
Przegl¹d
OlkuskiOLKUSZ 

BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

R
E

K
L

A
M

A

  14.02.2020 r. nr 07/1255            Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego             Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231‒7810

R E K L A M A

R E K L A M A

� Więcej�na�stronie 2

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Jesienią powinna być gotowa 
multimedialna trasa zlokalizowana 
w piwnicach budynku dawnego sta-
rostwa oraz podziemiach olkuskiego 
ratusza. Co czeka zwiedzających?

W magistracie trwa właśnie 
przetarg na wykonanie ekspozycji 
poświęconych wielu zagadnieniom 
z dziejów Olkusza i okolicy. - Zgod-
nie z założeniami, w podziemiach 

Olkuskie podziemia. 
Śladami  

historii miasta

całodobowo

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

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

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

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

Ford F-MAX  
już w Olkuszu!
Przebojem wdarł się na europejski rynek. Szybko zdobył uzna-
nie właścicieli firm transportowych. Najlepsza ciężarówka 2019  
- Ford F-MAX - jest już częścią floty olkuskiej firmy transportowo - 
spedycyjnej Kurier Team 2000.  Czytaj więcej na stronie 3.

www.przeglad.olkuski.pl
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olkuskiego ratusza ma powstać 
ekspozycja multimedialna o tema-
tyce „Historia miasta Olkusza”, 
a w piwnicach budynku dawnego 
Starostwa ekspozycja multimedialna 
o tematyce „Górnictwo kruszcowe 
oraz mennica”. Już wcześniej na zle-
cenie magistratu zostały opracowane 
programy funkcjonalno - użytkowe 
dla każdego z tych obiektów, a także 
koncepcje wystaw: „Historia miasta 
Olkusza” i „Górnictwo kruszcowe 
oraz mennica” - opowiada olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.

W podziemiach ratusza poznamy 
pradzieje naszego regionu, etymo-
logię nazwy i herbu miasta, legen-
dy związane z Olkuszem, historię 
poszukiwania kruszców. Zwiedza-
jący będą mogli obejrzeć panoramicz-
ne projekcje filmowe: „Podziemny 
Skarb” (o historii miasta) oraz „Losy 
w gwiazdach zapisane” (prezenta-
cja postaci Marcina Bylicy i jego 
osiągnięć w dziedzinie astronomii). 
W kolejnych komorach zobaczymy 
replikę srebrnego „Krzyża Gwarków”, 

ekspozycję pn. „Kancelaria - archi-
wum” z kopiami dokumentów i pie-
częci miasta, ekspozycje dotyczące 
olkuskich astronomów, astrologów 
i innych słynnych olkuszan. Zgodnie 
z koncepcją, w podziemiach zosta-
ną zaprezentowane najciekawsze 
przedmioty znalezione podczas prac 
archeologicznych, dobrze zachowany 
piec typu hypocaustum ogrzewający 
niegdyś pomieszczenia ratusza oraz 
replikę astrolabium, czyli przyrządu 
astronomicznego służącego do wyzna-
czania położenia ciał niebieskich nad 
horyzontem.

Kolejne ekspozycje dotyczyć 
będą: historii ratusza i władz miej-
skich (ze strefą zabaw edukacyjnych 
dla dzieci), zagadnień miejskiego 
i górniczego prawa, historii olkuskiej 
gminy żydowskiej w czasach nowo-
żytnych i współczesnych, początków 
przemysłu, ważnych wydarzeń okresu 
zaborów i odzyskania niepodległo-
ści. Zwiedzanie zakończy wystawa 
o współczesnym Olkuszu oraz atrak-
cjach turystycznych miasta i okolicy.

Multimedialna trasa w piwnicach 
dawnego starostwa będzie wiodła 
przez 11 pomieszczeń. Przy pomocy 
makiet, interaktywnych modeli oraz 

artystycznych instalacji poznamy 
warunki pracy w dawnej kopalni, 
a także narzędzia i artefakty górnicze. 
Ważnym elementem będzie ekspozy-
cja poświęcona pochodzeniu ołowiu, 
łącznie z mitami i legendami na jego 
temat. Powstanie także makieta żu-
py olkuskiej, a zwiedzający poznają 
historię górnictwa w Olkuszu od 
XIV do XVIII wieku (m. in. techniki 
poszukiwań, technologie wydobycia, 
wyposażenie i stroju górnika).

- Chcieliśmy wprowadzić kilka 
ciekawostek dla każdej grupy wieko-
wej. Jedną z nich będą interaktywne 
modele tzw. śruby Archimedesa 
i urządzenia o nazwie Paternoster 
służącego do odwadniania kopalni. 
W pomieszczeniu prezentującym hi-
storię olkuskiej mennicy zwiedzający 
nie tylko poznają proces produkcji 
monet i obejrzą zabytkowe monety 
znalezione w Olkuszu. W planach 
jest także ustawienie maszyny, na 
której każdy będzie mógł wybić sobie 
pamiątkową monetę. Szczegóły mogą 
się jeszcze trochę zmienić. Będziemy 
je uzgadniać ze zwycięzcą przetargu, 
tak, aby oferta podziemi była jak naj-
ciekawsza - mówi burmistrz Roman 
Piaśnik.

W podziemiach kwartału królew-
skiego obejrzymy także wiele arte-
faktów znalezionych podczas badań 
archeologicznych oraz wyrobów ze 
srebra, makietę średniowiecznej wagi 
do ważenia galeny czy kopię bochna 
olkuskiego ołowiu.

Wykonanie ekspozycji multime-
dialnych jest częścią realizowanego 
przez olkuski magistrat unijnego 
projektu „Rewitalizacja kwartału kró-
lewskiego w Olkuszu oraz utworzenie 
multimedialnej trasy turystycznej 
w podziemiach ratusza”.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

Szanowni Mieszkańcy,
Wszyscy oczekujemy, by nasze najbliższe otoczenie było czy-

ste, zadbane i estetyczne. Chcielibyśmy móc wyjść na spacer 
z dziećmi lub wnukami, przysiąść na ławce i spokojnie obserwo-
wać, jak nasi najmłodsi bawią się ze swoimi rówieśnikami na bez-
piecznym placu zabaw. Jako władze miejskie dokładamy starań, 
by wizja tego udanego popołudnia na spacerze była możliwa do 
zrealizowania. Niestety, są w naszym środowisku osoby, które – 
nie bacząc na krzywdę zadawaną innym – zupełnie bezmyślnie 
popełniają akty wandalizmu na miejskiej infrastrukturze.

Zniszczone ławki, urządzenia na placach zabaw, znaki ostrze-
gawcze, czy barierki – to przykłady aktów skrajnie nieodpowie-
dzialnego wandalizmu, często niebezpiecznego dla naszego zdro-
wia lub życia. Tego ponurego krajobrazu dopełniają przewrócone 
kosze na śmieci, porzucone pod nogami opakowania i niedopałki 
papierosów, a także wszechobecne i często wulgarne graffiti – na-
wet na nowych elewacjach budynków.

Tylko w ostatnim czasie służby miejskie zabezpieczały zdewa-
stowane ławki na os. Młodych i Słowiki, uszkodzone zestawy za-
bawowe na placach zabaw, przekrzywioną tablicę ogłoszeniową, 
czy barierkę na świeżo wyremontowanej kładce nad torami przy 

Skwerze. Nawet w przypadku nowych obiektów naprawy te nie 
są objęte gwarancją, ponieważ dewastacja wynika z niewłaściwe-
go użytkowania urządzenia. Koszty ponosi więc Gmina Olkusz, 
a w praktyce – każdy Mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz. Zda-
rza się, że sprawca zniszczenia zostaje ustalony i to on jest pocią-
gnięty do odpowiedzialności. Tak było choćby w przypadku dewa-
stacji jednego z foteli w nowym autobusie komunikacji miejskiej.

Konsekwencje są poważne, ponieważ konieczność nieustannej 
naprawy istniejących obiektów lub urządzeń tzw. małej architek-
tury, takich jak kosze na śmieci czy ławki, wymaga wydatkowa-
nia środków, które mogłyby zostać przeznaczone na inne cele, np. 
ustawienia nowych ławek czy koszy w innym miejscu. Dziś te pie-
niądze „uciekają” na kolejną z rzędu wymianę uszkodzonej ławki 
lub naprawę wiaty przystankowej. To są Państwa pieniądze, mar-
nowane przez garstkę mieszkańców, którzy nie mają poszanowa-
nia dla wspólnej własności.

Jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas troszczy 
się o nasze miasto, dbając również o publicznie dostępne urządze-
nia, jednak to często naszym znajomym i sąsiadom brakuje pod-
staw dobrego wychowania, co przynosi konsekwencje dla całej 

lokalnej społeczności. Policja czy Straż Miejska nie są w stanie 
być wszędzie i całodobowo pilnować każdego istniejącego placu 
zabaw, ulicy i chodnika. Rozbudowywany przez nas monitoring 
miejski zdecydowanie poprawia nasze bezpieczeństwo, jednak 
nawet najbardziej zaawansowany system kamer nie zastąpi 
zdrowego rozsądku.

