momentach trudnych, kiedy 
już po raz ostatni widzieliście osobę 
odchodzącą do Pana. Ta trumna woła. 
Ta trumna skłania nas wszystkich 
do refleksji. Potrzeba kogoś, kto by 
go w tej ważnej posłudze zastąpił. 
Potrzeba nam księży. Módlcie się 
o powołania kapłańskie. – podkreślił 
podczas kazania biskup Kaszak.

W ostatnim pożegnaniu zmarłe-
mu towarzyszyli licznie zgromadzeni 
mieszkańcy, strażacy, przedstawiciele 
władzy samorządowej oraz niemal stu 
księży. Kondukt żałobny otwierały 
m.in. liczne poczty sztandarowe i or-
kiestra ZGH Bolesław. Rodzina ks. 
Plebanka wyraziła zgodę, aby został 
on pochowany na cmentarzu parafii, 
w której pełnił posługę.

– To był dobry człowiek, przez 
ponad dwadzieścia lat bycia probosz-
czem współpracował ze wszystkimi: 
ze szkołą, strażą pożarną, kołami 
gospodyń, kołami różańcowymi, radą 
parafialną… Ludzie go cenili. Podczas 
uroczystości pogrzebowych chcie-
liśmy go godnie pożegnać i wyrazić 
wdzięczność za długoletnią posługę. – 
zaznaczył sołtys Kwaśniowa Dolnego 
Krzysztof Nowak.

Ks. Marek Plebanek był probosz-
czem parafii w Kwaśniowie od 1996 
r. Wcześniej funkcję tę pełnił także 
w parafii św. Jana Chrzciciela w Bu-
kownie. W Dekanacie NMP Wspomo-
życielki Wiernych w Jaroszowcu od 
2005 r. był dziekanem, a następnie 
Ojcem Duchownym, czyli duszpaste-
rzem troszczącym się o poziom życia 
duchowego innych kapłanów. Był 
także kapelanem strażaków z gminy 
Klucze. Podczas jego proboszczowa-
nia w Kwaśniowie dobudowano przy 
świątyni wieżę-dzwonnicę, a sam 
kościół ozdobiono witrażami i mo-
zaikami. Ks. Plebanek wielokrotnie 
uczestniczył również w lokalnych 
uroczystościach patriotycznych m.in. 
odprawiał coroczną mszę świętą 
w intencji żołnierzy Armii Krajowej 
przy ołtarzu polowym i zabytkowej 
kapliczce na Borach Kwaśniowskich.

Mieszkańcy Kwaśniowa 
pożegnali proboszcza
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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 

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

31.01.2020 Piątek	 Piłsudskiego	22

1.02.2020	 Sobota	 Skwer	6

2.02.2020	 Niedziela	 K.	K.	Wielkiego	24

3.02.2020 Poniedziałek	 Rabsztyńska	2

4.02.2020	 Wtorek	 Al.	1000-lecia	17

5.02.2020 Środa	 Buchowieckiego	15	A

6.02.2020	 Czwartek	 Al.	1000-lecia	2B
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 

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 lek. spec. chorób wew – Indywi-
dualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: piersi, 
staw biodrowy niemowląt, jamy brzusznej, tar-
czycy, przepływy nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. 
Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 603, www.usgol-
kusz.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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1-4 lutego
 ǧ 15:00�Misiek�i Chiński�Skarb�2D�DUB
 ǧ 17:00�Sokół�z Masłem�Orzechowym�2D�NAP
 ǧ 19:00�Jumanji:�Następny�Poziom�2D�NAP

6 lutego
 ǧ 17:00�Teatrzyk�Dusza�Lasu

7 lutego
 ǧ 17:00�Ptaki�Nocy�2D�NAP
 ǧ 19:30�Ptaki�Nocy�2D�NAP

31 stycznia
 ǧ 13:00�Kraina�Lodu�2�2D�DUB
 ǧ 15:00�Śnieżka�i Fantastyczna�Siódemka�2D�DUB
 ǧ 17:00�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 19:00�1917�2D�NAP
 ǧ 21:15�Małgosia�i Jaś�2D�NAP

