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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Od 1 września na ul. Górniczej 
w Olkuszu zacznie obowiązywać 
Strefa Płatnego Parkowania (SPP). 
Zgodnie z uchwałą podjętą przez miej-
skich radnych, obowiązywać będzie 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 17.00.

O SPP na ul.Górniczej infor-
mowaliśmy na naszych łamach 

w lipcu. Bilety będą do zakupu 
w parkomatach. Za postój możemy 
zapłacić także za pomocą płatności 
mobilnych z wykorzystaniem telefonu 
komórkowego poprzez jedną z trzech 
dostępnych aplikacji mobilnych. 
Pango, ePARK, Skycash. Karty abo-
namentowe dostępne są wyłącznie 
w Punkcie Obsługi Strefy Płatnego 
Parkowania. Za pierwszą godzinę 
parkowania kierowcy zapłacą 2 złote, 
za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 

również 2 złote. Dostępne będą także 
karty abonamentowe: miesięczne 
(100 złotych), sześciomiesięczne (400 
złotych) i roczne (800 złotych). Wyda-
nie duplikatu karty abonamentowej 
kosztuje 30 złotych.

Przypomnijmy, że kierowca bę-
dzie musiał wykupić bilet w ciągu 
10 minut od zaparkowania. Bilety 
parkingowe, karty abonamentowe 
lub karty parkingowe osoby niepeł-
nosprawnej muszą być umieszczone 

za przednią szybą wewnątrz pojazdu 
w sposób umożliwiający odczyta-
nie ich pełnej treści. W przypadku 
przekroczenia opłaconego czasu 
parkowania lub niedokonania opłaty 
za parkowanie trzeba będzie zapłacić 
100 złotych (jeśli kierowca zgłosi się 
do Punktu Obsługi Strefy Płatnego 
Parkowania w dniu otrzymania za-
wiadomienia lub w następnym dniu 
roboczym, wówczas opłata wyniesie 
50 złotych).

Uwaga kierowcy! Od 1 września 
płatne parkowanie na Górniczej

Zobacz strony 9-16
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

Rok szkolny zbliża się wielkimi 
krokami. W tym roku sytuacja jest 
wyjątkowa. Rodzice, nauczyciele 
i sami uczniowie nie kryją obaw 
przed pierwszym dzwonkiem. 
Zgodnie z sugestiami naszych 
Czytelników sprawdziliśmy, jak do 
przyjęcia uczniów w czasie pande-
mii przygotowane są szkoły średnie 
na terenie powiatu olkuskiego.

Ministerstwo Zdrowia, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej oraz 
Główny Inspektor Sanitarny wydali 
stosowne przepisy, obowiązujące 
w okresie pandemii. Za wdrażanie 
stosownych procedur odpowiedzialni 
są dyrektorzy placówek. O to, co dzie-
je się w szkołach średnich w ostatnich 
dniach wakacji zapytaliśmy olkuskie-
go starostę.

Starosta: jesteśmy 
przygotowani

Szef powiatu zapewnia, że wszyst-
ko przebiega zgodnie z harmonogra-
mem, zarówno w zakresie związanym 
z realizacją zadań dydaktyczno – wy-
chowawczo – opiekuńczych, admini-
stracyjnych, jak i tych wynikających 
z przepisów szczególnych wydanych 
na okoliczność obowiązującej na 
terenie kraju epidemii. - Dyrektorzy 
szkół są w trakcie wdrażania proce-
dur/regulaminów organizacyjnych 
dostosowanych do aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej. Z mojej inicjatywy 
zwołałem naradę dyrektorów szkół 
średnich z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu 
Panią Agatą Knapik. W trakcie narady 
przekazano obowiązujące wytyczne 
MEN, MZ i GIS dla publicznych 
i niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych. Na moją prośbę Inspek-
tor Sanitarny do 1 września 2020 r. 
planuje uruchomić linię telefoniczną 
dedykowaną dla dyrektorów szkół, 
celem maksymalnego usprawnienia 
komunikacji. Daje to również dyrek-
torom możliwość szybkiego kontaktu 
z Inspektorem Sanitarnym w sytuacji 
wymagającej podjęcia bardzo szybkiej 
reakcji – opowiada starosta Bogumił 
Sobczyk.

