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Wicepremier Jarosław Gowin i minister  
rozwoju Jadwiga Emilewicz spotkali się  
w Bolesławiu z przedsiębiorcami. � strona 4

Na terenie Europy notuje się coraz więcej 
zarażeń koronawirusem. MZ wydało poradnik, 
informujący jak zmniejszyć ryzyko infekcji.� strona�3

O Adamie Siewierskim w gminie Wolbrom 
słyszeli chyba wszyscy – za sprawą udziału  
w programie „Sanatorium miłości”. strona�6

POWIAT
Jakub�Fita

Strach i oburzenie zamiast eu-
forii – tak wygląda reakcja wielu 
mieszkańców powiatu olkuskiego na 
rządowe plany budowy w naszej oko-
licy kolei dużych prędkości. Ludzie 
boją się, że w związku z inwestycją 
mogą stracić dorobek całego życia. 
Zaproponowane warianty budowy 
nowych torów przebiegają bowiem 
przez tereny, na których znajduje się 
obecnie wiele domów mieszkalnych. 

Głos sprzeciwu 
wobec kolei dużych 

prędkości

całodobowo
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

To miała być wiadomość roku. 
Pod koniec stycznia ogłoszono, że 
Olkusz znalazł się na oficjalnej 
mapie nowych połączeń kolejowych 
budowanych w ramach komponen-
tu kolejowego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Zakłada on stwo-
rzenie 1600 km nowych linii prowa-
dzących z 10 kierunków do Portu 
Lotniczego Solidarność zlokalizowa-
nego między Warszawą i Łodzią.

W ramach programu CPK w sa-
mym województwie małopolskim ma 
zostać wybudowanych 179 km no-
wych połączeń. Pierwsza z inwestycji 
obejmie dwie linie – nr 111 i 113, 
spotykające się w Węźle Małopolsko-
-Śląskim, zapewniając nowe połącze-
nie Krakowa z Centralną Magistralą 
Kolejową, Katowicami i Oświęcimiem.

Czy „zaorają” nam gminę?
Informacja ta z zadowoleniem 

przyjęta została przez wielu miesz-
kańców Srebrnego Grodu, którzy od 
wielu lat marzą o budowie połączenia 
kolejowego ze stolicą Małopolski. To 
co dla jednych jest sukcesem i szansą 
na rozwój, dla innych stanowi jednak 
powód do zmartwień. Bardzo szybko 
okazało się bowiem, że realizacja in-
westycji może wymagać wyburzenia 
wielu domów w naszej okolicy.

W ramach konsultacji spółka od-
powiedzialna za budowę Centralnego 
Portu Komunikacyjnego opubliko-
wała dokumenty zawierające kilka 
wariantów przebiegu omawianych 

tras. Każda z nich w mniejszym lub 
większym stopniu wytyczona została 
przez tereny zabudowane domami 
jednorodzinnymi, działkami rolnymi 
i drogami.

Mimo, że na dzień dzisiejszy 
są to jedynie wstępne propozycje, 
na mieszkańców wielu okolicznych 
sołectw padł blady strach. - Budowa 
linii kolejowej zmusi do wysiedlenia 
mieszkańców a ci, którzy pozostaną, 
będą mieszkać w ciągłym hałasie – 
pisze do naszej redakcji Czytelnik.

Głos samorządowców
Na reakcję lokalnych samo-

rządowców nie trzeba było długo 
czekać. W minioną środę, 26 lutego 
2020 r., wójt gminy Bolesław Krzysz-
tof Dudziński zorganizował otwarte 
spotkanie z mieszkańcami gminy. 
W bolesławskim Centrum Kultury 
pojawiło się prawie tysiąc osób - Je-
steśmy za rozwojem i inwestycjami, 
ale nie takim kosztem. Nie może być 
naszej zgody na niszczenie dorobku 
życia wielu pokoleń i poszatkowanie 
gminy. Poinformowaliśmy o tym 
przedstawicieli spółki. Dołożymy 
wszelkich starań, aby zaproponować 
alternatywną propozycję przebiegu 
trasy, która nie będzie kolidować 
z interesami mieszkańców – mówił 
w trakcie spotkania wójt Krzysztof 
Dudziński.

Tego samego dnia swoje stanowi-
sko określił również wójt gminy Klu-
cze. - Opiniuje negatywnie i wyraża 
sprzeciw wobec wariantu przebiegu 
linii kolejowej przez miejscowości: 
Ryczówek, Rodaki i Chechło. Odnosi 

się natomiast pozytywnie do propo-
nowanego przebiegu linii przeprowa-
dzonej poza terenami zabudowanymi 
w gminie Klucze, tj. w kierunku miej-
scowości Grabowa w gminie Łazy. 
Stanowisko Wójta i Rady Gminy 
Klucze, w formie uwag do projektu 
w konsultacjach Strategicznego 

Studium Lokalizacyjnego Inwestycji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego 
zostanie przesłane spółce CPK – czy-
tamy na stronie internetowej Gminy 
Klucze.

Pozostało  mało czasu
Konsultacje społeczne organi-

zowane przez inwestora mają  po-
trwać tylko do 10 marca. Do tego 
czasu nad sprawą planują również 
pochylić się radni z Olkusza i Bu-
kowna. W dniu 4 marca 2020 roku 
o godzinie 15:30 w sali widowisko-
wej Centrum Kultury w Bukownie 
odbędzie się otwarte posiedzenie 
Komisji ds. Samorządowych Rady 
Miejskiej w Bukownie. Tematem 
spotkania będzie wypracowanie 
wspólnego stanowiska radnych Ra-
dy Miejskiej i Burmistrza Miasta 
Bukowno w sprawie nowych linii 
kolejowych planowanych w ramach 
inwestycji CPK.

Z uwagi na fakt, że zielony 
wariant trasy proponowany przez 
inwestora przebiega przez cztery 
olkuskie sołectwa (Zimnodół, Osiek, 
Witeradów, Żurada) a niebieski przez 
Sieniczno, na dzień 9 marca plano-

wane jest zaś posiedzenie Komisji ds. 
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
mieniem funkcjonującej w ramach 
Rady Miejskiej w Olkuszu.

- Jeżeli przedstawiciele inwesto-
ra, tj. spółki Centralny Port Komuni-
kacyjny, przyjmą nasze zaproszenie 
na spotkanie, to będziemy chcieli 
również zaprosić mieszkańców, by 
wysłuchali informacji o inwestycji. Na 
tę chwilę trudno prognozować, czy tak 
się stanie. Jeśli jednak ktoś chciałby 
złożyć uwagi do projektu inwestycji 
za pośrednictwem Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, to zachęcamy do 
wypełnienia formularza wskazanego 
przez CPK, dostarczenie go do ma-
gistratu, a my te uwagi przekażemy 
inwestorowi - mówi Michał Latos, 
rzecznik prasowy UMiG Olkusz.

Przedstawiciel magistratu pod-
kreśla również, że na tę chwilę Stu-
dium, nad którym pracuje spółka 
CPK, jest w wersji wczesnego projek-
towania. Dlatego uwagi mieszkań-
ców oraz samorządu są szczególnie 
ważne. - My również pracujemy nad 
dokumentem, który zostanie złożony 
do CPK w terminie przewidzianym 
w konsultacjach. Dobrze byłoby, żeby 

nasz głos był jak najbardziej liczny - 
dodaje Michał Latos.

Każdy powinien się 
wypowiedzieć

Więcej szczegółów na temat 
inwestycji i jej wariantów znaleźć 
można na stronie internetowej 
www.cpk.pl. Do dnia 10 marca 
można zgłaszać swoje uwagi na 
stronie: konsultacje.cpk.pl. Wypeł-
nienie formularza internetowego 
to rozwiązanie najwygodniejsze, ale 
nie jedyne. W konsultacjach moż-
na także wziąć udział, przesyłając 
uwagi tradycyjną pocztą albo oso-
biście – w siedzibie spółki. Jej adres 
to: Centralny Port Komunikacyjny 
Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Aleje 
Jerozolimskie 134, Telefon +48 
882 350 395

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Co 
sądzicie o pomyśle budowy kolei 
dużych prędkości w naszej oko-
licy? Zapraszamy do dyskusji na 
www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Mapę w większej rozdzielczości można zobaczyć na naszej stronie:  www.przeglad.olkuski.pl  lub na:  www.cpk.pl

Trzej mężczyźni 
usłyszeli zarzuty
POWIAT

KPP�w Olkuszu
Policjanci Wydziału Krymi-

nalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu zatrzymali trzech 
mężczyzn, którzy posiadali środki 
odurzające. Mężczyźni usłyszeli już 
zarzuty z ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii.