Niezbędna jest Państwa pomoc. Potrzebny jest brak przyzwo-
lenia na akty wandalizmu, które powinny spotykać się z naszym 
zdecydowanym protestem, a nie cichym przyzwoleniem. Milcze-
nie oznacza akceptację. W przypadku aktów wandalizmu najważ-
niejszy jest czas reakcji odpowiednich służb, dlatego apeluję do 
świadków tego typu zdarzeń – nie zwlekajcie z powiadomieniem 
Policji czy Straży Miejskiej. Szybka interwencja zwiększa szansę 
na ujęcie sprawców, którzy na własnej kieszeni poczują, jak dużo 
taka nieodpowiedzialna „zabawa” kosztuje.

APEL: Powiedzmy „dość” wandalom!

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

Roman Piaśnik

Ciąg�dalszy�ze�strony 1
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

CHRZANÓW
Wiola�Woźniczko

Pokoje z łazienkami, nowocze-
sne łózka porodowe, nowy sprzęt 
– tak wygląda zmodernizowany 
oddział położniczy i blok porodowy 
w Szpitalu Powiatowym w Chrza-
nowie. Pierwsze maluchy już tu 
przyszły na świat.

-Bardzo się cieszymy z odnowio-
nego oddziału położniczego. Liczymy 
na to, że dzięki temu w naszym 
szpitalu zwiększy się liczba porodów. 
To drugi, po SOR-ze, kompleksowo 
zmodernizowany oddział. Będziemy 
starać się remontować dalej sukce-
sywnie kolejne oddziały, poszukując 
na ten cel środków zewnętrznych – 
mówi dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Chrzanowie Artur Baranowski.

W poniedziałek uroczyście otwar-
to porodówkę. Symboliczną wstęgę 
przecięli: Starosta Chrzanowski An-

drzej Uryga, dyrektor szpitala Artur 
Baranowski, przewodniczący Rady 
Powiatu Włodzimierz Korczyński oraz 
ordynator Oddziału Położniczo - Gine-
kologicznego Maciej Bodzek.

Zaproszeni goście zwiedzali zmo-
dernizowane pomieszczenia. Na 
całym oddziale wymieniono glazurę 
i pomalowano ściany. Zwiększono 
powierzchnię sal łóżkowych, dosto-
sowano także kilka pomieszczeń do 
całodobowego przebywania opiekuna 
z dzieckiem. W każdej sali do porodu 
znajduje się łazienka, co zdecydo-
wanie poprawia komfort przyszłych 
mam. Nowe oblicze zyskał też blok 
porodowy z salą cięć.

Wysłużony i przestarzały tech-
nicznie sprzęt zastąpiono nowymi 
urządzeniami. -Zakupiliśmy m. in. 
45 łóżek elektrycznych, 3 łóżka do 
intensywnej terapii, 20 pomp infuzyj-
nych, 27 pomp infuzyjnych ze stacją 
dokującą, 11 kardiomonitorów, 13 

defibrylatorów, 4 aparaty KTG, 5 
termometrów do hipotermii, 2 vide-
ogastroskopy, 2 videokolonoskopy, 
kolumnę laparoskopowa, kolumnę 
histeroskopową z osprzętem i na-
rzędziami, respirator transportowy, 
konsolę do krioablacji – wymienia 
Urszula Bogdan, zastępca dyrektora 
ds. logistyki i infrastruktury Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie.

Odnowiona porodówka to nie 
wszystko. Modernizacja dotyczy też 
wszystkich szpitalnych łazienek 
w segmencie A. Obecnie trwa remont 
oddziału neonatologii i pediatrii. 
Prace prowadzone są w taki sposób, 
aby były jak najmniej odczuwalne dla 
pacjentów.

Szpitalne modernizacje oraz za-
kup sprzętu i aparatury medycznej 
zostały ujęte w unijnym projekcie 
„Modernizacja oddziałów szpitalnych 
oraz zakup aparatury medycznej 
celem poprawy jakości i bezpieczeń-
stwa diagnozowania i leczenia pa-
cjentów w Szpitalu Powiatowym 
w Chrzanowie”. Na ten cel pozyskano 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
w kwocie 10,73 mln złotych. Wartość 
całej inwestycji wynosi 17,85 mln 
złotych. Pozostałe środki pochodzą 
z budżetu powiatu chrzanowskiego 
(5,46 mln złotych) oraz szpitala (1,66 
mln złotych).

Każdy może obejrzeć odnowiony 
oddział i poznać warunki panują-
ce na chrzanowskiej porodówce. 
W każdą trzecią sobotę miesiąca 
o godz. 11.00 szpital zaprasza na Dni 
Otwarte w Oddziale Położnictwa i Sali 
Porodowej.

Chrzanowska porodówka 
jak nowa!

OLKUSZ
Jakub�Fita

Niedawno opisany przez nas 
temat dzikiego wysypiska śmieci 
przy ulicy Szkolnej spotkał się 
z dużym odzewem ze strony na-
szych Czytelników. Wiele osób 
pyta, kto jest odpowiedzialny 
za sprzątanie tego typu miejsc i jak 
radzić sobie z podobnymi przypad-
kami. Niektórzy chcieliby samemu 
zakasać rękawy i posprzątać swoją 
okolicę. Jak się jednak okazuje, 
w tym przypadku „chcieć” nie 
zawsze znaczy „móc”.

Czyn społeczny to nieodpłatne 
prace wykonywane na rzecz gminy. 
Większość ludzi kojarzy je ze „słusz-
nie minionym” ustrojem PRL. Jak 
się jednak okazuje, nie odeszły one 
całkowicie do lamusa. W dzisiej-
szych czasach wracają jako oddolna 
i w pełni dobrowolna inicjatywa. 
Po publikacji artykułu dotyczącego 
bałaganu na ul. Szkolnej zgłosili się 
do naszej redakcji ludzie, których razi 
brud i nieporządek w publicznych 
miejscach. Mają zamiar we własnym 
zakresie posprzątać swoją okolicę. 
Chcą jednak dowiedzieć się wpierw, 
komu trzeba zgłosić taką akcję i czy 
mogą liczyć na jakąś pomoc. Postano-
wiliśmy przyjrzeć się bliżej przepisom 
i zwyczajom obowiązującym w tym 
zakresie.

„Wolność Tomku,  
w swoim domku”

W pierwszej kolejności należy 
ustalić, kto jest właścicielem danej 
nieruchomości. Za czystość na dział-
kach stanowiących samorządowe 

mienie dbają firmy pracujące na 
zlecenie gmin. W takim przypadku 
najlepiej byłoby po prostu zawiadomić 
miejskie służby. Gorzej, gdy bałagan 
pojawia się na posesji należącej do 
prywatnych właścicieli. Prawo mówi, 
że to oni powinni dbać o porządek 
na swoich działkach. Egzekwowanie 
tego obowiązku należy zaś do Straży 
Miejskiej i Policji. Organy te mają 
możliwość ustalenia właścicieli za-
śmieconych terenów i pociągania ich 
do odpowiedzialności karnej.

Problem w tym, że procedury 
te są długie i wymagają stosownych 
decyzji administracyjnych, od których 
zawsze można się odwołać. A co, jeśli 
nie chcemy patrzeć tak długo na 
bałagan w naszym sąsiedztwie? – No 
cóż, w takim przypadku możemy 
spróbować zakasać rękawy i wziąć 
sprawy w swoje ręce. Trzeba jednak 
mieć na uwadze, że wchodzimy na 
cudzą posesję, co może wiązać się 
w przyszłości z różnego rodzaju nie-
przyjemnościami.

Pozbierane śmieci,  
to nadal śmieci

Uprzątnięcie dzikiego wysypiska 
to dopiero połowa sukcesu. Ktoś musi 
jeszcze odebrać od nas nasze „znale-
ziska”.  - Kilka lat temu mieszkańcy 
ul. Skalskiej uporządkowali teren 
wokół stawu przy ul. Nullo, należący 
do prywatnego podmiotu. Nikt później 
nie chciał zabrać worków z zebrany-
mi śmieciami. Skończyło się tym, że 
rozerwały je kruki i wrony i tyle było 
pożytku z wielogodzinnej roboty – re-
lacjonuje Czytelnik, który zgłosił się 
do naszej redakcji.

Jak postępować w takiej sytu-
acji? - Postanowiliśmy zapytać o to 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
w Bolesławiu. – Odbiór miejskich 
odpadów odbywa się na zlecenie sa-
morządów zgodnie z ustalonym har-
monogramem – mówi Robert Nielaba. 
A co jeśli chcielibyśmy dostarczyć je 
na składowisko samemu? - Na taki 
transport wymagana jest specjalna 
licencja. Przepisy zabraniają nam 
przyjmowania śmieci dostarczanych 
przez indywidualne osoby – wyjaśnia 
prezes ZGK „Bolesław”. Może więc 
skorzystać z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych? – 
Owszem, możemy przyjąć śmieci, ale 
jedynie posegregowane. I to tylko wy-
brane rzeczy, takie jak metal, plastik 
czy gabaryty – słyszymy w słuchawce 
dzwoniąc do PSZOK-u.