Będą maseczki 
i rękawiczki

Powiat olkuski zabezpieczył 
w planach finansowych szkół fun-
dusze na środki ochrony indywi-
dualnej, środki do dezynfekcji rąk 
i powierzchni (jak mydła, papier, 
ręczniki papierowe). Placówki na 
ten cel wydały około 50 tys. złotych. 
Starosta zapewnia, że zapas płynów 
i maseczek będzie ponadto przekaza-
ny nieodpłatnie przez Ministerstwo 
Zdrowia - dyrektorzy szkół złożyli 
zamówienia na te środki, które będą 
kolportowane przez wojsko i straż do 
powiatów jeszcze przed rozpoczęciem 
roku szkolnego.

Obowiązku noszenia w szkołach 
maseczek czy przyłbic nie ma. Nie 
wiadomo jednak, jak będzie wyglądać 
sytuacja, gdy nauka ruszy pełną parą. 
Oświatowe placówki muszą być przy-

gotowane na różne scenariusze.  Jak 
często powtarza dyrektor olkuskiego 
Sanepidu Agata Knapik – nosząc 
maseczkę ja chronię ciebie, ty chro-
nisz mnie. A jak wiadomo, przykład 
idzie z góry. Czy zatem nauczyciele 
w szkołach będą mieli zapewnione 
maseczki i rękawiczki w odpowiedniej 
ilości? - Dyrektorzy zapewniają środki 
ochrony dla pracowników zgod-
nie z aktualnym Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1356) – w tym maseczki jednorazo-

we i rękawiczki. Aktualnie nie ma 
obowiązku zakrywania ust i nosa 
oraz noszenia rękawiczek przez na-
uczycieli i uczniów. Niemniej jednak 
mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy takie 
środki będą wymagane – na przykład 
kiedy nagle pogorszy się stan zdrowia 
u ucznia, wtedy też dyrektorzy powin-
ni zapewnić nauczycielom możliwość 
skorzystania z tych środków – odpo-
wiada starosta Sobczyk.

Na rynku dostępna jest cała ga-
ma maseczek – od zwykłych jednora-
zówek, przez wielorazowe z materiału, 
po profesjonalne z filtrem. Czy dla 
nauczycieli znajdujących się z racji 
wieku w grupie ryzyka dostępne będą 
profesjonalne maseczki? - Tak, będą 
dostępne. W specjalnym formularzu 
z Ministerstwa Zdrowia, dyrektor 
każdej szkoły określił liczbę uczniów 
i nauczycieli pracujących w szkole. Na 
podstawie tych deklaracji resort zdro-

wia oszacował wielkość i zawartość 
dostawy środków ochrony osobistej 
– w tym maseczek profesjonalnych. 
Jak wspominałem, środki te trafią 
do szkół przed 1 września – zapewnia 
Bogumił Sobczyk.

Dezynfekcja to priorytet
W ministerialnych przepisach 

mowa jest o częstym wietrzeniu sal. 
To kolejny ważny aspekt, na który 
zwracają uwagę nasi Czytelnicy. Czy 
w szkołach średnich na terenie nasze-
go powiatu przewidziano dezynfekcję 
sal (głównie ławek i drzwi), a także to-
alet, korytarzy, pokoi nauczycielskich 
– i z jaką częstotliwością?

- Dezynfekcja sal lekcyjnych, 
toalet i innych pomieszczeń jest 
dla nas priorytetem. Częstotliwość 
wietrzenia sal, mycia i dezynfekcji 
pomieszczeń oraz wyposażenia, 
zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS 
są uwzględnione w procedurach 
wprowadzonych w każdej szkole. 
Będą to indywidualne rozstrzygnięcia 
w każdej szkole, zależnie od specyfiki 
szkoły, w tym metod nauczania – od-
powiada starosta.