Do zatrzymania 32-letniego 
mieszkańca powiatu olkuskiego 
doszło 19 lutego br. w Olkuszu na 
ulicy Szkolnej. Podejrzenie krymi-
nalnych wzbudził zaparkowany tam 
samochód osobowy marki Renault 
Laguna. Przy 32-latku z tego pojaz-
du policjanci znaleźli  amfetaminę. 
Ponadto podczas przeszukania jego 
miejsca zamieszkania,  kryminalni 
znaleźli i zabezpieczyli  marihuanę.  
Mężczyznę zatrzymano i przewieziono 
do policyjnego aresztu. Następnego 
dnia doprowadzono go  do Proku-
ratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie 
przedstawiono mu zarzut z art. 62 
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii tj. posiadania substancji 
odurzających i psychotropowych. 
Wobec 32-latka został zastosowany 

policyjny dozór.
Druga z policyjnych akcji  miała 

miejsce  20 lutego br. Kryminalni 
wpadli na trop mieszkańca gminy 
Klucze, który mógł posiadać środki 
odurzające. Ich podejrzenia szybko 
się sprawdziły. Podczas przeszuka-
nia miejsca zamieszkania 38-latka, 
policjanci znaleźli marihuanę oraz 
haszysz. Mężczyzna został zatrzy-
many i doprowadzony do komendy. 
38-latek usłyszał zarzut posiadania 
narkotyków.

Kolejna realizacja olkuskich 
kryminalnych wymierzona w osoby 
posiadające  narkotyki miała miejsce 
25 lutego br. w Olkuszu. Policjanci  
podejrzewali, że 44-letni olkusza-
nin posiada narkotyki.  Informacje 
śledczych były trafne.  Podczas 
przeszukania mieszkania 44-latka, 
kryminalni znaleźli i zabezpieczyli 
marihuanę oraz amfetaminę. Męż-
czyzna został zatrzymany i usłyszał 
już zarzut w tej sprawie.

Zgodnie z art. 62. ust. 1 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii za 
posiadanie środków odurzających 
i substancji psychotropowych  grozi  
do 3 lat pozbawienia wolności.
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POWIAT
Jakub�Fita,�graf.�Ministerstwo�Zdrowia

Na przestrzeni ostatnich dni 
na terenie Europy notuje się coraz 
więcej zarażeń koronawirusem. 
W chwili zamykania tego numeru 
gazety w Polsce nie potwierdzono 
ani jednego takiego przypadku. To 
jednak nie zniechęca do działań 
zapobiegawczych. Ministerstwo 
Zdrowia wydało specjalny porad-
nik, informujący jak zmniejszyć 
ryzyko infekcji.

Słowo „koronawirus”  jest 
w ostatnich tygodniach odmienia-
ne przez wszystkie przypadki i nie 
schodzi z pierwszych stron gazet. 
Choć na terenie Polski jak dotąd 
nie potwierdzono ani jednej infekcji 
wirusem, co rusz pojawiają się in-
formacje o podejrzeniach zakażenia. 
Z podobną sytuacją mieliśmy do czy-
nienia w Olkuszu niespełna miesiąc 
temu, kiedy to na Szpitalny Oddział 
Ratunkowy w Nowym Szpitalu trafił 
pacjent cierpiący na duszności, który 
dopiero co wrócił z Chin.

Z tego powodu polskie Mini-
sterstwo Zdrowia wydało niedaw-
no specjalny poradnik, w którym 
przekazuje podstawowe informacje 
o chorobie COVID-19, wywołanej ko-
ronawirusem. Objawia się ona m.in.: 
gorączką, kaszlem, dusznościami, bó-
lami mięśni, i ogólnym zmęczeniem. 
Według statystyk, ciężkie powikłania 
pojawiają się u ok. 15-20 procent cho-
rych. Do zgonów dochodzi zaś u 2-3 
procent zainfekowanych. Najbardziej 
narażone na rozwinięcie ciężkiej po-
staci choroby i zgon są osoby starsze, 
z obniżoną odpornością, którym towa-
rzyszą inne choroby, w szczególności 
przewlekłe.

- Jeśli w ciągu ostatnich 14 
dni byłeś w północnych Włoszech, 
Chinach, Korei Południowej, Iranie, 
Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Sin-
gapurze lub Tajwanie i zaobserwo-
wałeś u siebie wymienione objawy, to 
bezzwłocznie powiadom telefonicznie 
stację sanitarno-epidemiologiczną 
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału 
zakaźnego lub oddziału obserwa-
cyjno-zakaźnego, gdzie określony 
zostanie dalszy tryb postępowania 
medycznego – czytamy w opubliko-
wanym komunikacie.

Bezpieczeństwo zależy 
w głównej mierze  
od nas samych

Jak informują przedstawiciele 
ministerstwa,  wirus cechuje się dużą 
łatwością w przenoszeniu się z czło-
wieka na człowieka. Do zakażenia 
dochodzi przede wszystkim drogą 
kropelkową, ale brane są pod uwagę 
również inne drogi jego szerzenia. Ak-
tualnie nie ma na niego szczepionki. 
Aby uniknąć zachorowania można 
jednak stosować metody sprawdza-
jące się w przypadku zapobiegania 
np. sezonowej grypie.

„Higiena” w tym przypadku to 
słowo klucz. Powinniśmy o nią dbać 
zwłaszcza, gdy przebywamy w dużych 
skupiskach ludzkich takich jak: 
publiczne instytucje, urzędy, zakła-
dy pracy czy miejska komunikacja. 
Szczególnie narażone w tym kontek-
ście są dzieci i młodzież uczęszczająca 

do  przedszkoli i szkół. Dlatego rodzice 
i nauczyciele powinni zwracać teraz 
na te kwestie wzmożoną uwagę.

Aby uniknąć zachorowania na-
leży często myć ręce używając mydła 
i wody lub płynów na bazie alkoholu. 
Nie powinnyśmy również dotykać 
brudnymi rękami oczu, nosa i ust. 
Gdy w naszym towarzystwie ktoś 
kaszle lub kicha, należy oddalić się 
od takiej osoby na co najmniej 1 metr. 
Jeśli zaś sami to robimy, musimy 
zakrywać usta i nos zgiętym łokciem 
lub chusteczką.

Nie lekceważmy żadnych obja-
wów. Gdy zaobserwujemy u siebie 
niepokojące symptomy, takie jak: 
gorączka, kaszel lub trudności w od-
dychaniu, powinniśmy zasięgnąć 
pomocy lekarskiej. Nawet jeśli jest to 

zwykła grypa, nieleczona może dopro-
wadzić do równie ciężkich powikłań, 
jak koronawirus. Jeśli zaś podró-
żowaliśmy niedawno do obszarów 
wysokiego ryzyka i :  

1) zaobserwowałeś u siebie obja-
wy, takie jak: gorączka, kaszel, dusz-
ność i problemy z oddychaniem to:

bezzwłocznie, telefonicznie po-
wiadom stację sanitarno-epidemio-
logiczną lub zgłoś się bezpośrednio 
do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie okre-
ślony zostanie dalszy tryb postępowa-
nia medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie 
wyżej wymienionych objawów, to 
przez kolejne 14 dni kontroluj swój 
stan zdrowia, czyli codziennie mierz 
temperaturę ciała oraz zwróć uwagę 

na występowanie objawów grypo-
podobnych (złe samopoczucie, bóle 
mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoob-
serwacji nie wystąpiły wyżej wymie-
nione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoob-
serwacji zaobserwujesz wyżej wymie-
nione objawy to:

bezzwłocznie, telefonicznie po-
wiadom stację sanitarno-epidemio-
logiczną

lub zgłoś się bezpośrednio do od-
działu zakaźnego lub oddziału obser-
wacyjno-zakaźnego, gdzie określony 
zostanie dalszy tryb postępowania 
medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą 
lub zakażoną koronawirusem SARS-
-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie 
powiadom stację sanitarno-epide-
miologiczną.

Maseczki nie są konieczne
Panika związane z wirusem skła-

nia ludzi do kupowania na zapas 
ochronnych maseczek, których za-
czyna już brakować w aptekach. 
Obecnie w naszym kraju nie ma 
jednak uzasadnienia do ich stoso-
wania. Warto mieć też świadomość, 
że w większym stopniu chronią one 
osoby z najbliższego otoczenia niż te, 
które je noszą. - Używaj maseczek 
tylko wtedy, gdy masz objawy ze 
strony układu oddechowego (kaszel 
lub kichanie), podejrzewasz u siebie 
infekcję przebiegającą z łagodnymi 
objawami lub opiekujesz się osobą 
z podejrzeniem infekcji – czytamy 
w komunikacie resortu zdrowia.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Jakie 
jeszcze środki zapobiegawcze mo-
glibyście doradzić? – Zapraszamy 
do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
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BOLESŁAW
Wiola�Woźniczko

Proinwestycyjne rozwiązania dla 
przedsiębiorców, TBS–y, transforma-
cja energetyczna – to główne tematy 
spotkania wicepremiera Jarosława 
Gowina i minister rozwoju Jadwigi 
Emilewicz z przedsiębiorcami, które 
odbyło się w Bolesławiu. Wcześniej 
przedstawiciele rządu odwiedzili ZGH 
„Bolesław”.