1 lutego
 ǧ 13:00�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 18:00�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 15:15�Kraina�Lodu�2�2D�DUB
 ǧ 16:00�Śnieżka�i Fantastyczna�Siódemka�2D�DUB
 ǧ 17:30�Poznajmy�się�jeszcze�raz�2D�NAP
 ǧ 19:45�1917�2D�NAP
 ǧ 20:00�Małgosia�i Jaś�2D�NAP

2 lutego
 ǧ 13:30�Kraina�Lodu�2�2D�DUB
 ǧ 14:00�Śnieżka�i Fantastyczna�Siódemka�2D�DUB
 ǧ 15:30�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 18:15�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 16:00�Boże�Ciało�2D�PL
 ǧ 17:30�Poznajmy�się�jeszcze�raz�2D�NAP
 ǧ 19:45�1917�2D�NAP
 ǧ 20:15�Małgosia�i Jaś�2D�NAP

4 lutego
 ǧ 13:00�Kraina�Lodu�2�2D�DUB
 ǧ 15:15�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 18:00�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 16:00�Śnieżka�i Fantastyczna�Siódemka�2D�DUB
 ǧ 17:30�Poznajmy�się�jeszcze�raz�2D�NAP
 ǧ 19:45�1917�2D�NAP
 ǧ 20:00�Małgosia�i Jaś�2D�NAP

5 lutego
 ǧ 13:00�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 18:00�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 15:15�Kraina�Lodu�2�2D�DUB
 ǧ 16:00�Śnieżka�i Fantastyczna�Siódemka�2D�DUB
 ǧ 17:30�Poznajmy�się�jeszcze�raz�2D�NAP
 ǧ 19:45�1917�2D�NAP
 ǧ 20:00�Małgosia�i Jaś�2D�NAP

6-7 lutego
 ǧ 13:00�Kraina�Lodu�2�2D�DUB
 ǧ 15:15�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 18:00�Doktor�Dolittle�2D�DUB
 ǧ 16:00�Śnieżka�i Fantastyczna�Siódemka�2D�DUB
 ǧ 17:30�Poznajmy�się�jeszcze�raz�2D�NAP
 ǧ 19:45�1917�2D�NAP
 ǧ 20:00�Małgosia�i Jaś�2D�NAP

MOK – zapisy na zajęcia w MDK, ul. Fr Nullo 29, 
tel. 32 643 11 20
3 lutego

 ǧ 11:00� –� Seanse� „Bajkowe� niespodzianki”�
(wstęp�wolny)

4 lutego
 ǧ 10:00�-�Warsztaty�Wokalne�-�(7-13�lat)�Łączenie�
ruchu�i dźwięku�(zabawy�indywidualne�i grupo-
we);�elementy�techniki�wokalnej�(zapisy)

 ǧ 12:00�–�Za�kulisami�domu�kultury� i Kina�Zby-
szek�–�zwiedzanie�(zapisy)

5 lutego
 ǧ 11:00�-�„Japońska�Sakura”�–�zajęcia�plastyczne�
(zapisy)

6 lutego
 ǧ 17:00�-�Teatrzyk�dla�dzieci�pt.� „Dusza�Lasu”�–�
bilety�w cenie�5�zł�dostępne�w kasie�biletowej�
MOK.

7 lutego
 ǧ 11:00� –� Seanse� „Bajkowe� niespodzianki”�
(wstęp�wolny(

 ǧ 11:00�-�„Nocy�czar”-�Pejzaż�aluminium�malowa-
ny�–�zajęcia�plastyczne�(zapisy)

Centrum Kultury MOK – zapisy na zajęcia,  
ul. Szpitalna 32, tel. 32 494 39 66
1 lutego

 ǧ 11:00�Muzyka�Czarnego�Lądu–afrykańskie�bęb-
ny.�Zajęcia�edukacyjno�–�plastyczne�dla�dzieci�
6–12�lat

5 lutego
 ǧ 11:00� Zimowe� ozdoby:� bałwanki,� pingwinki,�
śnieżynki.�Zajęcia�plastyczne�dla�dzieci�5–8�lat.

6 lutego
 ǧ 11:00�Trawa,�sznurek,�papier:�kolorowy�kolaż�in-
spirowany�twórczością�Wołkowskiego.�Zajęcia�
edukacyjno�–�plastyczne�dla�dzieci�7–12�lat.