A co w przypadku, jeśli do szkoły 
przyjdzie chory uczeń? - Zgodnie 
z procedurą, uczeń, u którego wystę-
pują niepokojące objawy zdrowotne, 
powinien pozostać w domu i skontak-
tować się z lekarzem. Do szkoły może 
uczęszczać uczeń bez objawów choro-
bowych. Liczę na odpowiedzialne za-
chowania opiekunów prawnych oraz 
uczniów. Dyrektorzy szkół planują 

wprowadzenie monitoringu tempe-
ratury u uczniów przed rozpoczęciem 
zajęć. Jeżeli zachorowanie wystąpi 
w trakcie trwania zajęć szkolnych, 
uczeń zostanie odizolowany w wy-
dzielonym pomieszczeniu. Dalsze 
postępowanie będzie uzależnione od 
stanu zdrowia ucznia, decyzji lekarza 
i Inspektora Sanitarnego – wyjaśnia 
starosta Sobczyk.

Do tematu będziemy wracać 
na naszych łamach. Po kilku tygo-
dniach nauki – zgodnie z prośbami 
naszych Czytelników – sprawdzi-
my, jak wygląda przestrzeganie 
procedur bezpieczeństwa w trakcie 
pandemii w praktyce.

Szkoły średnie w czasie pandemii

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

- To bardzo fajny pomysł – 
komentują mieszkańcy osiedla 
Młodych, na którym od kilkunastu 
dni stoi „serduszko” - pojemnik na 
nakrętki. W ten sposób każdy może 
wspomóc szczytny cel. Zaintereso-
wanie jest ogromne.

Pomysł narodził się już jakiś czas 
temu. - Dwa miesiące temu zapro-
ponowałem, aby w Dolince postawić 
pojemnik na nakrętki. Inicjatywa 
uzyskała wówczas szerokie poparcie 
mieszkańców Olkusza. Dzięki szyb-
kiemu wsparciu PWiK Olkusz, już 
od kilku dni możemy wspierać cele 
charytatywne wrzucając nakrętki do 
czerwonego serducha koło placu 
zabaw – mówi inicjator pomysłu, 
miejski radny Wojciech Ozdoba.

Pierwsza zbiórka prowadzona 
jest dla pani Agnieszki Gil z Kosmo-
lowa. Już po kilku dniach pojemnik 
był wypełniony po brzegi. - Wszystkie 
nakrętki przekazaliśmy Agnieszce. 
Zbiórka dla Agnieszki dalej trwa. 

Jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął zbierać 
- zachęcamy zacząć! W taki łatwy spo-
sób można pomagać – cieszy się Olga 
Kamionka, prezes Stowarzyszenia 
SIMO, które zajmuje się charytatywną 
inicjatywą.

,,Serce”, którego sponsorem jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o. o. w Olkuszu, znajduje 
się nieopodal Klubu Osiedlowego 
„Krecik”. Zgodnie z regulaminem, 
nakrętki będą przekazywane kon-
kretnym osobom bądź organizacjom 
potrzebującym pomocy z terenu 
miasta i gminy Olkusz. Każda zbiórka 
potrwa jednorazowo przez maksymal-
nie trzy miesiące lub do zapełnienia 
pojemnika. Na serduszku znajduje 
się informacja, dla kogo aktualnie 
zbierane są nakrętki.

Listę zapisów prowadzi Stowarzy-
szenie SIMO. Zgłoszenia przyjmowane 
są mailowo pod adresem simolkusz@
gmail.com, telefonicznie 696-379-939 
lub bezpośrednio w Klubie Osiedlo-
wym Krecik przy ul. Konopnickiej 4.

Serce na nakrętki – olkuszanie 
pomagają

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Rada Miejska w Wolbromiu 
przyjęła stawki opłat za śmieci, 
które będą obowiązywały od 1 
września 2020 r. do końca grud-
nia 2021 r. Burmistrz Wolbromia 
stwierdził, że „stawki wzrosną no-
minalnie”, ale – wbrew nadziejom 
opartym na jego obietnicach - są 
niewiele niższe niż w innych gmi-
nach powiatu. Jakich słów by nie 
użyć, by ubarwić sytuację – miesz-
kańcy gminy Wolbrom też zapłacą 
za odpady komunalne znacznie 
więcej niż dotychczas, bo śmieci 
jest coraz więcej.