- Jeżeli tylko mamy możliwość 
spotkania się z przedstawicielami 
rządu polskiego, zawsze z takiej oka-
zji korzystamy i będziemy korzystać. 
Mamy okazję porozmawiać o intere-
sujących nas sprawach i usłyszeć 
z pierwszej reki, co ma nam do prze-
kazania Warszawa – mówił na po-
czątku spotkania jego gospodarz, wójt 
gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

W bolesławskim Dworze minister 
rozwoju Jadwiga Emilewicz opowia-
dała o pracach, jakie trwają w re-
sorcie, a dotyczą szeroko rozumianej 
tematyki gospodarczej.

- Podmioty gospodarcze czeka 
ogromne wyzwanie – podwyżka płacy 
minimalnej. Mamy jednak nadzieję, 
że bilans związany ze wzrostem 
gospodarczym, co statystycznie wi-
dzimy, pozwoli udźwignąć ten ciężar. 
Stoimy na stanowisku, że każda 
kolejna podwyżka powinna być indek-
sowana do wzrostu gospodarczego. 
Nie możemy dawać większych wy-

magań pracodawcom, niż są w stanie 
udźwignąć. Każdy wzrost gospodarczy 
na poziomie 3 procent dla Polski, 
to są korzystne dane. Myślimy, że 
ten rok skończymy na poziomie 3,5 
procent. Obecne lekkie spowolnie-
nie to dobry czas proinwestycyjny. 
Chcielibyśmy właśnie takie proinwe-
stycyjne rozwiązania zaproponować, 
aby dać przedsiębiorcom możliwość 
rozliczenia wydatków na maszyny, 
urządzenia, automatyzację w takim 
mechanizmie, aby za każdą zainwe-
stowaną złotówkę można było odliczyć 
od podstawy opodatkowania około 2 
złotych. Chcielibyśmy, aby ta zmiana 
weszła w życie od początku przyszłego 
roku – opowiadała minister Jadwiga 
Emilewicz, zachęcając jednocześnie 

do korzystania z rozwiązań Polskiej 
Strefy Inwestycji oraz Krakowskiego 
Parku Technologicznego.

W resorcie trwają prace nad serią 
zmian w zakresie ułatwień związa-
nych z inwestycjami mieszkaniowymi. 
Jedna z nich dotyczy Towarzystw 
Budownictwa Społecznego. - Przygo-
towujemy zmianę ustawy o TBS-ach, 
w ramach której premia gwarancyj-
na wynosząca obecnie 25 procent 
będzie podniesiona do 35 procent. 
Od kilkunastu tygodni prowadzimy 
rozmowy z samorządowcami - odpo-
wiedź jest jednoznacznie pozytywna. 
Inwestycja na własnym gruncie 
dotowana na poziomie 35 procent 
jest korzystna i opłacalna. Duże 
zainteresowanie TBS-ami deklarują 

także deweloperzy komercyjni. Dodat-
kowo zmieniamy ustawę o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości, aby mógł on 
zawiązać z gminą spółkę celową, by 
taką inwestycję zrealizować – mówiła 
szefowa Ministerstwa Rozwoju. Jed-
nocześnie ma zostać uruchomiony 
fundusz przepływowy budownictwa 
społecznego, z którego będzie można 
pożyczyć pozostałe 65 procent, na 
korzystniejszych warunkach niż 
kredyt bankowy.

Kolejny omawiany obszar to 
transformacja energetyczna i ceny 
energii elektrycznej. - Efekty wpro-
wadzonego w styczniu 2019 roku 
programu Energia + przerosły nasze 
oczekiwania. W ubiegłym roku ponad 
dwukrotnie wzrosła liczba instalacji 
prosumenckich, czyli elektrowni sło-

necznych instalowanych na domach 
jednorodzinnych. To się po prostu 
opłaca, taka inwestycja zwraca się 
po 6 – 8 latach – opowiadała minister 
Emilewicz.

Wicepremier Jarosław Gowin 
przekonywał, że priorytetem rządu 
będzie gospodarka oraz problematyka 
społeczna w nieco innym kontekście. 
- W poprzedniej kadencji rozpoczęli-
śmy realizację szerokich programów 
wsparcia społecznego. Teraz trzeba 
zadbać o to, aby naładować akumula-
tory gospodarcze, by te programy mo-
gły mieć charakter trwały. Zdajemy 
sobie sprawę jak wiele trzeba zmienić 
w polskim prawie oraz w funkcjono-
waniu urzędów, aby Polska stała się 
krajem przyjaznym dla przedsiębior-
ców. To nie znaczy, że zapominamy 

o programach społecznych. Te, które 
zostały ogłoszone w poprzedniej 
kadencji będą realizowane. Mądra 
polityka społeczna to stawianie na 
pracę, wspieranie tych, którzy ciężko 
pracują i chcą pracować. Wiemy, 
jak dużym wyzwaniem dla wielu 
firm jest wzrost płacy minimalnej. 
Dalsze podnoszenie minimalnego 
wynagrodzenia musi być skorelowa-
ne z odpowiednio wysokim tempem 
rozwoju gospodarczego. Sprawie-
dliwa polityka społeczna polega na 
równomiernym rozkładaniu ciężaru, 
ale i korzystaniu z owoców wzrostu 
gospodarczego. Mam tylko poczucie, 
że za mało myśleliśmy w ostatnich 
latach nie tylko o przedsiębiorcach, 
ale i o sferze budżetowej. O ile wyna-
grodzenia w sferze rynkowej rosną 
bardzo szybko, o tyle już tempo 
wzrostu wynagrodzeń w sektorze 
budżetowym jest niewielkie. Chcemy 
też koncentrować się na podnoszeniu 
jakości usług publicznych, od przed-
szkola po szkoły średniej, poprzez 
urzędy i inne instytucje. Chcemy 
dbać o to, aby Polacy zarabiający na 
średnim poziomie mieli perspektywy 
szybszego niż w ostatnich latach 
wzrostu poziomu wynagrodzeń, tak-
że w sektorze budżetowym – mówił 
wicepremier Gowin.

Podczas spotkania rozmawiano 
m. in. o tematach omawianych przez 
przedstawicieli rządu w lokalnym 
kontekście.

Przedstawiciele rządu w Bolesławiu.  
Co szykuje Ministerstwo Rozwoju?

OLKUSZ
Jakub�Fita

W dniu 22 lutego 2020 r. 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Olkuszu odbył się XIV Koncert 
Charytatywny zorganizowany 
przez Stowarzyszenie na rzecz 
oświaty, kultury i pomocy spo-
łecznej ,,Wszyscy dla Wszystkich”. 
Wydarzenie, oprócz swojego do-
broczynnego charakteru, było 
również okazją do zaprezentowania 
artystów działających w prowadzo-
nym przez Stowarzyszenie Klubie 
Osiedlowym Przyjaźń.

Charytatywne koncerty organizo-
wane przez Stowarzyszenie „Wszyscy 
dla Wszystkich” od lat cieszą się spo-
rym zainteresowaniem tych, którzy 
chętnie pomagają potrzebującym. 
Nie inaczej było i tym razem. Orga-
nizatorzy wydarzenia przygotowali 
szereg artystycznych atrakcji. Licznie 
przybyłych gości powitała prezes 
Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszyst-
kich, Bogusława Sypień.  Dziękując 
artystom, instruktorom, wolontariu-
szom i członkom Stowarzyszenia za 
całoroczną pracę życzyła wszystkim 
artystycznych wrażeń i szczęścia, 
które, jak wspomniała, mnoży się, 
gdy się je dzieli z innymi.

Głównym punktem wydarzenia 
odbywającego się w sobotnie po-
południe w sali kinowej olkuskiego 
MOK-u, była premiera spektaklu 
teatralnego pt.: „Piosenka Sanato-
ryjna”, przygotowanego w ramach 
projektu TUON - Teatru z Udziałem 
Osób z Niepełnosprawnościami 2019 
oraz Teatru Seniora. Młodzi aktorzy 
i wokaliści, a także seniorzy przed-
stawili świetny, autorski program 
oparty głównie o piosenki Wojciecha 
Młynarskiego. Finałową piosenkę 
„Róbmy swoje” wykonali na bis przy 
aplauzie widowni. 

Reżyserią spektaklu oraz projek-
tami kostiumów i scenografii zajął 
się Przemysław Kania. Za aranżację 
muzyczną odpowiedzialna była Anna 

Taborek.  W części muzycznej imprezy 
wystąpiła grupa instrumentalno-wo-
kalna pod kierunkiem Franciszka 
Dudka.

Jeszcze przed spektaklem na 
scenie pojawiła się dziecięca i mło-
dzieżowa grupa tańca nowoczesnego, 
która ćwiczy w klubie Przyjaźń pod 
kierunkiem Olega Sapronczyka. 
Kolejnym punktem programu była 
promocja wydanego przez Stowarzy-
szenie tomiku poezji pt. „Zahaczeni 
o rzeczywistość” z wierszami olku-
skich poetów. O pomyśle wydania 
tomiku opowiadała Olga Śladowska 
– członek zarządu stowarzyszenia 
oraz inicjatorka publikacji, która 
zaprosiła na scenę autorów wierszy, 
jakie ukazały się w książce oraz prof. 
Marka Pieniążka – autora wstępu 
i redaktora wydawnictwa. Wszyscy 
otrzymali tomiki poezji i kwiaty. 