Przed przystąpieniem do dzia-
łania najlepiej więc skonsultować 
wpierw swój pomysł z urzędnikami 
- Doceniamy wszelkie takie pomy-
sły, ale przed rozpoczęciem akcji 
sprzątania najlepiej zgłosić się z taką 
inicjatywą do Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. Dzięki temu możemy 
ustalić status prawny terenu, moż-
liwości działania oraz ewentualny 
sposób i termin odbioru odpadów 
– tłumaczy Michał Latos, rzecznik 
prasowy olkuskiego magistratu.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Czy 
wzięlibyście udział w takiej akcji, 
gdyby była organizowana w waszej 
okolicy? A może uważacie, że za 
takie zadania odpowiedzialne są 
stosowne służby, utrzymywane 
z naszych podatków? – Trady-
cyjnie zapraszamy do dyskusji na 
www.przeglad.olkuski.pl

Czy warto dbać  
o wspólne dobro?

- Zdecydowałem się na ten 
zakup z uwagi na dobrą cenę 
oraz trzyletnią gwarancję 
bez limitu kilometrów. Rynek 
bałkański jest bardzo wyma-
gający, Ford F-MAX świetnie 
się tam sprawdził. Chętnie 
sprawdzę więc najnowszą 
technologię w mojej firmie 
- opowiada szef olkuskiej 
firmy Kurier Team 2000 Sta-
nisław Chłosta, właściciel 
nowego Forda F-MAX z nie-
bieską kabiną. 

Symboliczne przekazanie klu- 
czyków odbyło się w jaworz-
nickiej firmie AUTOFIKO, 
dealerze sieci Ford Trucks. 

Czym kusi ciągnik Forda?  
Silnik Ecotorq 500 PS zapew-
nia mniejsze zużycie paliwa. 
Jak twierdzi producent - to 
triumf inżynierii, dzięki 2500 
Nm momentu obrotowe-
go pomagający pokony-
wać nawet najtrudniejsze 
trasy. Wprowadzono różne 
tryby jazdy (Eco Mode, Po-
wer Mode) pozwalające na 
zoptymalizowanie zużycia 
paliwa. Zastosowana tech-
nologia MAXCRUISE pozwa-
la na wydajniejsze użycie 
pojazdów i - co za tym idzie 
- mniejsze koszty paliwa. 

Technologia ConnecTruck 
odpowiadająca za łączność 
pojazdu, analizuje typ trasy 
i warunki drogowe, automa-
tycznie dostosowując zmia- 
ny prędkości. Zdalna diagno-
styka, aktualizacje oprogra-
-mowania, integracja z pro- 
gramem zarządzania flotą - to 
kolejne atuty F-MAXa. Nowy 
ciągnik Forda jest oczywiście 
przyjazny środowisku, posia-
dając zgodność ze standar-
dami emisji spalin Euro 6D.

Dla każdego kierowcy waż-
ny jest komfort jazdy. F-MAX 
wprowadził szereg udogod-
nień, dzięki którym podróż 
stanie się przyjemnością. 
Nowa ergonomiczna kie-
rownica, cyfrowy kokpit za-
pewniający łatwy dostęp do 
wszystkich systemów kon-
trolnych, automatyczna kli-
matyzacja, spersonalizowa-
ne informacje na głównym 
ekranie (m.in. komputer 
pokładowy, ocena kierow-
cy, wskaźnik obciążenia osi, 
system kontroli ciśnienia 
w ogumieniu, ustawienia 

dodatkowego ogrzewania) 
- to wszystko przygotowano 
z myślą o użytkownikach no-
wego F - MAXa.

Nie bez znaczenia jest fakt, 
że punkty dealerskie i ser-
wisowe rozmieszczone są 
w całym kraju. 

AUTOFIKO  
ul. Niemcewicza 2a,  
43-600 Jaworzno tel. 

731 303 303  
biuro@autofiko.pl

Ford F-MAX już w Olkuszu!
Przebojem wdarł się na europejski rynek. Szybko zdobył 
uznanie właścicieli firm transportowych. Najlepsza cięża-
rówka 2019 - Ford F-MAX - jest już częścią floty olkuskiej 
firmy transportowo - spedycyjnej Kurier Team 2000. 

Ford Trucks, jeden z największych światowych producen-
tów samochodów ciężarowych, to firma z ponad 40 - letnią 
tradycją. Jej najnowszy pojazd - produkowany w Turcji 
Ford F- Max - jest sprzedawany w Polsce od kilku mie-
sięcy. Nowi użytkownicy najbardziej chwalą sobie prze-
stronną kabinę (o szerokości 2,5 m i wysokości 2,16 m), 
niskie spalanie, optymalne koszty eksploatacji oraz 
sukcesywnie rozwijającą się sieć serwisową na terenie 
całego kraju. 
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Per aspera ad astra 
Kim chcę zostać w przyszłości? Co będę robił w dorosłym życiu? 

Jak pogodzić pasje i zainteresowania z uzyskiwaniem w przyszłości 
dobrej płacy i zapewnieniem sobie godnych warunków życia? Takie 
pytania zadają nie tylko uczniowie stojący przed wyborem szkoły, ale 
także ich rodzice, na których spoczywa obowiązek udzielenia dziecku 
właściwej rady, a przede wszystkim troska o jego przyszłe losy. Do-
brze, jeśli młody człowiek od początku wie, do jakiego celu zmierza, 
jednak w większości przypadków decyzja na temat ostatecznego wy-
boru zawodu ,,dojrzewa w czasie”.

Każdy uczeń jest zdolny, a wykrywanie tych zdolności jest bar-
dzo ważnym elementem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. 
Wiadomo, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działal-
ności ludzkiej i każdemu rodzajowi działalności odpowiada rodzaj 
zdolności.  Często nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osią-
gnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeśli nie jest on wspar-
ty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie 
uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi 
ważny element działań pedagogicznych rozwijających zainteresowa-
nia i uzdolnienia uczniów.

Doskonale rozumieją to nauczyciele IV 
Liceum Ogólnokształcącego, którzy umiejętnie 
wpływają na chęci ucznia, rozbudzają jego zain-
teresowania i pozytywne nastawienie do udzia-
łu w wielu projektach, konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych, zawodach sportowych, 
wydarzeniach artystycznych oraz wszelkich 
formach dodatkowej działalności takich jak np. 
wolontariat. Życie we współczesnym świecie nie jest proste, dlatego 
im szybciej młody człowiek określi swoje zainteresowania, tym bar-
dziej zwiększa swoje szanse na podjęcie studiów na renomowanej 
uczelni wyższej i na zdobycie wymarzonego zawodu.

Z myślą o tym IV LO nie tylko co roku starannie opracowuje 
ofertę edukacyjną dla przyszłych uczniów, ale także systematycznie 
aktualizuje bazę wszelkich form działania zmierzających do jego efek-
tywniejszego rozwoju.

I tak np. jeśli współcześnie obserwuje się wzrost zainteresowa-
nia wśród młodzieży naukami przyrodniczymi i ścisłymi, a co za tym 
idzie popularność zawodów medycznych, nauczyciele ,,Czwórki” ak-
tywizują i zachęcają uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach 
z biologii, chemii, ekologii.

Udział w takich formach budzi i rozwija pasje z danej dziedziny, 
wyzwala aktywność badawczą, inspiruje do podejmowania działań 
praktycznych na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska, 
co w dzisiejszych czasach zagrożeń o wymiarze globalnym ma nieba-
gatelne znaczenie.   Podobnie rzecz się ma na polu działalności huma-
nistycznej. Corocznie uczniowie IV LO biorą udział w olimpiadach hi-
storycznych, wiedzy o społeczeństwie oraz polonistycznej. Specyfi ka 
każdej z nich jest inna - wos, jako przedmiot interdyscyplinarny, łączy 
politologię, socjologię, najnowszą historię, geografi ę a nawet mate-
matykę; historia nie tylko uczy o tym ,,co było”, ale pozwala budzić 

świadomość narodową i obywatelską postawę, zaś olimpiada poloni-
styczna krzewi wartości humanistyczne, rozwija twórczą aktywność, 
pozwala pogłębić wiedzę historyczno - literacką, kulturoznawczą, ję-
zykową. Zatem rozwija swobodę w komunikacji międzyludzkiej i po-
głębia rozumienie świata. Łatwo więc zauważyć, że jest to oferta dla 
tych, którzy w przyszłości chcą np. studiować prawo, czy psychologię.

Ponadto IV LO kładzie duży nacisk na współpracę z uczelniami 
wyższymi takimi jak np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Peda-
gogiczny, Uniwersytet Rolniczy, czy instytucjami np. IPN - em, Instytu-
tem Zdrowia Publicznego.

W ramach tej działalności odbywają się zajęcia warsztatowe, 
wykłady, realizowane są projekty z udziałem pracowników nauko-
wych.

Ciekawe i atrakcyjne dla młodzieży są też formy kształcenia ję-
zykowego dostępne dla uczniów naszej szkoły. Wśród nich na uwagę 
zasługują zajęcia DSD z j. niemieckiego, który zdany na odpowiednim 
poziomie uprawnia do studiów w Niemczech bez konieczności dodat-

kowego zdawania egzaminu z j. niemieckiego. 
Dużą popularnością wśród naszych uczniów 
cieszą się też wyjazdy do Instytutu Filologii 
Germańskiej UŚ, gdzie młodzież bierze udział 
w spektaklach w j. niemieckim lub uczestniczy 
w innych formach podnoszących kompetencje 
językowe. W celu ich  podniesienia ciekawe 
działania podejmują też nauczyciele j. angiel-
skiego. Organizując wymiany młodzieżowe ze 
szkołą w Geel w Belgii, zapewniając możliwość 

uczestnictwa w Euroweeku lub zapraszając do ,,Czwórki” grupy te-
atralne wystawiające spektakle w j. angielskim zapewniają kontakt 
z żywym językiem przez konwersacje z nati ve speakerami.