Po otwarciu ofert złożonych do 
przetargu na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów w gminie Wolbrom 
burmistrz Adam Zielnik ogłosił w me-
diach społecznościowych: „Informacja 
z otwarcia ofert: 714,80 i 719 zł za 
tonę… Teraz mamy 705. Czyli jest 
dobrze, a nawet bardzo dobrze. (…) 
Cel, czyli dalsze utrzymanie najniż-
szych stawek w powiecie coraz bliż-
sze”. Komunikat ten bardzo ucieszył 
mieszkańców, płacących dotąd za 
śmieci 15 zł i wiele osób nabrało na 
jego podstawie błędnego – jak się 
wkrótce okazało - przekonania, że 
śmieci podrożeją niewiele.

Złudzenia rozwiał kolejny ko-
munikat włodarza Gminy Wolbrom: 
„Na ostatniej sesji RM przyjęła za-
proponowane przeze mnie stawki: 
21 zł. stawka podstawowa i 17 zł. 

dla nieruchomości powyżej 5 miesz-
kańców. Wiem, że stawki nominalnie 
wzrastają. Spowodowane jest to głów-
nie zwiększeniem ilości odbieranych 
odpadów, a teraz rozliczamy się od 
tony. Tak to wyglądało do tej pory: 

2016 - 5737 t,
2017 - 6312 t,
2018 - 6918 t,
2019 - 7015 t,
2020 (pierwsze półrocze) - 3724 t. 
Pomimo tego nadal będziemy 

najtańsi w powiecie”.
Podwyżki cen za odbiór odpadów 

dotyczą wszystkich mieszkańców, 
także tych korzystających dotąd ze 
zniżek. Utrzymano, komentowaną 
jako kontrowersyjną, zniżkę za odbiór 
śmieci z nieruchomości zamieszka-
łych przez 6 i więcej osób (jak oceniają 
to niektórzy: za tę zniżkę muszą za-
płacić inni) oraz – zgodnie z nowymi 
przepisami - wprowadzono ulgę dla 
osób realnie zmniejszających ilość 
oddawanych bioodpadów, poprzez ich 
kompostowanie w kompostowniku 
przydomowym, w wysokości 1,70 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość. 
Wszystkich obowiązuje segregacja 
śmieci, a gdyby ktoś tego nie robił 
zapłaci opłatę podwyższoną  dwukrot-
nie do stawki podstawowej, czyli 30 
zł.  Opłaty podwyższone grożą także 
mieszkańcom osiedli, jeżeli okaże się, 
że nie wszyscy stosują się do zasady 
segregacji.

Podwyżka cen za 
śmieci w gminie 

Wolbrom

Od opłat, zgodnie z Ustawą o dro-
gach publicznych, zwolnione są: 
pojazdy Policji, Inspekcji Transportu 
Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego. 
Straży Granicznej, Służby Ochrony 
Państwa, Służby Więziennej, Krajowej 
Administracji Skarbowej wykorzysty-
wane przez Służbę Celno-Skarbową, 
służb ratowniczych, zarządów dróg, 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
ski, a także pojazdy wykorzystywane 
w ratownictwie lub w przypadku 
klęski żywiołowej, pojazdy elektrycz-
ne (o których mowa w art.2 pkt 12 
ustawy o elektromobilności paliwach 
alternatywnych), autobusy szkolne 
przewożące dzieci do szkoły.

W stosownej uchwale zazna-
czono, że opłat nie wnosi się za 
oznakowane pojazdy służb miejskich 
podczas wykonywania obowiązków 
służbowych (pogotowia gazowego, 
energetycznego, ciepłowniczego, 
wodno – kanalizacyjnego, straży 
miejskiej, służb komunalnych) oraz 
za pojazdy osób niepełnosprawnych 
o obniżonej sprawności ruchowej, 

posiadających uprawnienia do kie-
rowania pojazdem samochodowym 
oraz ważną kartę parkingową, wy-
dawaną przez Starostwo Powiatowe 
(wyłącznie na miejscach oznaczonych 
znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu 
osoby niepełnosprawnej” wraz ze 
znakiem D-18a „parking – miejsce 
zastrzeżone”).