Koordynacją wydania zajęły się: 
Olga Śladowska, Mirosława Drapacz 
i Barbara Orkisz. Artystyczny wie-
czór zakończył występ duetu Dorota 
Stachowicz – Mączka (gitara, wokal) 
oraz Michał Mączka (altówka), którzy 
zaprezentowali autorskie wykonania 
wierszy olkuskich poetów. W wyko-
naniu finałowej piosenki „Domek” do 
wiersza zmarłego przed ośmioma laty 
olkuskiego poety Janusza Czerniaka 
rodzinny duet wspomogła wokalnie 
córka Maja.

Podczas koncertu wiceprezes 
Stowarzyszenia, Barbara Orkisz 
przedstawiła wyniki prowadzonej 
przez stowarzyszenie ubiegłorocznej 

zbiórki publiczną na rzecz reha-
bilitacji dzieci i młodzieży. Całość 
zakończył występ grupy instrumen-
talno-wokalnej pod kierunkiem 
Franciszka Dudka. Wzorem ubiegłych 
lat, imprezie towarzyszyła zbiórka 
finansowa na cele dobroczynne. 
W holu Domu Kultury na stoiskach 
przygotowanych przez stowarzyszenie 
można było kupić książki i płyty wy-
dawane przez stowarzyszenie, albo też 
wspomóc stowarzyszenie wrzucając 
dobrowolny datek do puszki. W zbiór-
ce pomagali wolontariusze, czyli 
uczniowie I i II LO. Uzyskane w ten 
sposób środki będą przeznaczone na 
rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie „Wszyscy dla 
wszystkich” działa od 2004 roku. 
Od 2010 roku prowadzi Osiedlowy 
Klub „Przyjaźń” w Olkuszu, gdzie 
odbywają się bezpłatne zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i seniorów, a także 
koncerty, wystawy, spektakle te-
atralne i spotkania z twórcami. Przez 
10 lat stowarzyszenie organizowało 
Powiatowy Konkurs „Dzieło Hansa 
Hummla w poezji i plastyce”, jest 
także współorganizatorem Olkuskie-
go Dnia Seniora. Realizowało także 
projekt Centrum Seniora w integracji 
z młodzieżą. Za swoją działalność sto-
warzyszenie otrzymało wyróżnienie 
Marszałka Małopolski w konkursie 
Kryształy Soli oraz kilkukrotnie Na-
grodę Burmistrza Olkusza „Cordis  
Nobilis”.

Zagrali koncert na rzecz 
niepełnosprawnych

POWIAT
Jakub�Fita

- Przestańcie o mnie mówić 
kłamstwa, a ja przestanę mówić 
o Was prawdę – w takich słowach 
były starosta Paweł Piasny zwraca 
się za pośrednictwem mediów 
społecznościowych do swojego 
następcy Bogumiła Sobczyka. 
Powodem takiej ostrej reakcji jest 
dyskusja dotycząca rzekomego 
wzrostu zatrudnienia w  powiato-
wych instytucjach i urzędach. Obie 
strony nie szczędzą wobec siebie 
wzajemnych oskarżeń.

Od czasu zmiany na stanowisku 
olkuskiego starosty atmosfera w ol-
kuskiej radzie powiatu jest napięta. 
Paweł Piasny, który pełnił tę funkcję 
wcześniej, nie pała sympatią do 
swoich byłych koalicjantów z Prawa 
i Sprawiedliwości. Polityka prowadzo-
na przez działaczy PiS i wspierających 
ich radnych jest bowiem w wielu 
aspektach odmienna od tego, co 
reprezentował lider komitetu samo-
rządowego odNowa. Na przestrzeni 
ostatnich dni relacje te uległy dalsze-
mu zaostrzeniu.

Bo na mieście gadają…
Od pewnego czasu po Olkuszu 

krążyła plotka dotycząca rzekomych 
personalnych przetasowań w budyn-
ku starostwa i podległych mu instytu-
cji. Kwestia ta zapewne nadal byłaby 
tylko tematem rozmów ludzi na przy-
stankach autobusowych i w kolejce 
do lekarza, gdyby nie pewien miesz-
kaniec Bukowna. Postanowił on 
w oficjalnym piśmie zapytać starostę 
o jego politykę kadrową. A że reakcja 
szefa powiatu była w jego odczuciu 
niesatysfakcjonująca, skierował on 
skargę do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Powiatu w Olkuszu.

Obrady tego gremium, na któ-
rych oprócz obecnego starosty po-
jawił się również jego poprzednik, 
były burzliwe. W toku dyskusji 
pojawiły się m.in. zarzuty dotyczące 

domniemanego zamiaru powierzenia 
funkcji sekretarza powiatu córce 
jednego z lokalnych działaczy Pra-
wa i Sprawiedliwości. Sprawa stała 
się na tyle głośna, że kilka dni po 
tych wydarzeniach starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk wydał oficjalne 
oświadczenie. Podkreśla w nim, że 
jest on zwierzchnikiem służbowym 
jedynie pracowników starostwa. 
Funkcję pracodawcy w stosunku do 
urzędników powiatowych jednostek 
organizacyjnych wykonują zaś ich 
kierownicy i do nich należy zatrudnia-
nie i zwalnianie pracowników.

Starosta odniósł się również do 
plotek na temat planowanej wymiany 
kadr – Zamiar dokonania albo za-
niechania zmian w funkcjonowaniu 
każdego zakładu pracy nie stanowi 
informacji publicznej. Zamiar nie jest 
bowiem faktem – tłumaczył. Według 
niego roszady w urzędzie są uzasad-
nione i odbywają się wedle kryterium 
kompetencji.

Personalne wycieczki
W oświadczeniu oberwało się 

również byłemu staroście - Zarzuca-
nie mi nepotyzmu i upolityczniania 
stanowiska Sekretarza Powiatu Ol-
kuskiego przez Pana Pawła Piasnego 
jest co najmniej niestosowne. Były 
starosta w okresie, w którym pełnił 
swoją funkcję zatrudnił na stanowi-
skach urzędniczych i obsługi człon-
ków swojej bliższej i dalszej rodziny. 
Z uwagi na ich dobre imię, nie będę 
przywoływał dokładnego wskazania 
miejsca pracy – napisał starosta 
Bogumił Sobczyk.

Na reakcję jego adwersarza nie 
trzeba było długo czekać - Przyznaję 
pytałem o sprawę sekretarza w kon-
tekście krążącej plotki. Jeżeli stanie 
się faktem to co się mówi, to będzie to 
upolitycznienie tego stanowiska. Ale 
przecież na przywołanej komisji za-
przeczył Pan, prawda? Nigdy z moich 
ust nie padł za to zarzut nepotyzmu. 
To wasz sympatyk je postawił. Pyta-
łem o ilość osób zatrudnionych i nic 
więcej. Pan tej odpowiedzi nie udzielił, 
znaczy się, że jest coś na rzeczy – od-
bijał piłeczkę w internetowym wpisie 
Paweł Piasny.

Były szef powiatu postanowił 
również podzielić się swoimi przemy-
śleniami na temat sytuacji w staro-
stwie za czasów gdy, on stał za sterami 
tej instytucji. - Nieśmiało zwrócę Panu 
uwagę, że zastałem w urzędzie - o ile 
pamięć mnie nie myli - ponad 180 
pracowników. Zostawiłem urząd na 
poziomie 140 osób. Także w innych 
jednostkach były redukcje. W sumie 
kolejnych kilkadziesiąt etatów. Dzięki 
temu zostało spłacone prawie 30 mi-
lionów kredytu, zainwestowane około 
100 milionów oraz wprowadzono 
rokroczną - po raz pierwszy w historii 
powiatu - podwyżkę dla pracowników. 
A Pan? A Pan to wszystko zniweczył! – 
grzmiał lider komitetu odNowa.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Kto 
waszym zdaniem ma rację w tym 
sporze? Były czy obecny starosta? 
A może prawda leży gdzieś pośrod-
ku? – Zapraszamy Was do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

Wojna o stołki  
czy tylko sterta plotek?
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„Można odejść na zawsze, lecz 
stale być blisko” - pod takim ha-
słem już po raz czwarty w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu odbył się Memoriał im. 
Jarosława Śmigielskiego - za życia 
policjanta, sędziego piłkarskiego 
i przyjaciela wielu osób. Bohater 
turnieju zmarł nagle pięć lat temu, 
ale jak pokazuje teraźniejszość, 
pamięć o Nim wciąż jest żywa.