Podejmowane działania przekładają się na sukcesy młodzieży. 
Nasi uczniowie już w pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego 
zostali fi nalistami i laureatami licznych konkursów przedmiotowych. 
Są między nimi: 
• Katarzyna Leśniak i Julia Kwarta zakwalifi kowane do II etapu Wo-

jewódzkiego Konkursu Chemicznego.
• Bartosz Bazan laureat etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i War-

tości w Sporcie. W tej samej olimpiadzie Szymon Surma uzyskał 
tytuł fi nalisty.

• Wiktoria Pieczyrak wzięła udział w fi nale Ogólnopolskiego Konkur-
su Prawa Kanonicznego.

• Natalia Pandel laureatka XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego „Deutschfreund”.

• Julia Chochół, Martyna Pięta i Rafał Pacia udział w etapie okręgo-
wym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Jak powiedział psycholog C. Dweck: ,,Sukces to nie kwesti a 
wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy 
odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż się mogą wiele nauczyć”. 
W ,,Czwórce” wszyscy o tym wiedzą, więc…...ZAPRASZAMY!
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

14 stycznia 2020 r. udało się 
wreszcie rozstrzygnąć przetarg 
na wykonanie koniecznej, długo 
oczekiwanej, kompleksowej moder-
nizacji wolbromskiej oczyszczalni 
ścieków. Umowę na wykonanie za-
dania podpisano 5 lutego br. Koszt 
inwestycji znacznie przekroczy 
zapowiadane wcześniej przez bur-
mistrza Adama Zielnika 25 mln zł 
i, choć zakres remontu w porówna-
niu z pierwotnym projektem został 
znacznie okrojony, ma wynieść 
ponad 30 mln zł. Kwota wzbudziła 
wiele komentarzy wolbromian, a  
podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Wolbromiu została w tej 
sprawie złożona interpelacja radnej 
Agaty Kamionki.

O bezwzględnie niezbędnej po-
trzebie modernizacji przestarzałej 
wolbromskiej oczyszczalni na prze-
strzeni ostatnich lat mówiono i pi-
sano wiele. Również nasza redakcja 
poruszała ten temat kilkakrotnie. 
W ostatnich dniach poznaliśmy 
szczegóły przyjętego rozwiązania 
problemu, ale temat znów rozbudził 
dyskusje mieszkańców. Kwota za wy-
konanie prac uzyskana po przetargu 
jest znaczna, a burmistrz publicznie 
odżegnał się od zamiaru udzielenia 
pomocy finansowej spółce Wolbrom-
ski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, której Gmina Wolbrom jest 
jedynym wspólnikiem, więc – choć 
burmistrz przypomniał, że dotąd nie 
podnosił stawek - mieszkańcy boją się 
przerzucenia na nich kosztów moder-
nizacji, czyli znacznej podwyżki cen 
usług WZWKGKiM sp. z o.o.

Zapytaliśmy o remont, jego kosz-
ty i planowane źródła finansowania 
prezesa spółki Andrzeja Ducha. 
W odpowiedzi na pytanie o finanse 
uzyskaliśmy lakoniczną informację, 
że: „Na wykonanie zadania pn. „Prze-
budowa i rozbudowa (modernizacja) 
oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” 
realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko w ramach Priorytetu: 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach, Spółka pozyskała dofinan-
sowanie z NFOŚiGW oraz uzyskała 
dofinansowanie w formie pożyczki 
inwestycyjnej z NFOŚiGW”.

Więcej szczegółów na ten temat 
wyjawił burmistrz Adam Zielnik, 
który podał do informacji publicznej, 
że z pozyskanej w 2018 r. dotacji 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie będzie pochodziło 15,8 
mln zł, a na wkład własny Spółka 
pozyskała 9 mln zł, w ramach prefe-
rencyjnej pożyczki z NFOŚiGW. Jakby 
nie liczyć – po zsumowaniu tych kwot 
w puli do zapłaty nadal brakowało kil-
ku milionów… Domniemywać można, 
że brakująca kwota może wynikać 
z rozbieżności w podawaniu obok 
siebie kwot netto i brutto.

Na pytanie, czy Gmina Wolbrom 
będzie wspomagała Spółkę w zakresie 
finansowania rozbudowy i remontu 
oczyszczalni, prezes Duch odpowie-
dział, że Spółka (przypomnijmy – 
będąca własnością Gminy Wolbrom) 

nie ma wiedzy w tym przedmiocie. 
Podczas sesji burmistrz zarzekał 
się jednak otwarcie, że pytanie, czy 
Gmina ma środki na modernizację 
jest chybione, bo to nie Gmina musi 
szukać środków, a inwestor, którym 
jest spółka…

W tym miejscu, naturalną koleją 
rzeczy, pojawia się pytanie, czy Spół-
ka jest w stanie samodzielnie spłacić 
zobowiązanie i kto faktycznie zapłaci 
za remont, a wprost – czy pożyczka 
będzie spłacana kosztem znacznego 
wzrostu stawek cen wody i ścieków 
obowiązujących mieszkańców gminy 
Wolbrom?

- Na chwilę obecną Spółka jest 
w trakcie obowiązywania 3-letnich 
taryf. Na  ich wysokość ma wpływ 
wiele czynników, jak chociażby: ceny 
energii elektrycznej, koszty kadrowe, 
opłaty za usługi wodne, koszty za-
gospodarowania osadów, podatki, 
koszty remontów oraz inwestycji itp. 
Wysokość taryf jest kalkulowana bez-
pośrednio przed ich zatwierdzeniem 
i wprowadzeniem, ponadto w chwili 
obecnej taryfy są zatwierdzane przez 
PGW Wody Polskie – odpowiada 
oględnie prezes Andrzej Duch.

W tej materii można posiłkować 
się wypowiedziami burmistrza Adama 
Zielnika, który w odpowiedzi ustnej 
na zadaną podczas ostatniej sesji 
interpelację w sprawie modernizacji 
oczyszczalni, złożoną przez radną 
Agatę Kamionkę, poinformował Radę 
o znakomitej kondycji Spółki, która 
po krótkim okresie „rozruchu na 
minusie”, już generuje rosnące zyski. 
Argument ten – miejmy nadzieję – bę-

dzie dobrym prognostykiem w spra-
wie przyszłych cen.  W tej kwestii 
przyjdzie nam zderzyć się z rzeczywi-
stością dopiero w przyszłości, bowiem 
jeszcze przez rok będą obowiązywały 
aktualne stawki. 

Zdecydowanie złą wiadomością 
może być informacja, że wolbromska 
oczyszczalnia nadal nie będzie miała 
własnej suszarni osadów, bo ten 
element modernizacji został „wycię-
ty” z pierwotnego projektu, a ceny 
wywozu osadów mokrych drastycznie 
rosną i nie zanosi się, że przestaną… 
Ten koszt z pewnością będzie wliczony 
w stawki opłat za ścieki.

Zapytaliśmy też prezesa WZWKG-
KiM, czy nowe nitki kanalizacji 
w Lgocie Wolbromskiej i Zabagniu 
są już podłączone do oczyszczalni 
i odbierają ścieki od mieszkańców? 
Okazuje się, że ścieki z gospodarstw 
w Zabagniu przy ul. Działkowej są 
już odbierane i oczyszczane, ale ka-
nalizacja w Lgocie Wolbromskiej na 
razie jest „teoretyczna”, bo ścieki do 
oczyszczalni jeszcze nie płyną, choć 
mieszkańcy zostali już podłączeni. 
Prezes Duch zapewnia jednak, że 
„oczyszczalnia, pomimo swojego 
wieku i wyeksploatowania, na chwilę 
obecną pracuje stabilnie i nie ma prze-
ciwwskazań do podłączania nowych 
dostawców nieczystości płynnych 
z budowanych obecnie odcinków 
kanalizacji”. Potwierdza też, że pro-
jekt modernizacji oczyszczalni, który 
wkrótce się rozpocznie, przewiduje 
rozbudowę oczyszczalni w taki spo-
sób, aby była w stanie odebrać ścieki 
z kolejnych, nowo budowanych sieci 

kanalizacyjnych w dalszych sołec-
twach gminy Wolbrom.

Na pytanie o przyczyny kilkulet-
niej zwłoki w realizacji gotowego już 
w roku 2014 projektu modernizacji 
oraz różnice pomiędzy projektem 
pierwotnym, a tym, który będzie re-
alizowany prezes Duch odpowiedział, 
że „projekt był przygotowywany prze 
Gminę Wolbrom przed powstaniem 
Spółki i Spółka nie posiada pełnych 
informacji w tym przedmiocie”.