Przypomnijmy, że w Olkuszu 
obowiązują już dwie strefy: jedna 
funkcjonuje od lat – chodzi o parking 
przy Starym Cmentarzu, a druga 
powstała z początkiem roku przy 
ul. Szpitalnej obok Centrum Kul-
tury (tzw. górny i dolny parking). 
Objęcie SPP także ul. Górniczej było 
podyktowane „(...) m. in. wnioskami 
mieszkańców oraz deficytem miejsc 
postojowych. Znaczne natężenie 
ruchu w tym rejonie miasta jak rów-
nież fakt, iż większość samochodów 
parkujących na tej ulicy parkuje na 
niej bardzo długo, co powoduje ogra-
niczenie w postoju pojazdów zarówno 
dla mieszkańców miasta, jak i osób 
przyjezdnych. Wymuszenie rotacji dla 
parkujących pojazdami pozwoli więk-
szej liczbie kierowców zaparkować 
swoje pojazdy, co powinno wydatnie 
usprawnić ruch samochodowy na tym 
obszarze” – brzmi fragment uzasad-
nienia uchwały.

W pierwszą niedzielę września br. o godz. 12.00
będzie sprawowana trzynasta

Msza święta w intencji

w kościele Dobrego Pasterza w Olkuszu.
Zapraszamy.

Rodziny Swędziołów
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OGŁOSZENIE UMIG OLKUSZ

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Ministerstwo Zdrowia oraz 
Główny Inspektor Sanitarny w cza-
sie pandemii zalecają szczepienia 
przeciwko grypie oraz pneumoko-
kom. Powiat olkuski co roku orga-
nizuje akcję bezpłatnych szczepień 
przeciw grypie dla seniorów. Czy 
w tym sezonie w związku z korona-
wirusem przewidziano je także dla 
młodszych mieszkańców powiatu? 
O to pytają nasi Czytelnicy.

W tym roku akcja powiatu od-
będzie się już po raz ósmy. „Program 
profilaktycznych szczepień ochron-
nych przeciwko grypie dla mieszkań-
ców Powiatu Olkuskiego w wieku 
powyżej 60 roku życia” w 2015 roku 
uzyskał pozytywną opinię Agen-
cji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji. - W bieżącym roku 
w budżecie Powiatu Olkuskiego na 
szczepienia przeciwko grypie zaplano-
wano środki w wysokości 120.000,00 
zł, co umożliwi zaszczepienie 2000 
osób szczepionką czterowalentną, 
która obecnie stanowi najszerszą 
dostępną ochronę przed wirusem 
grypy. Program w całości jest finan-
sowany ze środków budżetu Powiatu 
Olkuskiego. Zarząd Powiatu w dniu 
18.08.2020 r. ogłosił konkurs na 
wybór realizatorów programu szcze-
pień ochronnych przeciwko grypie. 
Do konkursu przystępują placówki 
podstawowej opieki zdrowotnej funk-
cjonujące we wszystkich gminach 
Powiatu Olkuskiego, dzięki temu 
pacjent jest szczepiony w przychodni 

pod opieką lekarza rodzinnego, do 
którego złożył deklarację – opowiada 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Szef powiatu zapewnia, że 
w związku z epidemią lub w przypad-
ku bardzo dużego zainteresowania 
szczepieniami przeciwko grypie po-
wiat nie wyklucza możliwości zwięk-
szenia kwoty na szczepienia dla 
seniorów. - Szczepienia przeciwko 
grypie dla innych grup wiekowych 
prowadzą odpłatnie we własnym 
zakresie przychodnie oraz bezpłatnie 
niektóre zakłady pracy dla swoich 
pracowników. Ponadto dla innych 
grup wiekowych szczepienia prze-
ciwko grypie mogą finansować inne 
jednostki samorządu terytorialnego 
opracowując i realizując programy 
polityki zdrowotnej – odpowiada 
starosta Sobczyk.

Inaczej wygląda kwestia kwestia 
szczepień przeciwko pneumokokom. 
Jak informuje powiat, od 2017 roku 

są one wprowadzone do kalendarza 
szczepień jako obowiązkowe, fi-
nansowane z budżetu Ministerstwa 
Zdrowia. - W związku z tym powiat nie 
planuje ich realizacji. Ponadto chciał-
bym podkreślić, że realizacja każdego 
programu polityki zdrowotnej wiąże 
się z koniecznością uzyskania pozy-
tywnej opinii Agencji Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji oraz 
uprzedniego opracowania takiego 
programu - dodaje Bogumił Sobczyk, 
przypominając, że Powiat Olkuski 
realizując programy polityki zdro-
wotnej stara się wychodzić naprzeciw 
różnych grup wiekowych. W tym 
zakresie (poza szczepieniami przeciw 
grypie dla seniorów) dla dwulatków 
są szczepienia przeciwko meningo-
kokom, a dla 13-letnich dziewcząt 
szczepienia przeciwko zakażeniom 
brodawczaka ludzkiego (HPV).