Od czterech lat na początku 
lutego społeczność Kolegium Sędziów 
Olkusz wychodzi z inicjatywą orga-
nizacji spotkań na boisku łączących 
pamięć o koledze z niesieniem pomocy 
innym. Przed rokiem uczestnicy zma-
gań zbierali pieniądze na ratowanie 
zdrowia arbitra z Sosnowca, teraz 
nadszedł czas na wsparcie najbardziej 
potrzebujących uczniów z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Olkuszu. - To 
nasze kolejne spotkanie, ale pierwsze 
z takim rozmachem. Ten memoriał 
to wyraz naszej wdzięczności za całe 
dobro i radość, jakich dostarczał 
nam Jarek. Bardzo nam go brakuje 
i jak widać po frekwencji nie tylko 
nam – zaznacza Sławomir Tomczyk, 
pomysłodawca turnieju.

Rzeczywiście, w tym roku na 
zaproszenie organizatorów odpowie-
działo aż siedem drużyn. Dwie z nich 
złożone były z sędziów. Ponadto swoją 
reprezentację wystawiła Komenda Po-
wiatowa Policji w Olkuszu, a stawkę 
ekip uzupełnili pracownicy okolicz-
nych firm: Antrans, IMI, LIGNA, 
NGK Ceramics. Łącznie prawie stu 
zawodników. Wszyscy walczyli o jak 
najlepsze wyniki nie tylko na parkie-
cie, ale także poza nim. Kwestowano 
bowiem na rzecz pomocy dzieciom 
i młodzieży ze Szkoły Specjalnej. Do 
zbiórki publicznej doszły też licytacje 
cennych gadżetów – nie tylko sporto-
wych, choć jak zwykle te cieszyły się 
największym wzięciem.

Łączymy przyjemne z pożytecz-
nym. Kierujemy się zasadą jaką wy-

znawał Jarek. To był dobry człowiek, 
otwarty na potrzeby innych. Nigdy 
nikomu z nas nie odmówił pomocy, 
dlatego teraz mamy zamiar kontynu-
ować jego „misję” - dodaje Sławomir 
Tomczyk.

Serca uczestników Memoria-
łu były gorące. Tylko za koszulkę 
Bayernu Monachium z autografem 
Roberta Lewandowskiego udało się 
zgarnąć 1700 zł. Kolejne środki trafiły 
do wspólnej puli za inne trykoty, piłki 
oraz fanty przekazane na licytację 
choćby przez Policję. Przygotowano 
również okolicznościowe kubki. Finał 
akcji pozytywnie zaskoczył organiza-
torów i społeczność Szkoły Specjalnej. 
Wiadomo bowiem, że do uczniów trafi 
około 8 500 zł.

Nie mam słów aby wyrazić 
wdzięczność. Wszystkie pieniądze 
zostaną przeznaczone na spełnianie 
marzeń naszych uczniów. Już sama 
propozycja Sławka była dla nas 
zaskoczeniem, ale i motywacją do 
pracy, aby ten Memoriał miał właści-
wą oprawę – stwierdził Paweł Wilk, 
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
w Olkuszu.

Memoriał po zaciętej rywalizacji 
wygrali zawodnicy NGK Ceramics 
z Dąbrowy Górniczej. Drugie miejsce 
dla spedytorów z Antransu, a trzecie 
dla olkuskich policjantów. Oprócz 
pucharów i dyplomów, na szyjach 
uczestników zawisły złote medale 
za złote serca. Nie zabrakło też tych 
słodkich, ręcznie robionych przez 
wdzięczną młodzież i nauczycieli ze 
Szkoły Specjalnej. Na finiszu zmagań 
pojawiło się również zapewnienie, że 
za rok o podobnej porze ponownie 
wszyscy spotkają się na boisku aby 
powspominać przyjaciela i zrobić przy 
tym coś dobrego.

- Pomysłów mamy jeszcze sporo. 
Z takimi ludźmi Asia Ściepura, Paweł 
Gałka i pozostali koledzy z Kolegium 
Sędziów w Olkuszu można góry prze-
nosić. Obiecaliśmy dyrektorowi Wil-
kowi, że o „Jego” dzieciakach także 
nie zapomnimy. Wierzę, że to dopiero 
początek pięknych rzeczy – kończy 
z satysfakcją Sławomir Tomczyk.

Memoriał 
z przesłaniem 

czynienia dobra

OLKUSZ
Jakub�Fita

- To nieprawdopodobne, jak 
szybko mija czas – takie zdanie 
można było usłyszeć najczęściej 
podczas tegorocznej inauguracji 
wystawy olkuskich fotografików. 
W minioną sobotę odbyła się 
dziesiąta, jubileuszowa edycja tej 
imprezy.

W życiu kulturalnym Srebrnego 
Grodu funkcjonuje kilka cyklicznych 
wydarzeń, które na stałe wpisały się 
w harmonogram miejskich imprez. 
Jedną z nich jest wystawa Fotograficy 
Olkuscy, organizowana od dziesięciu 
lat na przełomie lutego i marca. Za 
jej realizację odpowiedzialny jest 

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu 
wraz z działającą w nim Pracownią 
Fotograficzną.

W minioną sobotę, 22 lutego 
2020 r., w budynku Centrum Kul-
tury przy ul. Szpitalnej 32, odbyła 
się dziesiąta, jubileuszowa edycja tej 
imprezy. Otwarcia ekspozycji dokona-
li: pracownik MOK Wojciech Ozdoba, 
kurator wystawy Antoni Kreis, oraz 
Adam Sowula, wieloletni instruktor 
Sekcji Fotograficznej MOK.

Spotkanie, na które tłumnie 
przybyli mieszkańcy naszego miasta, 
przybrało serdeczny i kameralny 
charakter. Gospodarze wystawy nie 
szczędzili ciepłych słów pod adresem 
lokalnych twórców. - Ten wernisaż od 
lat daje nam możliwości do wzajemnej 

dyskusji, oraz wymiany doświadczeń 
i poglądów – mówił Antoni Kreis, 
który na co dzień pełni funkcję wi-
ceprezesa ds. edukacji Okręgu Ślą-
skiego Polskiego Związku Artystów 
Fotografików.

Ideą wystawy jest prezentacja 
i promowanie twórczości fotogra-
ficznej mieszkańców naszego miasta 
oraz okolicznych miejscowości. A ta 
z roku na rok zalicza nieustanny 
progres. – Każdy z nich pokazał to, 
co lubi fotografować. Dzięki temu 
ekspozycja jest różnorodna i ciekawa 
– podreślał Adam Sowula, instruktor 
Sekcji Fotograficznej MOK, laureat 
Olkuskiej Nagrody Artystycznej i ini-
cjator różnorodnych przedsięwzięć 
kulturalnych z zakresu fotografii.

Na zdjęciach zgromadzonych 
w centrum kultury można zobaczyć 
krajobrazy, portrety, street foto. 
Nie brakuje też makro, martwej na-
tury czy kadrów z różnego rodzaju 
wydarzeń. W tym roku w „cegielni” 

wystawiono aż 70 prac autorstwa 
kilkudziesięciu pasjonatów. Każdy 
z nich otrzymał pamiątkowy katalog.

Po wręczeniu nagród miała miej-
sce już bardziej część nieoficjalna, 
która upłynęła na podziwianiu eks-

pozycji i ciepłych rozmowach. Pod-
czas wernisażu nie zabrakło również 
akcentów związanych z jubileuszem. 
Były kwiaty i życzenia dla wieloletnich 
patronów i organizatorów wydarzenia 
– Adama Sowuli i Antoniego Kreisa.

Olkuskie święto fotografii

R E K L A M A
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

O Adamie Siewierskim w gmi-
nie Wolbrom słyszeli chyba wszy-
scy – jeżeli nie wtedy, gdy był 
bardzo energicznym sołtysem 
Poręby Górnej i radnym, to ostat-
nio – za sprawą udziału w popu-
larnym telewizyjnym programie 
„Sanatorium Miłości”, w którym 
samotni seniorzy na wizji poka-
zują, że jesień życia może mieć 
wiele barw, przynosić radość i być 
czasem poznawania nowych ludzi, 
a nawet spotkania swojej „drugiej 
połówki” na dalsze lata życia.

Kiedy był aktywny zawodowo, 
wszędzie było go pełno. Pracował 
jako ślusarz, zarówno w kraju, jak 
i poza jego granicami, dzięki czemu 
wybudował nowy dom. Realizował się 
również na rzecz lokalnej społeczności 
jako strażak ochotnik, sołtys i radny, 
organizował imprezy, choćby takie, 
jak pamiętne Dni Poręby Górnej, 
z potańcówkami i pokazami modeli 
latających, zabiegał o rozwój swojej 
miejscowości, kolejne inwestycje 
i remonty. Niektórzy śmiali się, że 
Siewierskiego nie można zbyć byle 
czym, bo jak wyrzucą go drzwiami, 
to wróci kominem. Przechodząc na 
emeryturę, zaprosił swoich kolegów 
z wolbromskich „wodociągów” na 
uroczystą pożegnalną kolację, na któ-
rej zapowiadał, że nie odpuści i dalej 
będzie robił różne ciekawe rzeczy. 
Był pełnym sił, wolnym człowiekiem 
-  niewiele wcześniej po ciężkiej cho-
robie odeszła jego żona, a wszystkie 
trzy dorosłe już córki poszły na 
swoje. Pan Adam poczuł się samotny 
w dużym domu na Kamiennej Górze 
z pięknym widokiem na okolicę, do 
którego przeprowadził się po sprze-
daniu gospodarki w Porębie Górnej, 
a jego energia nie pozwalała na zastój 
w „świętym spokoju” i potrzebowała 
nowych wyzwań. Kiedy z nim rozma-

wiam, widzę w nim zmianę –zgolił 
wąsy, co odmłodziło go o kilka lat, 
jest uśmiechnięty, szarmancki, ze 
swadą opowiada o swojej świeżej 
popularność - światowiec!