Czym zatem różni się projekt 
modernizacji oczyszczalni, który 
będzie realizowany za kwotę 30.138 
854,81 zł od projektu opracowanego 

i mającego pozwolenie na budowę już 
w roku 2014, w kadencji burmistrza 
Jana Łaksy, a zmieniony w celu 
oczekiwanych wówczas oszczędności 
finansowych decyzją obecnych władz 
Gminy Wolbrom i dlaczego sprawa 
odwlekała się tyle lat? Przypomnij-
my za Adamem Zielnikiem, który 
wyjaśniał na początku roku 2015, że 
„Ewentualne zmniejszenie rozmachu 
projektu modernizacji oczyszczalni 
w Wolbromiu pociągnie za sobą 
znaczne obniżenie kosztów realizacji 
inwestycji. W uproszczeniu: projekt 
obliczony na 28 tys. RLM (RLM – licz-
ba wyrażająca wielokrotność ładunku 
zanieczyszczeń w ściekach odprowa-
dzanych z obiektów przemysłowych 
i usługowych w stosunku do jed-
nostkowego ładunku zanieczyszczeń 
w ściekach z gospodarstw domowych, 
odprowadzanych od jednego miesz-
kańca w ciągu doby - przyp. red.) 
miałby szacunkowo kosztować 32 mln 
zł, a okrojony do 22 tys. RLM  – ok. 24 

mln. zł „.  Dziś narracja burmistrza 
Wolbromia została poszerzona o do-
datkowe informacje. Okazuje się, że 
decyzja o zmniejszeniu zakresu prac 
modernizacyjnych została podjęta nie 
z powodu oszczędności oczekiwanych 
na początku kadencji 2014-2018, po-
partej analizą dokonaną na zlecenie 
burmistrza przez fachowców z Poli-
techniki Krakowskiej, a w zupełnie 
innych okolicznościach. Na portalu 
wolbrom.pl w informacji z 5 lutego 
br. czytamy: „Warto przypomnieć, 
że na początku kadencji burmistrz 
Adam Zielnik „odziedziczył” projekt 
na kombinat za 45 milionów z 3 mi-

lionami... pożyczki umarzalnej w … 
40%. (...) Należy przy tym pamiętać, 
że opracowany za czasów poprzedniej 
władzy projekt modernizacji oczysz-
czalni, został oficjalnie odrzucony 
w 2016 r. przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ze względu na przewymia-
rowanie o 40%. Dopiero po dokona-
niu niezbędnych zmian w projekcie 
wykonawczym pod kątem zaleceń 
NFOŚiGW, udało się uratować projekt, 
na który poprzednia władza wydała 
600 tys. zł. Dodać jeszcze należy, że 
45 mln. zł. w 2014 r., to tak jak teraz 
co najmniej 90 mln. zł, jeżeli chodzi 
o koszty inwestycji.”.

Ponieważ miliony rosną wraz 
z upływem lat, podczas styczniowej 
sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu 
Agata Kamionka, radna Klubu PiS 
pytała burmistrza: „Przez blisko 
5 ostatnich lat z różnych przyczyn 
wstrzymywana była modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. 

Z przytoczonych przeze mnie faktów 
jednoznacznie wynika, że ten czas 
oraz środki publiczne zostały zmar-
nowane. Rozstrzygnięty w ubiegłym 
tygodniu przetarg na kwotę ponad 
30 mln zł, obejmujący zmniejszony 
w stosunku do pierwotnie planowa-
nego zakresu prac oraz obejmujący 
zmniejszoną ilość odbieranych ście-
ków, jest tylko o 2 mln zł tańszy od 
kompleksowego projektu przyjętego 
i zatwierdzonego do realizacji przez 
burmistrza Jana Łaksę. Ponadto 
niedoszacowana wartość realizacji 
całego zdania dofinansowanego 
w ramach POIiŚ 2014-2020, wiąże się 
z koniecznością zwiększania wkładu 
własnego gminy Wolbrom.  Jak Pan 
się do tej sytuacji ustosunkuje?”.

Odpierając argumenty radnej 
Kamionki, burmistrz Adam Zielnik 
zarzucił, że „porównywanie cen z roku 
2014 do obecnych jest co najmniej nie-
eleganckie, a nawet niekompetentne”, 
a potem przeszedł do kontrataku, 
zadając radnej w odpowiedzi na jej 
interpelację wiele szczegółowych 
merytorycznych pytań...

Wobec różnych interpretacji, 
pytanie dlaczego zmiany w projekcie, 
kolejne starania o jego realizację i fi-
nansowanie – chociaż czas z różnych 
względów działał na niekorzyść Gmi-
ny – przedłużyły się o 6 lat pozostają 
bez odpowiedzi. Zapewne przyczyny 
były obiektywne i subiektywne… Do-
brze, że w tym okresie nie doszło do 
całkowitego unieruchomienia oczysz-
czalni, choć bardzo poważne awarie 
doraźnie naprawianych biooxybloków 
nie wróżyły najlepiej.

Pozostało zatem zapytać jeszcze 
tylko o to, czy prace budowlane nie 
zaburzą prawidłowego bieżącego 
działania oczyszczalni?

- W dokumentacji przetargowej 
zostały wskazane następujące wy-
magania:

„W całym okresie prowadzenia 
robót i rozruchu nowego układu 
technologicznego oczyszczalnia musi 
zapewnić odpowiedni efekt oczysz-
czania wynikającego z aktualnego 
pozwolenia wodnoprawnego...”; „W 
czasie prowadzenia prac możliwe 
będzie wyłączenie z ruchu poszcze-
gólnych modernizowanych obiektów, 
ale jako całość istniejąca oczyszczal-
nia będzie czynna...”; „Zamawiający 
zastrzega, że w trakcie prowadzenia 
robót, obiekt Oczyszczalni Ścieków 
w Wolbromiu musi działać w sposób 
ciągły realizując zadania, do których 
jest przeznaczony...”.

Wobec powyższego, prace powin-
ny być prowadzone przez Wykonawcę 
w sposób umożliwiający bieżące 
oczyszczanie ścieków – uspokoił te 
wątpliwości prezes Andrzej Duch.

Zgodnie z podpisaną w Urzędzie 
Gminy Wolbrom 3 lutego br. umową 
z przedstawicielami firmy MIKO-
-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych, 
czyli wykonawcą modernizacji oczysz-
czalni, prace będą zakończone za 16 
miesięcy. Mieszkańcy gminy Wolbrom 
będą się wreszcie cieszyli z nowocze-
snej, spełniającej wymogi XXI wieku 
oczyszczalni ścieków. A jakie będą 
ceny? To pokaże czas...

Remont wolbromskiej oczyszczalni 
ścieków – będzie drogo?

Kondolencje | Nekrologi | tel. 32 754 44 77

Ikonografia�dotycząca�projektu�z portalu�internetowego�Gminy�Wolbrom.
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R E K L A M A

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

Piąty rok z rzędu na realiza-
cję zadania „Wspieranie rozwoju 
sportu” gmina Olkusz przeznaczy 
700 tysięcy złotych. Pieniędzy 
z miejskiej kasy przyznawanych na 
zasadzie dotacji celowych doczeka 
się siedemnaście podmiotów repre-
zentujących dziesięć dyscyplin.

SPR Olkusz niekwestiono-
wanym liderem

Już po raz kolejny w nadchodzą-
cych miesiącach najwięcej środków 
trafi na konto Stowarzyszenia Piłki 
Ręcznej Olkusz, gdzie w szczypior-
niaka gra przeszło 150 osób, z czego 
zdecydowana większość to młodzież 
szkolna. Klubowi działacze podkre-
ślają rolę szkolenia od najmłodszych 
lat, głównie w swoich wychowankach 
upatrując zawodniczki aspirujące do 
gry w pierwszej drużynie. A ta obecnie 
w tabeli I Ligi Kobiet zajmuje wysokie 
3. miejsce, wciąż zachowując realne 
szanse na udział w barażach o PGNiG 
Superligę. SPR w obecnym roku wzo-
rem ubiegłych lat otrzyma wsparcie 
w wysokości 250 tys. zł. Jak uczy 
niedawna przecież historia, ta kwota 
przy wsparciu sponsorów wystarcza 
na funkcjonowanie na zapleczu 
Superligi i prowadzenie drużyn mło-
dzieżowych, jednak w perspektywie 
sportowego awansu staje się kroplą 
w morzu ekstraklasowych potrzeb. 
Co w chwili, kiedy nadarzy się szansa 
gry z najlepszymi zespołami w Polsce? 
Na dzisiaj trudno odpowiedzieć na 
to pytanie.

„Piłka nożna, spać nie 
można”

Zgodnie z powyższym cytatem 
najwięcej emocji i uczestników zajęć 
nie tylko w Olkuszu, ale i okolicznych 
miejscowościach przyciąga najpopu-
larniejsza gra zespołowa w naszym 
kraju - piłka nożna. Z grona futbo-
lowych klubów – a jest ich sześć – 
największe pieniądze rzędu 80 tys. 
zł otrzymał zbliżający się do setnych 
urodzin KS Olkusz. Dorośli piłkarze 
z Czarnej Góry rundy jesiennej nie 
mogą zaliczyć do udanych, bowiem 
na półmetku sezonu w krakowskiej 
klasie okręgowej zamykają tabelę. 
Kiepskie humory związane z senior-
ską niemocą Roman Madej i jego 
współpracownicy rekompensują sobie 
nieco poprzez utworzenie w klubie 
akademii dla najmłodszych adeptów. 
Drudzy pod względem wysokości 
dotacji są gracze Spójni Osiek – Zim-
nodół – Zawada. Konto ich klubu 
zostanie zasilone łączną kwotą 70 
tys. zł. Spójnia to obecnie najwyżej 
sklasyfikowana drużyna z gminy 
Olkusz. Podopieczni trenera Michała 
Kordaszewskiego zimę spędzają na 
5. miejscu w „okręgówce”. Niepisane 
podium wśród klubów piłkarskich 
zamyka Olkuski Klub Sportowy Sło-
wik, który specjalizuje się w szkoleniu 
dzieci i młodzieży. OKS obchodzą-
cy w tym roku jubileusz 10-lecia 
działalności, na rozwój klubowych 
struktur w trzech transzach otrzyma 
z budżetu gminy dokładnie 58 tys. zł. 
Następni w kolejce po gminne środki 
są przedstawiciele klubów z Klasy A – 
Błysk Zederman (38 tys. zł) i Leśnik 
Gorenice (30 tys. zł). Symboliczne 
2,5 tys. zł trafi natomiast do ULKS 
„Grafit” Bogucin Mały na całoroczne 
utrzymanie obiektu sportowego przy 
wiejskiej świetlicy.