8 lutego
 ǧ 11:00�Camera�obscura,�czyli�jak�to�było�z pierw-
szymi�aparatami�fotograficznymi.�Zajęcia�edu-
kacyjno�–�plastyczne�dla�dzieci�9�–�15�lat.

Zapisy tel. 32 643 06 19 
3 lutego 

 ǧ 10:00�Kosmiczne� zabawy�dla�najmłodszych�–�
od�4�do�7�lat�

4 lutego 
 ǧ 10:00�Kosmiczne� zabawy�dla�najmłodszych�–�
od�4�do�7�lat�

5 lutego 
 ǧ 10:00�Galaktyka�kodem�tyka�(warsztaty�progra-
mowania�–�gr.�I)�–�6�latki�

 ǧ 11:00�Galaktyka�kodem�tyka�(warsztaty�progra-
mowania�–�gr.�II)�–�6�latki�

6 lutego 
 ǧ 10:00�Z wizytą�na�Międzynarodowej�Stacji�Ko-
smicznej�ISS�-�od�8�do�12�lat�

7 lutego
 ǧ 10:00�Satelity�i pojazdy�kosmiczne�-�od�8�do�12�
lat�

3 lutego 
 ǧ 11.00-13.00� „Literkowy� zawrót� głowy”� zabawy�
i zagadki�z alfabetem�polskim,�rymowanki,�ka-
lambury�ze�świata�bajki�

5 lutego 
 ǧ 11.00-13.00�„Bajkowe�koty”�zabawy�plastyczne,�
prezentacja�książek�o kotach�z okazji�ich�święta.�

Filia Ujków Nowy
7 lutego 

 ǧ 11.00-13.00�„Być�jak�Tygrys”�
Filia w Podlipiu 

4 lutego 
 ǧ 11:00-12:30� Mroźna� Kraina,� Wspólne� czytanie�
o przygodach�Elsy,�Anny�i Olafa,�rebusy�i zga-
dywanki

Filia w Krzykawce 
3 lutego 

 ǧ 11:00-13:00�„Domowy�zwierzyniec”�
5 lutego 

 ǧ 11:00-13:00�„Ciekawostki�ze�świata�zwierząt”�
Filia w Laskach 

3 lutego 
 ǧ 11:00-13:00� „Królik� Franek� i  tajemnica� dobrej�
zabawy”

Zajęcia w środy i piątki w godz. 11:00 – 12:00 
5 lutego 

 ǧ Poznajmy� Weronikę� i  Ulę� oraz� tajemniczego�
kota�–�bohaterów�opowieści�Holly�Webb�„Opo-
wieść�o zimowym�kotku”�

7 lutego 
 ǧ Jak�wygląda�pani�Zima?�Narysujemy�ją�razem�
z dziećmi� z Wesołkowa�–�Agnieszka�Antosie-
wicz�„Jestem�przedszkolakiem�–�zima”�

Filia Wodąca (wstęp wolny) 
 ǧ Ferie�z książką�we�wtorki�i czwartki�w godzin-
ach�11:00�–�12:00�

Filia w Podlesiu 
 ǧ Ferie�z książką�w poniedziałki�i środy�w godzi-
nach�15:30�–�16:30�

Filia w Borze 
 ǧ Ferie�w bibliotece��we�wtorki�i czwartki�w godzi-
nach�14:30�–�16:00

 
2 lutego 

 ǧ 16:00�„Sekretne�życie�zwierzaków�domowych�2” 
-�bajka�animowana

 ǧ 18:00�„Król�Lew”�-�przygodowy�film�familijny�

Na animacje dla dzieci obowiązują zapisy.
4 lutego 

 ǧ 16:00-20:00�Gra�w tenisa�stołowego
 ǧ 16:30-18:30�Animacje�dla�dzieci�(Plastyka�i za-
bawy�ruchowe)*

 5 lutego 
 ǧ 16:00-20:00�Gra�w tenisa�stołowego
 ǧ 16:30-18:30�Animacje�dla�dzieci� (Kino�dla�naj-
młodszych)

 ǧ 17:00-19:00�Spotkanie�klubu�„Razem”
6 lutego 

 ǧ 16:00-20:00�Gra�w tenisa�stołowego.
 ǧ 16:30-18:30�Gry�planszowe�dla�całej�rodziny

7 lutego 
 ǧ 14:00-18:00�Gra�w tenisa�stołowego.
 ǧ 16:00-17:00� Zdrowy� kręgosłup� dla� dorosłych�
(zajęcia�płatne�10�zł(os)

 ǧ 17:00�–�19:00�Spotkanie�klubu�„Wiarusy”.