Szczepienia na grypę 
tylko dla seniorów

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Matematyka to zmora wielu tego-
rocznych maturzystów. Statystyki są 
nieubłagane: co czwarty maturzysta 
w  Polsce nie zdał w  tym roku matury 
podstawowej, a  niemal połowa uczniów 
piszących poziom rozszerzony nie prze-
kroczyła nawet 28%! Podobny trend 
utrzymuje się od reformy maturalnej 
w 2015 r. i nic nie zapowiada poprawy.

Zupełnie innymi statystykami może 
pochwalić się olkuska „szkoła maturzy-
stów”  pod kierownictwem Łukasza Jaro-
sińskiego – doktoranta Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Szkoła oferuje kursy maturalne 
z matematyki na obu poziomach nauczania: 
podstawowym i rozszerzonym. Wyniki tego-
rocznej matury wśród uczestników kursów 
organizowanych przez Jarosińskiego są 
rewelacyjne –średnia z matury rozszerzonej 
to aż 80%, która w  porównaniu ze średnią 
krajową (34%) robi niesamowite wrażenie. 
Od kilku lat najlepsi uczniowie z  poziomu 
rozszerzonego w powiecie olkuskim to wy-
chowankowie szkoły Jarosińskiego. W  tym 
roku byli to: Szymon Bigaj, Julia Siwek, Zo-
fia Żak, Jakub Radek, Natalia Gamrat, Alicja 
Hurbol, Bartłomiej Chwast, Jolanta Wiel-
gosz, Mateusz Szymonek, Bartosz Duch, 
Szymon Banyś, Julia Grzebinoga oraz Jan 
Świda (zdj.). Uzyskali oni wynik ponad 90% 
z  matury rozszerzonej. Dzięki temu dosta-
li się na najlepsze kierunki studiów, w  tym 
również na informatykę na AGH. Na kursy 

maturalne prowadzone przez Jarosińskiego 
może trafić każdy chętny – bez względu na 
to, czy boi się, że nie zda matury z matema-
tyki, czy też obawia się, że nie zda jej wy-
starczająco dobrze, by dostać się na wyma-
rzone studia. Jarosiński stawia tylko jeden 
warunek: uczeń musi chcieć pracować na 
jak najwyższy wynik.

Łukasz Jarosiński zapytany o  to, 
co powoduje, że założona i  prowadzona 
przez niego „szkoła maturzystów” osiąga 
imponujące wyniki, odpowiada: – Kursy 
powstały w  oparciu o  prowadzone przeze 
mnie wieloletnie obserwacje i analizy zadań 
maturalnych. Stosuję nowatorskie techniki 
nauki, motywacji ucznia i zarządzania jego 
czasem. Moi podopieczni uczą się dokład-
nie tego, co jest im potrzebne, aby napisać 
bardzo dobrze lub nawet bezbłędnie! Je-
den z  uczniów przyznaje: –Zaczynając we 
wrześniu nie byłam pewna czy zdam maturę 
na 60%. W styczniu na próbnej zobaczyłam 
już ogromny postęp, ale to wynik maturalny 
zdziwił mnie najbardziej - 98%!  O wynikach 
uczniów można poczytać na facebooku- 
link znajduje się poniżej.