Monopol na szachy, 
akrobatykę, pływanie 
i modelarstwo

Choć w Olkuszu oficjalnie funk-
cjonują dwa ośrodki, w których szkoli 
się młodych akrobatów sportowych, 
to jednak wsparcie z miejskiej kasy 
w tym roku otrzymali jedynie uczest-
nicy zajęć Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Korona – 39 tys. zł. O tysiąc 
złotych więcej (40 tys.) wyniosła za 
to dotacja dla młodych szachistów 
Czarnego Konia, tak bardzo przecież 
zasłużonych dla lokalnej społeczno-
ści. Docenieni czuć mogą się również 
olkuscy pływacy z UKS Omegi, którzy 
swoją pracą i sukcesami w opinii 
urzędników zasłużyli sobie na dotację 
w kwocie 35 tys. zł. W tegorocznym 
zestawieniu nie zabrakło również 
modelarzy z sekcji olkuskiego Kłosa 
(15 tys. zł).

Podziały na bieżni  
wciąż aktualne

Przy okazji tegorocznego podzia-
łu środków na wspieranie rozwoju 
sportu wróciły spekulacje dotyczące 
potrzeby istnienia w Olkuszu trzech 
klubów lekkoatletycznych. Łącznie na 
„królową sportu” z gminnego budże-
tu zostanie przeznaczone 26 tys. zł, 
z czego najwięcej – 16 tys. otrzymają 
zawodnicy Kłosa. Po 5 tys. uzyskali 
natomiast działacze KS-u oraz MUKS 
Ilkusa.

Symboliczne wsparcie 
dla karateków, siatkarzy 
i wu-shu

W takich kwestiach należy wła-
śnie rozpatrywać kwoty przyznane 
pozostałym zawodnikom. Siatkarze 
ze szkolnej „Trójki” na młodzieżową 
rywalizację uzyskali 7 tys. zł, adepci 
japońskiego karate ciut więcej – 7,5 
tys. natomiast ludzie związani z wy-
wodzącym się z dalekich Chin wu-shu 
2 tys. zł.

700 tys. zł na olkuski sport

POWIAT
Jakub�Fita

Pociągów pasażerskich prze-
jeżdżających przez Olkusz jest jak 
na lekarstwo. Te które zaś kursują, 
nie do końca wpisują się w potrze-
by mieszkańców naszego powiatu. 
Po ubiegłorocznej korekcie rozkła-
du jazdy wydawać by się mogło, że 
coś w tej kwestii powoli zaczyna się 
zmieniać. Radość pasażerów oka-
zuje się jednak być przedwczesna. 
Nasi Czytelnicy alarmują bowiem, 
że godzina odjazdu najbardziej ob-
leganego przez nich połączenia ma 
ulec znaczącej zmianie. – Gdzie 
w tym sens i logika? – pytają 
mieszkańcy.

- Będziemy mieć nowe: tory, pero-
ny i wiaty. Szkoda tylko, że pociągów 
jak nie było tak dalej nie ma – ironizo-
wał swego czasu pewien Czytelnik ko-
mentując jeden z naszych artykułów 
dotyczący realizowanych inwestycji 
kolejowych. I rzeczywiście, nie sposób 
nie oprzeć się wrażeniu, że pomimo 
zastrzyku gotówki i ambitnych pla-
nów, rynek kolejowy w naszym kraju 
nadal rządzi się własnymi, sobie tylko 
zrozumiałymi prawami.

Niedawno dotarły do nas listy 
od Czytelników, którzy chcą wyrazić 
swoje oburzenie planowaną przez 
władze kolei zmianą godzin odjazdu 
pociągu o numerze 42901. Pociąg ten 
wyrusza z Olkusza około godziny 5:30 
i dociera do stolicy Śląska na godzinę 
6:25. Jak tłumaczą nasi Czytelnicy, 
linia ta zaczęła cieszyć dużym zainte-
resowaniem ze strony osób dojeżdża-
jących do pracy na godzinę 7 rano.

- Od ponad dekady, wraz z trze-
ma innymi osobami, dojeżdżam do 
pracy do Katowic. Przez całe lata 
robiliśmy to busem lub prywatnym 
samochodem. Ta sytuacja zmieniła 
się na początku grudnia ubiegłego ro-
ku, kiedy to uruchomiono pociąg z Ol-
kusza do Katowic około godziny 5:30. 
Połączenie to okazało się być bardzo 
dogodne dla ludzi takich, jak my. 
Praktycznie z dnia na dzień z pociągu 
zaczęło korzystać kilkadziesiąt osób z: 
z Jaroszowca, Wolbromia, Bukowna, 
Sławkowa, Dąbrowy Górniczej i So-
snowca – relacjonuje pani Joanna.

Jak się jednak okazuje, sytuacja 
ta może nie potrwać zbyt długo. - 
Pocztą pantoflową uzyskaliśmy infor-
mację, że od 15 marca nie będzie tego 
pociągu z Olkusza około 5:30, tylko 
grubo przed godziną piątą, a do Ka-
towic będzie przyjeżdżał o godz.05:50. 
To jakieś totalne nieporozumienie! 
Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie 
zarywał nocy, wstawał w środku 
nocy godzinę wcześniej, tylko po to, 
by dotrzeć do miejsca pracy blisko 

60 minut przed jej rozpoczęciem!” – 
oburza się pan Karol. 

Postanowiliśmy zweryfikować te 
doniesienia. Na portalu pasażera PKP 
PLK jest już dostępny rozkład jazdy 
pociągów, który ma wejść w życie 
z dniem 15 marca bieżącego roku. 
Można tam zobaczyć, że na linii nr 
62 pierwszy pociąg relacji Sędziszów 
- Katowice będzie uruchamiany 
40 minut wcześniej. Kolejny kurs 
zaplanowany jest zaś na godzinę 6 
rano. Dotrze on do celu po godzinie 
7 rano. Jak zauważają autorzy listów, 
w takim stanie większość osób korzy-
stających z tego połączenia zmuszona 
będzie przesiąść się z powrotem do 
busów i prywatnych aut.

- To jakieś nieporozumienie. 
Dlaczego rujnowane jest coś, co się 
sprawdza? Rozumiem parominutowe 
korekty, ale nie całkowite demolowa-
nie rozkładu jazdy i to w czasie, kiedy 
w końcu na tej linii ludzie zaczęli 
wracać do pociągów. Dla kogo są te 
zmiany? Dla garstki osób? A co z całą 
masą ludzi dojeżdżających do pracy 
w Katowicach na godzinę 07:00? - 
pyta z rozgoryczeniem pan Maciej.

Skąd pomysł na taką zmia-
nę, i czy jest jeszcze możliwość 
korekty tych planów? –  O to po-
stanowiliśmy zapytać w urzędach 
marszałkowskich województwa ślą-
skiego i małopolskiego, będących 
organizatorami połączenia, oraz 
przewoźnika – spółkę Polregio. 
Tymczasem w oczekiwaniu na 
odpowiedź ze strony urzędników 
zapraszamy naszych Czytelników 
do dyskusji na: www.przeglad.
olkuski.pl

Po co zmieniać coś  
co dobrze działa?
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KALENDARIUM

14 lutego
 ǧ 16:00�Zenek
 ǧ 18:30�Maraton�Walentynkowy�2020

15 lutego
 ǧ 15:30�Zenek

16-19 lutego
 ǧ 17:00�Mayday�2D
 ǧ 19:30�Zenek

14 lutego
 ǧ 15:30�Gang�zwierzaków�2D�DUB
 ǧ 17:00�Zenek�2D�PL
 ǧ 17:15�365�dni

15 lutego
 ǧ 16:00�Gang�zwierzaków�2D�DUB
 ǧ 17:45�365�dni

 ǧ 20:15�365�dni
 ǧ 18:00�Zenek�2D�PL
 ǧ 20:00�Zenek�2D�PL

16 lutego
 ǧ 15:30�Gang�zwierzaków�2D�DUB
 ǧ 17:30�Zenek�2D�PL
 ǧ 20:15�Zenek�2D�PL
 ǧ 17:45�365�dni
 ǧ 20:00�365�dni

18 lutego
 ǧ 16:00�Gang�zwierzaków�2D�DUB
 ǧ 17:45�365�dni
 ǧ 20:15�365�dni
 ǧ 18:00�Zenek�2D�PL
 ǧ 20:00�Zenek�2D�PL

19 lutego
 ǧ 16:00�Gang�zwierzaków�2D�DUB
 ǧ 17:45�365�dni
 ǧ 20:15�365�dni
 ǧ 18:00�Zenek�2D�PL
 ǧ 20:00�Zenek�2D�PL

20 lutego
 ǧ 16:15�Gang�zwierzaków�2D�DUB
 ǧ 17:45�365�dni
 ǧ 20:15�365�dni
 ǧ 18:00�Zenek�2D�PL
 ǧ 20:00�Zenek�2D�PL

19 lutego
 ǧ 17:00�Promocja�książki�Tomasza�Sawieckiego�
"Józef�Jan�Liszka"�-�Dwór�w�Bolesławiu

20 lutego
 ǧ 17:00�Wystawa�Fotografii�Barbary�Lewandow-
skiej�-�MOK�Bukowno,�sala�wystaw�(I�piętro).