- Jako człowiek bardzo aktywny 
przez całe życie, nie wyobrażam sobie 
bym po przejściu na emeryturę mógł 
zamknąć się w domu. Owszem, wciąż 
mam rodzinne obowiązki, opiekuję się 
93-letnią leżącą mamą, ale mam taki 
charakter, że cieszy mnie, gdy wokół 
coś się dzieje, lubię ludzi. Dlatego, kie-
dy przypadkiem w Internecie znala-
złem ogłoszenie o naborze do drugiego 
sezonu „Sanatorium miłości”, którego 
pierwszą edycję śledziłem w telewizji, 
poczułem, że to coś dla mnie i postano-
wiłem spróbować – mówi pan Adam.

- Czy podjęcie wyzwania przy-
szło Panu łatwo? W końcu, ogląda-
jąc pierwszą edycję „Sanatorium 
Miłości”, miał Pan wyobrażenie 
tego, co może Pana czekać, gdy-
by udało się zakwalifikować do 
programu.

- Długo zastanawiałem się, czy 
podjąć to wyzwanie. Jak coś robię, 
to lubię być skuteczny. Miałem oba-
wy, że mogę zostać odrzucony - ja, 
z małej miejscowości, a tam – duża 
konkurencja, telewizja, wielki świat... 
Jednakże córki, koledzy z byłej pracy 
i inni znajomi, których zapytałem 
o opinię, znając mnie, moje zami-
łowanie do działania oraz energię 
z jaką podchodzę do życia, mocno 
mnie namawiali i przekonywali mnie, 
żebym to zgłoszenie wysłał. Wciąż 
trochę obawiałam się porażki – że się 
nie nadam, że mnie odrzucą, zginę 
w tłumie innych chętnych, a ja nie 
lubię przegrywać. W końcu jednak 
wysłałem to zgłoszenie i po upływie 
mniej więcej miesiąca otrzymałem 
e`mailem 12 zagadnień, na temat 
których trzeba było opowiedzieć w na-
graniu - takim filmiku zgłoszeniowym. 
Miałem też odpowiedzieć pisemnie na 
kolejne 27 pytań.

- Jak Pan poradził sobie z za-
daniem, zwłaszcza z nagraniem 
filmu o sobie?

- Sądząc po efekcie myślę, że cał-
kiem nieźle. Zgodnie z oczekiwaniem 
telewizji z pomocą profesjonalisty 
nagrałem filmik z odpowiedziami na 
12 pytań, a potem wraz z wypełnio-
ną ankietą, czyli odpowiedziami na 
dalsze 27 pytań, wysłałem go pod 
wskazany adres e‘mailowy do TVP 
i znów czekałem. Pod koniec lipca 
2019 r. otrzymałem zaproszenie na 
casting, który miał się odbyć na 
początku sierpnia. Była to dla mnie 
ogromna radość, ale i dalsza obawa, 

czy przejdę ten kolejny etap eliminacji. 
Bez specjalnej tremy, oczekując na 
ciekawe wrażenia, pojechałem więc 
na ten casting w wyznaczonym przez 
telewizję terminie. A tam, oczywiście, 
kolejne pytania i odpowiedzi – tym 
razem już, jak to w telewizji, z przy-
piętymi do ubrania mikrofonami, 
przed kamerą filmującą cały przebieg 
castingu.

- Czy atmosfera telewizyjnego 
programu Pana nie przytłoczyła, 
nie pojawiła się trema?

- Zupełnie nie. Ekipa świetnych 
ludzi prowadzących casting, ich 
wielka serdeczność i okazywany 

nam szacunek, ich uśmiechy, cała 
ta wspaniała atmosfera wywarły na 
mnie wielkie, bardzo pozytywne wra-
żenie. Tych chwil nigdy nie zapomnę. 
Było naprawdę bardzo sympatycznie, 
a mój apetyt na telewizyjną przygo-
dę jeszcze wzrósł. Czekałem więc 
niecierpliwie na wynik selekcji, nie 
mając pojęcia jak mi poszło w porów-
naniu z innymi – a było nas prawie 3 
tysiące! - i czy uda mi się przejść eli-
minacje. W końcu, na początku wrze-
śnia tego pamiętnego dla mnie 2019 
roku otrzymałem informację z TVP 
o konieczności wykonania badań me-

dycznych i uzyskania zaświadczenia 
lekarskiego, stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do udziału w pro-
gramie. Oczywiście badania wyszły 
pozytywnie i otrzymałem potrzebne 
zaświadczenie. Okazało się jednak, 
że wciąż nie był to koniec kwalifikacji 
– musiałem jeszcze przejść na bada-
nia psychologiczne w Warszawie, 
które znów zaliczyłem pozytywnie, 
z dobrą oceną i opinią o posiadaniu 
bardzo wysokiej inteligencji, co dało 
mi kolejną satysfakcję.

- Wtedy dowiedział się Pan, że 
jedzie do Ustronia? Jak wyglądało 
kręcenie programu?

- Tak, po tych wszystkich zabie-
gach wiedziałem już, że wezmę udział 
w programie. Mój wyjazd do Ustronia 
Górskiego nastąpił 22 września, gdzie 
spędziłem miesiąc. W programie brało 
udział 6 mężczyzn i 6 kobiet z całej 
Polski. Musiały to być osoby po 60. 
roku życia, w stanie wolnym. Samo 
nagrywanie programu odbywało się 
w sanatorium „Równica” na terenie 
pięknego Ustronia. Mieszkaliśmy 
na wydzielonym piętrze, w trakcie 
kręcenia zdjęć, a także w chwilach 
wytchnienia dbano o nas, mieliśmy 
w razie potrzeby opiekę lekarską, 
zapewnioną prywatność i wszelkie 
wygody.

W trakcie pracy nad programem 
wszystko było jak w zegarku – zna-
komita organizacja! Widać było, że 
ta ekipa ludzi, o widocznej wiedzy 
i talencie, którzy przygotowywali pro-
gram, pod każdym względem zna się 
na swojej robocie i dysponuje ogrom-
nym doświadczeniem telewizyjnym 
i reżyserskim. A przy tym cały czas 
czuliśmy się dobrze w stworzonej 
przez nich ciepłej atmosferze i odczu-
walnej trosce o naszą 12-osobową 
grupę uczestników programu.

- W programie pojawiają się 
sceny dość intymne, czy nie czuł 
się Pan momentami skrępowany 
tym, że będą to oglądały w telewizji 
miliony ludzi?

- Nie zauważyłem sytuacji krę-
pujących, bowiem wszyscy dobrze 
się rozumieliśmy i szanowaliśmy 
na planie nagraniowym, jak i poza 
zdjęciami, na terenie ośrodka sa-
natoryjnego. Jeśli chodzi o mnie, to 
wszystko było super - wyważone 
i w granicach dobrego smaku, bo 
takiej nie chciałbym przekraczać. Do 
chwili obecnej utrzymuję kontakty ze 
wszystkimi uczestnikami programu 
i te kontakty są bardzo przyjazne 
i serdeczne, co uważam za niezwykle 
cenne. Na dodatek dzisiaj, po emisji 
już 8 odcinków, cieszę się popularno-

ścią w mediach społecznościowych, 
rozmawiam z ludźmi i wciąż mam 
nowe propozycje znajomości. Sprawia 
mi to wiele radości, bo poznaję wciąż 
nowe osoby, z których wiele okazuje 
mi życzliwość i sympatię. Może w ta-
ki sposób uda mi się poznać kogoś 
specjalnego…

- Wkrótce zakończy się emi-
sja nagranych z państwem 10 
odcinków „sanatorium Miłości”. 
Czy planuje Pan dalsze kontakty 
i współpracę z telewizją lub innymi 
mediami?

- Kontrakt z TVP przewiduje 
naszą dalszą współpracę. Mam podpi-
sane stosowne dokumenty i zobowią-
zania wobec TVP, w związku z czym 
mam nadzieję, ba, jestem przekonany, 
że dalsza współpraca będzie znako-
mita. Poza „Sanatorium” wystąpiłem 
już w „Telewizji śniadaniowej”, a moi 
telewizyjni towarzysze również w in-
nych programach.

- Czy udział w realizacji progra-
mu spełnił Pańskie oczekiwania?