Kurs obejmuje 30 spotkań, od połowy 
września aż do końca kwietnia. Spotkania 
będą odbywać się raz w  tygodniu (co ty-
dzień, za wyjątkiem okresów świątecznych) 
w  „Ekonomiku”, czyli Zespole Szkół nr 3 
w  Olkuszu z  zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. W przypadku 
zagrożenia epidemiologicznego oraz za-
mknięcia placówek zajęcia będą natychmia-
stowo kontynuowane online- tak, że uczeń 
nie traci nic z  nauczania. Jedno spotkanie 
trwa 120 minut i  kosztuje tylko 60 zł. Za-
interesowanie ofertą jest tak ogromne, że 
w  samym Olkuszu powstanie kilka grup 
na obu poziomach. Każdy chętny może 
wybrać zajęcia odbywające się o  dogod-
nej dla siebie porze. Po każdym spotkaniu 
uczeń rozwiązuje specjalnie przygotowane 
zadania domowe, które później będzie oce-
niane oraz nagranie z zadań tłumaczonych 
na lekcji, tak aby móc w domu jeszcze raz 
przeanalizować dowolne zadanie. Zadania 
domowe zostały zebrane w książkach Jaro-
sińskiego, które można zakupić na  stronie 
internetowej. Zapisy na kurs trwają do po-
łowy września. 

Matura z matematyki  
dla każdego!

Informacje oraz zapisy: 
www.facebook.com/kursy.maturalne.lukasz.jarosinski 

www.szkolamaturzystow.pl 
Telefon: 506 532 926    E-mail: szkolamaturzystow@gmail.com

 ZAPARKOWANIE POJAZDU NA OBSZARZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

POBRANIE BILETU PARKINGOWEGO PO WPISANIU NUMERU REJESTRACYJNEGO POJAZDU,  
CZASU POSTOJU I UISZCZENIU OBLICZONEJ OPŁATY /OPŁATA ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ 
WYNOSI 2 ZŁ - MOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO 
POPRZEZ JEDNĄ Z TRZECH DOSTĘPNYCH APLIKACJI MOBILNYCH PANGO, EPARK, SKYCASH /

UMIESZCZENIE BILETU W WIDOCZNYM MIEJSCU NAJLEPIEJ ZA PRZEDNIĄ SZYBĄ POJAZDU

UWAGA! 
W RAZIE BRAKU UISZCZENIA OPŁATY PARKINGOWEJ KIEROWCY MUSZĄ BYĆ PRZYGOTOWANI 
NA KARĘ W WYSOKOŚCI 100 ZŁOTYCH. JEŚLI KIEROWCA ZGŁOSI SIĘ DO PUNKTU OBSŁUGI 
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W DNIU OTRZYMANIA ZAWIADOMIENIA LUB W NASTĘPNYM 
DNIU ROBOCZYM, WÓWCZAS OPŁATA WYNIESIE 50 ZŁOTYCH

UWAGA! 
ZA PRZEKROCZENIE CZASU POSTOJU KIEROWCY MUSZĄ BYĆ PRZYGOTOWANI NA KARĘ 
W WYSOKOŚCI 100 ZŁOTYCH

MOŻLIWE JEST WYKUPIENIE KART ABONAMENTOWYCH W KWOCIE:
  - 100 ZŁOTYCH ZA OKRES   30 DNI 

  - 400 ZŁOTYCH ZA OKRES 180 DNI 

  - 800 ZŁOTYCH ZA OKRES 360 DNI

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREF PŁATNEGO PARKOWANIA 
I OGRANICZONEGO POSTOJU 

ZAPARKOWAĆ POJAZD PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE RYNKU

POBRAĆ DARMOWY BILET PARKINGOWY PO WPISANIU NUMERU REJESTRACYJNEGO
POJAZDU

UMIEŚCIĆ BILET W WIDOCZNYM MIEJSCU NAJLEPIEJ ZA PRZEDNIĄ SZYBĄ POJAZDU

BILET UPRAWNIA DO POSTOJU TRWAJĄCEGO DO 90 MINUT
NA JEDEN NUMER REJESTRACYJNY MOŻNA POBRAĆ MAKSYMALNIE DWA BILETY
DZIENNIE - PIERWSZY W GODZ. 08:00 - 12:00, DRUGI W GODZ. 12:00 - 17:00

ABY PARKOWAĆ NA OBSZARZE STREFY KONIECZNE JEST: ABY PARKOWAĆ W RYNKU NA OBSZARZE STREFY NALEŻY:

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W OLKUSZU STREFA OGRANICZONEGO POSTOJU W RYNKU

OBOWIĄZUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  
W GODZINACH OD 8:00 DO 17:00
NA ULICY SZPITALNEJ PRZY CENTRUM KULTURY  
NA ULICY FR. NULLO PRZY STARYM CMENTARZU  
NA ULICY GÓRNICZEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

OBOWIĄZUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  

W GODZINACH OD 8:00 DO 17:00

W SOBOTY W GODZINACH OD 8:00 DO 14:00
ponad

90min.