21 lutego
 ǧ 18:00�"Babski�Wieczór",�m.in.�seans�kinowy�
„Jak�poślubić�milionera”�-�DK�Wolbrom,�ul.�
Leśna�2.

6 marca
 ǧ 19:00�Koncert�Kasi�Kowalskiej�-�DK�Wolbrom,�
ul.�Leśna�2.

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy w godz.  
od 20.00 do 8.00

14.02.2020	 Nullo	2	 Plac	Wolności	15

15.02.2020	 Orzeszkowej	22	 Mariacka	6

16.02.2020	 Piłsudskiego	22	 Krakowska	2

17.02.2020	 Skwer	6	 Skalska	22

18.02.2020	 K.	K.	Wielkiego	24	 Krakowska	43

19.02.2020	 Rabsztyńska	2	 1	Maja	39

20.02.2020	 al.	1000-lecia	17	 Krakowska	2
Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ                 WOLBROM

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”

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) 

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 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 Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

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

FINANSOWO	-	PRAWNE

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

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

warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

 ǧ 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 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 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 Sprzedam Forda Focusa 1.8TDCi, 
2003, garażowany, 2 kpl. kół, 
aktualny przegląd. Cena 5300 zł. 
Tel.(692)338739.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 

markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  

Tel.(793)001819.

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ Budowlana 19 arów, Niesułowice. 
Tel.(507)131388.

 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 Apteka w Kluczach zatrudni 

mgr farmacji na pełen etat.  

Tel.(608)628359.

 ǧ Posprzątam, umyję okna.  

Tel.(518)769973.

 ǧ Przyjmę kierowcę na trasy 

międzynarodowe, C+E, stałe 

kursy, trasy powtarzalne, praca 

na chłodni. System tygodniowy 

-wyjazd i zjazd. Tel.(728)529145. 

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 

międzynarodowy. Tel.(509)020901.
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ALERGOLOG 
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. 
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermatolog, 
wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 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. 
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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 

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, spe-
cjalista fizjoterapii. Terapeuta 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. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet stomatolo-
giczny czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 
9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
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.
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.  
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ul. Króla Kazimierza Wielkiego 63
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Poradnie specjalistyczne:  
kardiologiczna • chirurgiczna • ortopedyczna • chirurgii naczyń, 

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

 • dermatologiczna • dietetyczna

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

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

spirometria • testy alergiczne • dermatoskopia • rektoskopia

668 127 238
32 754 62 22

PARTNERZY: PZU MEDICOVER • 

lek. med. Witold Serafin

dr n. med. Miros³awa Buczynowska

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

Konsultacje chirurgiczne
Chirurgiczne leczenie schorzeń przewodu 

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

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

Diagnostyka przewodu pokarmowego.

00Przyjmuje: poniedziałek, piątek od 17

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

Rejestracja tel.: 604 410 240

Specjalista chirurgii ogólnej

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

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

zachowawcze i operacyjne (artroskopia).
USG NARZĄDU RUCHU.
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Urodziny dla dzieci  
- gdzie je zorganizować?

Mali solenizanci mają coraz większe wymagania co do świętowania własnych 
urodzin. Jest to przeżycie, na które czekają cały rok: prezenty, koleżanki i kole-
dzy, tort z wizerunkiem ulubionego bohatera z filmu czy z bajki. Tylko gdzie lub 
w jaki sposób zorganizować urodziny jeśli w domu nie mamy na to warunków?

Z pomocą przychodzą nam sale zabaw 
oraz animatorzy. Sale zabaw to dobre rozwią-
zanie dla rodziców którzy mają małe miesz-
kanie lub wolą w domu mieć spokój. Na dzień 
dzisiejszy jest duży wybór sal zabaw dla dzieci, 
w których można zorganizować niezapomnia-
ne przyjęcie. Naszych milusińskich oddajemy 
w fachowe ręce personelu, który zorganizuje 
zabawy na około 3 godziny: malowanie twarzy, 
rozbijanie piniaty itp.

Kolejnym bardzo dobrym rozwiązaniem 
jest wynajęcie profesjonalnego animatora, 
który może zorganizować przyjęcie tematycz-
ne np.: dla dziewczynek Królową Lodu, a dla 
chłopców Hot Wheels. Animatorzy przeniosą 
nasze dzieci w świat bajek, zorganizują kon-
kursy z nagrodami itp. Specjaliści są w stanie 

zorganizować przyjecie nawet na bardzo ma-
łej powierzchni w pokoju dziecięcym. Dzieci 
się nie nudzą, a my nie musimy wymyślać im 
zabaw. Jeżeli nasza pociecha urodziła się wio-
sną lub latem, a my dysponujemy ogrodem, 
idealnym rozwiązaniem dla dzieci jest garden 
party - przestrzeń, powietrze i zabawy na dwo-
rze to właśnie to, co dzieci lubią najbardziej. 

Nie zapomnijmy, że najważniejszą rzeczą 
dla dzieci podczas urodzin jest tort. Musi być 
wymarzony: z Elzą, Pepą, boiskiem piłkarskim, 
Myszką Miki itp. Z pomocą w zorganizowaniu 
takiego tortu przyjdą nam pobliskie cukiernie. 
Warto wcześniej sprawdzić ich oferty i zamó-
wić tort dla naszego malucha. 

Autor: Abiś

Fotograf uroczystości
Fotograf to już standard podczas uroczystości ślubnej oraz przyjęcia weselnego. 
Narzeczeni szukają wśród wielu ofert, wybierając najlepszą dla siebie opcję.

Fotografowie proponują coraz więcej moż-
liwości uwiecznienia tego najważniejszego 
dnia w życiu: sesja narzeczeńska, reportaż 
z wieczoru kawalerskiego czy panieńskiego, 
reportaż z  korony czy przygotowań przed-
ślubnych, reportaż z uroczystości ślubnej oraz 
z przyjęcia weselnego, sesja małżeńską. Ofer-
ta jest bardzo naprawdę bardzo duża, a wybór 
pakietu zależy tylko od nowożeńców i oczywi-
ście od ich możliwości finansowych.  Ale czy 
fotografa warto zamawiać jedynie przy oka-
zji uroczystości ślubnej? Oczywiście, że nie. 
Zdjęcia to najlepsza pamiątka, którą bardzo 
dobrze ogląda się i wspomina po latach.  War-
to zatrudnić profesjonalistę  przy większych 

uroczystościach w naszym życiu, takich jak 
chrzciny dziecka, ważna rocznica ślubu, ko-
munia, urodziny itp... Dobry fotograf spraw-
dzi się w każdej sytuacji, a nasze wspomnie-
nia po latach będą bezcenne. Dla osób, które 
lubią troszkę zabawniejsze zdjęcia dobrym 
rozwiązaniem na przyjęcia jest Fotobudka, 
dla jubilatów i gości to bardzo dobra zabawa. 
Peruki, rekwizyty uatrakcyjniają zdjęcie, go-
ście się bardzo dobrze bawią, a na zdjęcia nie 
musimy czekać. Trzymamy kciuki, aby każdą 
Państwa imprezę relacjonował profesjonalny 
fotograf. Proszę pamiętać, że inwestujecie Pań-
stwo w pamiątkę dla pokoleń.  

Autor: AK
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Imprezy rodzinne  
w restauracjach

Gdy w naszej rodzinie zbliża się ważna uroczystość: komunia, chrzciny czy 
okrągłe urodziny, planujemy ją nawet na dwa lata wcześniej. Coraz częściej 
organizujemy tego typu imprezy rodzinne poza domem, w restauracjach czy 
hotelach. Na ważne uroczystości zapraszamy znajomych i krewnych nie tylko 
z naszego miejsca zamieszkania. Przyjeżdżają krewni z odległych miejscowo-
ści, którym trzeba zapewnić nocleg, dlatego w takich przypadkach decydu-
jemy się na wybór miejsca na uroczystość, które dysponuje bazą noclegową.

Impreza okolicznościowa w lokalu to rów-
nież duża wygoda w organizacji. Pamiętajmy 
o tym, że organizacja eleganckiego przyjęcia 
w domu wiąże się z masą obowiązków, od uło-
żenia menu, przez zakupy, przygotowanie de-
koracji, po przygotowanie dań. 