2, 8, 9 lutego Lodowisko – zapisy tel. 784 647 871 
 ǧ 9:00-11:00�Nauka� i doskonalenie� jazdy�na� łyż-
wach�(szkoły�podstawowe)

4, 6 lutego Lodowisko – zapisy tel. 784 647 871 
 ǧ 15:00�–� 17:00� �Nauka� i doskonalenie� jazdy�na�
łyżwach�(szkoły�podstawowe)�

4, 5, 6, 02.2020 Hala MOSiR – zapisy tel. 784 
647 871 

 ǧ 14:00-15:00�ABC�Tenisa�Ziemnego�(szkoły�pod-
stawowe�i średnie)�

7 lutego Hala MOSiR – zapisy tel. 784 647 871 
 ǧ 13:30-15:30�ABC�Tenisa�Ziemnego�(szkoły�pod-
stawowe�i średnie)�

3, 4, 5, 6, 7 lutego ZSPI nr 1(SP2) 
 ǧ 10:00-12:00� Nauka� i  doskonalenie� pływania�
(szkoły�podstawowe)�

3, 5 lutego  Hala MOSiR – zapisy przed zajęciami 
 ǧ 18:30-20:00�Zimowa�sekcja�Judo�i Ju-Jitsu�

3, 4, 5, 6, 7 lutego  Hala MOSiR – zapisy przed 
zajęciami 

 ǧ 16:30-18:00� � XXVII� Akademia� Karate� i  Samo-
obrony�(szkoły�podstawowe�i średnie)�

4, 6 lutego Hala MOSiR – zapisy przed zajęciami 
 ǧ 12:00-14:00� RozGRYwki� Planszowe� (szkoły�
podstawowe�kl.�I-VIII)�

4,6 lutego  Hala MOSiR – zapisy przed zajęciami 
 ǧ 10:00-11:30�Animacje�sportowe�(szkoły�podsta-
wowe�kl.�I-III�i młodsi)�

Ferie w bibliotece (zapisy) tel. 32 6429 283.
4 lutego 

 ǧ godz.�10:00�„Dzień�zajęć�pełnych�zabawy”�Kre-
atywne�zajęcia�dla�małych�i dużych.

6 lutego
 ǧ godz.�10:00�Spektakl�w wykonaniu�Teatru�Bla-
szany�Bębenek

Pracownia Ceramiczna:
 ǧ Dom� Kultury� „Papiernik”� w  Kluczach� zajęcia�
wtorek,�czwartek,�piątek�w godz.�12:00�15:00

 ǧ Dom� Kultury� „Hutnik”� w  Jaroszowcu� zajęcia�
w środę�w godz.�12:00�–�15:00

Pracownia Plastyczna:
 ǧ Dom� Kultury� „Papiernik”� w  Kluczach� zajęcia�
wtorek,�środa,�piątek�w godz.�14:30�–�18:00

 ǧ Dom� Kultury� „Hutnik”� w  Jaroszowcu� zajęcia�
poniedziałek,�czwartek�w godz.�14:30�–�18:00

Sekcja Speed-Ball UTW:
 ǧ „Treningi�gry�w speed-ball”,�poniedziałki�i środy,�
godz.�10:00�Dom�Kultury�„Papiernik”�w Kluczach.
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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

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

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

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

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

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

 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 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.

 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.

MOTORYZACJA
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

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

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

 ǧ Autoskup, osobowe,  
dostawcze. 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.

 ǧ Sprzedam Skoda Octawia 1.6 
benzyna, 1998 r. opłacona do maja, 
przegląd do końca września.  
Tel.(605)837496.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

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

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

PRACA
 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 Apteka w Kluczach zatrudni 
mgr farmacji na pełen etat.  
Tel.(608)628359.

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