- Dzięki programowi „Sanato-
rium Miłości”, w którym biorę udział 
przeżyłem wiele ciekawych chwil, 
pięknych emocji, poznałem nowych 
ludzi, zobaczyłem jak robi się program 
telewizyjny. Oprócz tego udało mi 
się trochę wypromować moją małą 
ojczyznę, bo miasto Wolbrom i zara-
zem powiat olkuski stały się dzięki 
mnie trochę bardziej znane – mogę 
nawet śmiało powiedzieć, że są teraz 
regionem znanym w całej Polsce, 
a także zagranicą, gdyż program jest 
emitowany do kilku państw Europy. 
Wszędzie zyskał ogromną popular-
ność, o czym świadczy bardzo wysoki 
wynik jego oglądalności. Dobrze się 
bawiłem i mam nadzieję, że to nie 
koniec mojej telewizyjnej przygody, 
na co już się cieszę.

- Zatem, dziękując za rozmo-
wę, życzę powodzenia!

Adam z Wolbromia w „Sanatorium Miłości”

R E K L A M A



7Przegląd Olkuski | 28 lutego 2020 |www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

OLKUSZ
Jakub�Fita

W ubiegłym roku mieszkańcy 
osiedla Słowiki doczekali się budo-
wy nowych miejsc parkingowych 
na ulicy Wincentego Witosa. In-
westycji realizowanej przez Gminę 
Olkusz towarzyszył także remont 
pobliskiego chodnika. Niedawno 
do naszej redakcji wpłynął list 
od jednego z mieszkańców, który 
skarży się na – jego zdaniem – nie 
do końca przemyślaną realizację 
tego zadania.

W 2019 roku, w ramach progra-
mu inwestycji drogowych w gminie 
Olkusz, powstał nowy parking przy 
ul. Wincentego Witosa na osiedlu 
Słowiki. Rozebrano tam istniejący 
parking równoległy i chodnik, wy-
konano niezbędne roboty ziemne, 
a następnie ułożono zupełnie nowy 
ciąg pieszy oraz parking prostopadły. 
Prace te kosztowały ponad 152 tys. 
złotych. Nie wszyscy mieszkańcy są 
jednak zadowoleni z realizacji tego 
przedsięwzięcia. Do naszej redakcji 
wpłynął list od jednego z Czytelników, 
który dzieli się z nami swoimi uwaga-
mi na ten temat.

- Mieszkańcy ulic: Witosa, Kosy-
nierów i Pakuska nie mogą się cieszyć 
z nowo wybudowanego parkingu przy 
ul. Witosa. Parking dla samochodów 
ma długość 4,5 m, a chodnik do niego 
przylegający - 1,8 m. Teoretycznie 
wszystko powinno być więc w porząd-
ku. Tak jednak nie jest. Samochody 
podczas parkowania wjeżdżają przo-
dem lub tyłem  tak, że koła dotykają 
do krawędzi chodnika. Tym samym 
auta  zajmują około pół metra jego 
powierzchni. Przechodniom pozostaje 
więc tylko około 1,2 m. Jest to głów-

na arteria dla pieszych na naszym 
osiedlu. To, że jest to teraz „wąskie 
gardło”, to pół biedy. Najgorsze, że 
obecna sytuacja stwarza zagrożenie 
dla ludzi. Przemieszczając się tym 
traktem, należy być bardzo czujnym, 
aby nie zostać potrąconym przez 
parkujący pojazd. Uważam, że dla 
bezpieczeństwa pieszych, a zwłasz-
cza dzieci i matek z wózkami, należ 
wstawić tutaj ograniczniki lub w inny 
sposób  ograniczyć wjazd samochodu 
na chodnik – pisze w swoim liście 
mieszkaniec Słowików.

Z taką argumentacją nie zga-
dzają się przedstawiciele olkuskiego 
magistratu. - Parking został wyko-
nany zgodnie z prawem, zachowując 
warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
sytuowanie. Z uwagi na bliskie 
sąsiedztwo drzew absolutnie nie 
było możliwości do tego, by zatokę 
parkingową lub chodnik dodatko-
wo poszerzyć. Szerokość chodnika 
z bezpiecznikiem oddzielającym ruch 
pieszy od miejsc postojowych to łącz-
nie: 1,8 m kostki, 0,15 m krawężnika 
i 0,08 m obrzeża. Daje to łącznie nieco 
ponad 2 metry. Bezpiecznik, czyli 

część chodnika o szerokości około 0,5 
m, jest zajmowany przez parkujące 
samochody dobijające kołami do kra-
wężnika. Nawet pojazdy dojeżdżające 
do samego krawężnika nie zajmują 
tyle miejsca, by sprawiać zagrożenie 
dla ruchu pieszego. Na załączonych 
zdjęciach wyraźnie widać, że zapar-
kowane pojazdy pozostawiają wy-
starczająco dużo miejsca do tego, by 
po chodniku obok siebie spacerowały 
dwie osoby. Można mieć zastrzeżenia 
do kierowców, że w wykorzystaniu 
miejskiej przestrzeni przejawiają ego-
istyczną postawę, natomiast fakt ten 
nie ma żadnego związku z poprawno-
ścią budowy parkingu. Powinien być 
natomiast przedmiotem interwencji 
policji lub straży miejskiej. – czyta-
my w piśmie otrzymanym od Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu.

A jakie jest zdanie na ten 
temat naszych Czytelników? Czy 
opisana przez naszego czytelnika 
sytuacja rzeczywiście stanowi 
dla was problem? – Zapraszamy 
do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Parking na ul. Witosa  
– problemy mieszkańców

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek,�fot.�Dariusz�Meresiński

Polska futsalowym Mistrzem 
Europy? I to już po raz siódmy! 
Po kolejny prymat na Starym Kon-
tynencie sięgnęli polscy... księża, 
a wśród nich Marcin Olszewski, 
wikariusz w parafii pw. Dobrego 
Pasterza w Olkuszu.

Historia duchownego, który po-
sługę duszpasterską łączy z pasją do 
futbolu najlepiej pokazuje, że sport 
łączy nie tylko pokolenia, ale i naj-
różniejsze profesje. Ksiądz Olszewski 
w lokalnym światku piłkarskim jest 
dobrze znany klubowym działaczom 
i kibicom. Kilka sezonów wstecz re-
prezentował barwy Piliczanki Pilica, 
po przenosinach do innej parafii 
musiał jednak zrezygnować z regu-
larnych występów na zielonych bo-
iskach. Nie oznacza to jednak wcale, 
że duchowny zrezygnował ze swojego 
hobby. Pasję do piłki realizuje w wol-
nym czasie grając m.in. w Olkuskiej 
Lidze Oldbojów. Do tego dochodzą tre-
ningi z kadrą narodową księży. Polscy 
duszpasterze od początku istnienia 
turnieju zaliczają się do ścisłej czo-

łówki. Do tego roku aż sześciokrotnie 
sięgali po tytuł Mistrzów Kontynentu, 
a przed rokiem zajęli 3. miejsce.

Tegoroczne, czternaste w historii 
Mistrzostwa Europy w halowej piłce 
nożnej odbyły się w mocno zlaicyzo-
wanych, ale zakochanych w futbolu 
Czechach. W drodze do strefy meda-
lowej w Pradze polscy kapłani wygrali 
swoją grupę eliminacyjną. Zaczęli od 
remisu 1:1 z Rumunią, by w kolejnym 
meczu pewnie 3:0 pokonać Słowenię 
i aż 7:0 rozgromić Ukrainę. Ćwierćfi-
nał również nie miał wielkiej historii. 
Polacy bez trudu 5:1 ograli Białoruś 
i mogli być pewni gry o podium. Warto 
w tym miejscu nadmienić, że jedno 
z trafień dla „Biało-Czerwonych” 
zaliczył ks. Olszewski.

W spotkaniu półfinałowym ze 
Słowacją gole nie padły, a przy bez-
bramkowym remisie sędziowie za-
rządzili serię rzutów karnych. Lepiej 
z presją poradzili sobie ksiądz Ol-
szewski i spółka i dzięki temu nasi 
duchowni zapewnili sobie udział 
w meczu o złoto. Ich rywalem w wal-
ce o europejski czempionat była 
reprezentacja Bośni i Hercegowiny. 
Podobnie jak w poprzednim starciu 

bramek w regulaminowym czasie gry 
zabrakło, a kolejny remis 0:0 zwia-
stował dodatkowe emocje i ponowną 
próbę nerwów przy wykonywaniu 
rzutów karnym. Podobno nic dwa 
razy się nie zdarza, a jednak... Polscy 
księża znowu o jedno trafienie okazali 
się lepsi od przeciwników (3:2) i dzięki 
temu już po raz siódmy w historii mo-
gli się cieszyć z europejskiego triumfu.