Czy nie lepiej zamiast tracić czas i dener-
wować się podczas przygotowań, czy na pew-
no ze wszystkim zdążymy,  oddać organizację 
uroczystości w ręce specjalistów? Oczywiście, 
że tak.  To osoby, które doskonale znają się na 

organizacji okolicznościowych imprez; zapro-
ponują nam pakiet najbardziej odpowiedni  do 
rodzaju planowanej przez nas uroczystości: 
menu, dekoracje, animacje dla dzieci, itp. Każ-
da propozycja zostanie z nami skonsultowana, 
tak, aby komunia czy rocznica ślubu były nie-
zapomnianym przeżyciem. I co ważne - omija 
wtedy nas sprzątanie po imprezie.  Nam tylko 
pozostaje pięknie się ubrać i zabrać ze sobą 
uśmiech na twarzy. Udanej zabawy!

Autor: Abiś

Księga gości - ślubny pamiętnik 
Dla pary młodej, która już wie, czym ona jest i chce ją mieć na ślubie, lub jesz-
cze wszystkiego nie wie – o możliwościach księgi gości.

Pomysł na wystawianie na ślubie i weselu 
księgi gości przyszedł do Polski z Zachodu, ale, 
odmiennie od różnych ostatnich mód, ten jest 
miły, ciekawy i wart uwagi. Najprościej rzecz 
ujmując księga gości to taki ślubny pamiętnik, 
do którego wpisują się goście na ślubie i we-
selnicy z życzeniami dla młodej pary. I który 
młoda para może uzupełnić o własne uwagi, 
własne teksty, a także o ślubne i weselne zdję-
cia, by utrwalić ślubne wspomnienia.

Komu książka, komu
Choć wciąż jest nowością, a nie wszystkie 

nowinki warte są uwagi, jest naprawdę wiele 
powodów, dla których warto mieć na ślubie 
księgę gości. Spełni ona po latach rolę praw-
dziwego pamiętnika – będą tam wpisy od osób, 
z którymi utraciło się kontakt i życzenia od 
członków rodziny, którzy już odeszli. W dodat-
ku będą to wpisy miłe i życzliwe.

Księgę gości można uzupełnić jeszcze do-
datkowo o notatki małżonków i fotografie ze 
ślubu i wesela, w ten sposób stanie się ona 
nawet lepszym suwenirem niż sam album fo-
tograficzny czy film wideo.

Księga, książka, notes...
Księgę gości można najczęściej kupić w 

sklepach ze ślubnymi zaproszeniami – dostęp-
ne są tam albumy w ładnych oprawach, któ-
rych karty są z grubszego papieru, czasem do-
datkowo zdobione wzorami, rysunkami.

Jednak tak naprawdę księgą gości może 
być także zupełnie nieprofesjonalny album czy 
nawet ładny notes – o ile jest rzeczywiście wy-
jątkowo elegancki. Ważne, by był na tyle duży, 
by nikt nie miał problemów z uzupełnieniem 
go, by miał kartki z na tyle grubego papieru, 
by się zbyt łatwo nie zaginały i by był oprawio-

ny w okładki, które go uchronią przed znisz-
czeniem już w czasie wesela, gdy będzie doty-
kany przez wiele osób, a przecież ma jeszcze 
przetrwać lata.

Księga obsłużona i samoobsługowa
Na księgę gości sposoby są dwa: po pierw-

sze można ją wystawić na osobnym stoliku, 
poinformować o jej istnieniu weselników i za-
prosić do uzupełniania. Stolik powinien być 
ustawiony w ustronnym miejscu, by nie prze-
szkadzał w zabawie i nie był potrącany, by 
księga się nie zniszczyła jeszcze przed końcem 
wesela! Przy księdze należy położyć coś do pi-
sania, bo, rzecz jasna, nie każdy przychodzi na 
wesele z własnym długopisem. Zaletą wybo-
ru tego sposobu jest, że ułatwia on życie no-
wożeńcom, wadą: że istnieje poważne ryzyko, 
że tylko nieliczni goście się wpiszą – dla osób 
starszych księga może być nowinką nie wartą 
zachodu, inni mogą zapomnieć o jej istnieniu. 
Istnieje też ryzyko, że, niedopilnowana, księga 
ulegnie pobrudzeniu i zniszczeniu.

Drugi sposób to obejście przez młodą pa-
rę z księgą wszystkich gości i osobiste dopilno-
wane, by wszyscy się wpisali. W tym wypadku, 
najprawdopodobniej, wszyscy poproszeni coś 
napiszą, więc małżonkowie będą mieli lepszą 
pamiątkę. Istnieje jednak i pewien minus tego 
rozwiązania: czasem przy weselnym stole, na 
którym znajdować się będzie zastawa, potrawy, 
może nie być najwygodniej położyć album i pi-
sać z nim, księga może nawet ulec poplamieniu. 
Wybór metody zależy zatem od tego, jak wyglą-
dać będzie sala weselna i weselne stoły oraz 
od tego, co wolą weselni goście. Ale przecież 
nikt nie zna lepiej weselników niż młoda para.

Źródło: http://slubosfera.pl
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Najważniejsze wydarzenia w życiu w wyjątkowej oprawie
Dekoracje, bo o nich mowa, stanowią jedną z najważniejszych rzeczy, o któ-
rych nie należy zapomnieć planując ważną uroczystość. Każda uroczystość po-
trzebuje innej oprawy.

Planując ślub myślimy o dekoracji sali, ko-
ścioła, samochodu, domu Pani Młodej i domu 
Pana Młodego. Odpowiednia dekoracja wpro-
wadza nas w odpowiedni nastrój uroczystości. 
Do dekoracji uroczystości ślubnych wybieraj-
my żywe kwiaty, najlepiej sezonowe - są piękne 
i nie ma trudności z ich zakupem. Do pomocy 
przy dekoracji koniecznie należy zwrócić się 
do wyspecjalizowanej firmy, która doradzi i po-
może w wyborze kolorów, rodzajów kwiatów 
oraz innych elementów dekoracyjnych. Floryst-
ka doradzi Pannie Młodej w dobraniu bukie-
tu, a jest to nie lada sztuka.  Niejednokrotnie 
bukiet  jest jedną z najtrudniejszych decyzji, 
jakie musi podjąć przyszła Panna Młoda. Do-
bierając bukiet ślubny musi nie tylko kiero-
wać się swoim gustem odnośnie kwiatów i ich 
kolorów. Należy zwrócić uwagę na kilka bar-
dzo ważnych kwestii: jaki kolor, kształt i fa-
son ma suknia ślubna, ile wzrostu ma Panna 
Młoda oraz jaki ma temperament. Ważne, aby 
wszystkie elementy ze sobą współgrały. Dlate-
go bukietu nigdy nie wybieramy w pierwszej 
kolejności. Musimy mieć już zarysowaną całą 
koncepcję stroju. 

Dekoracje dotyczą nie tylko ślubów. 
Chrzest dziecka czy pierwsza komunia są to 
równie ważne uroczystości, na których nie 
może zabraknąć dekoracji. Wybierzmy kwia-
ty żywe z delikatnymi elementami dekoracyj-
nymi. Pamiętajmy, że są to przyjęcia dla dzieci, 
dlatego warto wprowadzić elementy balonów 
napełnionych helem czy ozdobnych tiulowych 
pomponów, które dodadzą troszkę dziecięcego 
charakteru uroczystość. Dekoracje na przy-
jęcia urodzinowe powinny być kolorowe i ba-
jeczne: balony, serpentyny, pompony tiulowe, 

wachlarze, żywe kwiaty itp. Wybór jest ogrom-
ny, potrzeba tylko własnej inwencji, a dekora-
cja wprowadzi naszych gości w szampański 
nastrój.

Planując każdą dekorację, warto 
znać podstawowe znaczenia 

kwiatów
Aster symbolizuje wieczny optymizm, wiarę 

w szczęście.
Frezja symbolizuje szacunek, uznanie. Frezja 

jest wyrazem radości z bycia z drugą osobą. 
Goździk - czerwony - gorące podziękowania, 

wdzięczność; - różowy - czekaj na mnie, uko-
chany, - biały - dzielność, odwaga, zadowo-
lenie. 

Hiacynt - biały - bezinteresowna sympatia do 
drugiej osoby, bez jakichkolwiek podtekstów;

- różowy - symbolizuje gorliwość; - fioletowy 
- skłania bliską osobę do większej czułości 
i okazywania nam uczuć, - błękitny - stałość 
w uczuciach; - żółty - jestem szczęśliwy z na-
szej miłości. 

Irys  oznacza zaufanie.
Słonecznik jest symbolem szalonej, a zarazem 

ślepej miłości.
Konwalia jest symbolem nieśmiałości, delikat-

ności, subtelności.
Lilia  cnotliwość.
Tulipan - czerwony - miłość; - biały - mam wo-

bec Ciebie szczere intencje; - żółty - bezna-
dziejna i bezsensowna miłość.

Róża - czerwona miłość, - biała skromność, 
wdzięczność - różowa przyjaźń.

Autor: AK



6 UROCZYSTOŚCI

UROCZYSTOŚCI

REKLAMA



7

UROCZYSTOŚCI

UROCZYSTOŚCIREKLAMA

„MIGAWKA”
Fotografia i videofilmowanie

www.studio-migawka.pl
Tel. 660 491 660

WESELA
obsługa muzyczna – DJ, prezenter – 

imprezy okolicznościowe – zawodowo
www.pbmuzyka.pl Tel. 501 384 356