Komplet wyników polskiej kadry 
księży w Czechach

Faza grupowa:
Polska – Rumunia 1:1 ( ks. Krzysztof 
Sosnowski)
Polska – Słowenia 3:0 (ks. Rafał 
Przeździak, ks. Maciej Lewandowski, 
ks. Paweł Derylak)
Polska – Ukraina 7:0 (2x ks. Krzysztof 
Sosnowski, 2x ks. Mateusz Jędrocha, 
ks. Dariusz Snochowski, ks. Tomasz 
Winogrodzki, ks. Paweł Derylak)

1/4 finału:
Polska – Białoruś 5:1 (2x ks. Mateusz 
Jędrocha, ks. Marcin Olszewski, ks. 
Paweł Derylak, ks. Rafał Przeździak)

1/2 finału:
Polska – Słowacja 0:0 (karne 4:3)

Finał:
Polska – Bośnia i Hercegowina 0:0 
(karne 3:2)
Skład reprezentacji Polski: ks. 
Marek Łosak (kpt), ks. Mateusz 
Jędrocha, ks. Marcin Piecyk, ks. 
Michał Kacprzyk, ks. Damian Stala, 
ks. Dariusz Snochowski, ks. Rafał 
Przeździak, ks. Marcin Olszewski, 
ks. Tomasz Winogrodzki, ks. Paweł 
Derylak, ks. Krzysztof Sosnowski, 
ks. Maciej Lewandowski, ks. Marek 
Mazurek. Niezwykłą drużynę uzupeł-
niają trener Marek Parzyszek – były 
piłkarz Korony Kielce oraz kierownik 
zespołu Dariusz Meresiński... bur-
mistrz Daleszyc.

Olkuski ksiądz piłkarskim 
Mistrzem Europy!

„II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu - ponad 
30 lat doświadczenia i tradycji  połączonej z odważ-
nymi krokami we współczesność. Naszym celem 
jest wszechstronny rozwój ucznia. Stawiamy na do-
brą komunikację i działania wspierające relacje.

Podążamy za najnowszymi badaniami i trendami 
edukacyjnymi, ponieważ chcemy aby uczniowie, któ-
rzy opuszczają mury „Dwójki” wchodzili w dorosłość 
jako ludzie wykształceni, myślący i wrażliwi, umiejący 
znaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie.”

To fragment naszej ulotki dla 
przyszłych uczniów II Liceum - szko-
ły z charakterem, która daje swoim 
uczniom dużą autonomię jednocze-
śnie wspierając w rozwoju samo-
świadomości, wrażliwości i kreatyw-
ności.

Jak to robimy? Jesteśmy otwar-
ci i staramy się tworzyć bezpieczny 
i pozytywny klimat do nauki i roz-
woju. Dbamy o dobry start naszych 
pierwszaków organizując dla nich 
warsztaty i obozy integracyjne, aby 
mogli poczuć się ważną częścią naszej społeczności. 
Chcemy, żeby uczniowie „Dwójki” mogli rozwijać się 
językowo - oferujemy im możliwość udziału w pro-
jektach i warsztatach językowych z udziałem wolon-
tariuszy z całego świata (AISEC, Euroweek). Historia 
naszej wymiany polsko-niemieckiej jest najdłuższa 
w powiecie olkuskim i cieszy się co roku dużym zain-
teresowaniem młodzieży.

Co roku organizując wyjazd zagraniczny dajemy 
możliwość poznawania świata każdemu uczniowi 
naszej szkoły. Zwiedzając Hiszpanię, Grecję, Włochy, 
czy Francję dowiadujemy się wciąż nowych rzeczy na 
temat kultury naszych europejskich braci i jednocze-
śnie doskonalimy umiejętności językowe.

Tradycją II LO są  też kilkudniowe obozy eduka-
cyjne dla maturzystów, pomagające w powtórzeniu 

i ugruntowaniu wiedzy zdobytej w murach naszej 
placówki.

Osiągamy dobre wyniki podczas egzaminu ma-
turalnego i możemy pochwalić się wysokim wskaź-
nikiem EWD (dla niewtajemniczonych -Edukacyjna 
Wartość Dodana), która oznacza, że pracujemy z na-
szymi uczniami bardzo efektywnie.

Uczniowie „Dwójki” dostrzegają problemy współ-
czesności i z dużym zaangażowaniem włączają się 
lub są inicjatorami różnych akcji. „Strajk dla Klimatu”, 

„Szlachetna Paczka”, kiermasze cha-
rytatywne, zbiórki żywności, praca 
wolontariacka, eventy dla dzieci - to 
tylko niektóre działania z ostatnich 
lat funkcjonowania szkoły. W listo-
padzie jako jedyna szkoła w Olkuszu 
braliśmy udział w ogólnopolskiej 
Kampanii Społecznej „19 dni prze-
ciwko przemocy wobec dzieci i mło-
dzieży” wyrażając tym samym swój 
sprzeciw wobec przemocy i agresji, 
której tak często jesteśmy świadka-
mi w społeczeństwie.

Staramy się poznać potrzeby naszych uczniów 
oraz je właściwie zabezpieczyć. Organizujemy dla 
nich warsztaty naukowe, wycieczki, spotkania z cie-
kawymi ludźmi.

Uczniowie II LO biorą udział w różnych konkur-
sach przedmiotowych, artystycznych i zawodach 
sportowych niejednokrotnie zdobywając czołowe 
miejsca.

Wspieramy, pomagamy, poznajemy 
- dla nas każdy uczeń jest ważny!

 Chcesz dowiedzieć się więcej o tym 
co dzieje się w II LO zapraszamy na naszą 

stronę internetową www.lo2.olkusz.pl
i do polubienia nas na FB.

II Liceum Ogólnokształcące 
– więcej niż szkoła

To fragment naszej ulotki dla 

ły z charakterem, która daje swoim 

ci i staramy się tworzyć bezpieczny 

woju. Dbamy o dobry start naszych 
pierwszaków organizując dla nich 

lub są inicjatorami różnych akcji. „Strajk dla Klimatu”, 
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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 Marlibo-Medica w 
Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety w chorobach: 
hashimoto, insulinooporności, cukrzycy i innych. 
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.

GIMNASTYKA 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. Czwartki od 14.00. 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. 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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 
mgr Ilona Cudejko, osteopatia, terapia manu-
alna, NDT-BOBATH. Ul. Nullo 4/20, tel. kontak-
towy 882 956 945.
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.  

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

OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 63

II pietro
www.cms5.pl

,

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

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

 • dermatologiczna • dietetyczna

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

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

spirometria • testy alergiczne • dermatoskopia • rektoskopia

668 127 238
32 754 62 22

PARTNERZY: PZU MEDICOVER • 
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KALENDARIUM

28 lutego
 ǧ 18:00�Spektakl�Pierwszy�Raz

29 lutego
 ǧ 17:00�Psy�3.�W�Imię�Zasad
 ǧ 19:30�365�DNI�2D�NAP

01-04 marca
 ǧ 17:00�Psy�3.�W�Imię�Zasad
 ǧ 19:30�365�DNI�2D�NAP

28 lutego
 ǧ 15:30�Szybcy�i�śnieżni�2D�DUB
 ǧ 15:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:30�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 20:00�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 19:45�Małe�kobietki�2D�NAP

28 lutego
 ǧ 15:30�Szybcy�i�śnieżni�2D�DUB
 ǧ 15:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:30�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 20:00�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 19:45�Małe�kobietki�2D�NAP

1 marca
 ǧ 15:30�Szybcy�i�śnieżni�2D�DUB
 ǧ 15:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:30�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 20:00�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 19:45�Małe�kobietki�2D�NAP

3 marca
 ǧ 14:00�Szybcy�i�śnieżni�2D�DUB
 ǧ 15:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:30�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 20:00�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 19:45�Małe�kobietki�2D�NAP

4 marca
 ǧ 15:30�Szybcy�i�śnieżni�2D�DUB
 ǧ 15:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:30�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 20:00�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 19:45�Małe�kobietki�2D�NAP

5 marca
 ǧ 15:30�Szybcy�i�śnieżni�2D�DUB
 ǧ 15:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:45�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:30�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 20:00�Bad�Boy�2D�PL
 ǧ 19:45�Małe�kobietki�2D�NAP

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) 

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

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

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ                 WOLBROM
28.02.2020 K. K. Wielkiego 64 B 1 Maja 39

29.02.2020 Mickiewicza 7 Skalska 22

1.03.2020	 Nullo	2	 Plac	Wolności	15

2.03.2020 Orzeszkowej 22 Krakowska 2

3.03.2020	 Piłsudskiego	22	 Mariacka	6

4.03.2020 Skwer 6 os. Skalska 9

5.03.2020	 K.	K.	Wielkiego	24	 Plac	Wolności	15

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

 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.

 ǧ Autoskup, osobowe,  
dostawcze. Tel.(531)666333.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Budowlana 19 arów, Niesułowice. 

Tel.(507)131388.
 ǧ Wynajmę mieszkanie w Olkuszu 

34 m2. Tel.(668)265537.
 ǧ Do wynajęcia umeblowane 

mieszkanie 75 m2 w ścisłym cen-
trum Olkusza, wejście od zaraz.  
Tel.(509)020901.

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

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 Przyjmę do pracy lakiernika 
samochodowego do Niemiec, od 
zaraz. Tel.(0049)7951964900.

Ogłoszenia  
drobne już od  

2,76 zł* 

*cena�netto,�do�40�znaków.