ZAKAZ PARKOWANIA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY PŁYTY RYNKU!!!

STREFA NIE DOTYCZY ULIC DOJAZDOWYCH 
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Braciejówka na plus

W 2018 roku Zespół Szkolno –Przedszkolny 
w Braciejówce po pomyślnym przejściu proce-
su selekcyjnego, otrzymał grant unijny i tym 
samym rozpoczął współpracę z dwoma fran-
cuskimi szkołami i jedną niemiecką. Przedsię-
wzięcie trwało prawie 2 lata i przyniosło wiele 
wymiernych efektów. 

Tematem przewodnim projektu było sze-
roko pojęta architektura, a jego tytuł brzmiał 
„A European Heritage of the Past, Present, and 
Future”. Uczniowie szkół partnerskich skrupu-

latnie pracowali nad wszystkimi założonymi 
punktami projektu i sumiennie dzielili się jego 
rezultatami i wymieniali efektami. Praca była 
intensywna i wzmożona, zwłaszcza tuż przed 
mobilnościami. Pomimo ogromnej pracy, 
uczniowie z radością oraz sentymentem wspo-
minają każdy wyjazd i każdy kontakt z rówie-
śnikami z zagranicy. 

Pierwszą przygodą była wizyta partnerów 
w Polsce. Jako gospodarze spisaliśmy się wzo-
rowo. Partnerzy zagraniczni zaskoczeni naszym 

przygotowaniem i otwartością – żartowali, że 
postawiliśmy im zbyt wysoko poprzeczkę. 
Spotkanie w czasie grudniowej aury miało już 
znamiona klimatu świątecznego – tym bardziej 
gościom przypadł do gustu urok polskich uli-
czek i ciepło domowego ogniska rodzin gosz-
czących. Uczestnicy badali ponadczasowość 
architektury na przykładzie Olkusza i Krakowa. 

Kolejne spotkanie miało miejsce w połu-
dniowej Francji w miejscowości Chalais w oko-
licy Bordeaux. Pierwszy wyjazd zagraniczny 
z mnóstwem emocji odbył się w maju zeszłego 
roku. Uczniowie nie tylko wymieniali się rezul-
tatami swoich działań, ale doświadczyli francu-
skiej scenerii, tym większa była to przygoda, iż 
wielu z nich po raz pierwszy wyjechało za gra-
nicę kraju. Podczas pobytu mnożono możliwo-
ści poznawania architektury poprzez zabawy 
i gry edukacyjne. 

Pół roku później – w grudniu 2019 partne-
rzy spotkali się w miejscowości Bad Harzburg 
w Niemczech. Tam przedstawialiśmy nasze 
opinie i ocenialiśmy nasze domy z punktu wi-
dzenia architektury. Porównywaliśmy nasze 
mieszkania i obiekty użyteczności publicznej. 
Również i tym razem młodzież nie mogła się 
rozstać i żegnała ze łzami w oczach. 

Niestety ostatni wyjazd mający odbyć się  
3 miesiące temu, z powodu pandemii Covid 19 
został odwołany. Wszystkie spotkania wzbo-
gaciły naszą wiedzę i doświadczenie. Poznali-
śmy kulturę naszych partnerów, uczyliśmy się 
języków obcych i wzbogaciliśmy umiejętności 
komputerowe. Najważniejsze jednak jest to 
co zostało: nabyta wiedza, przyjaźnie i wspo-
mnienia wspólnie spędzonego czasu, a był to 
niezwykle owocny czas. VIVAT ERASMUS+ !

Dziękujemy  
naszym partnerom, uczniom, rodzicom, 

nauczycielom i pracownikom Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce, 

naszej zawsze wspierającej  
- Pani Dyrektor Beacie Furman oraz 

Dyrektorowi Samorządowego Zespołu 
Edukacji w Olkuszu Paulinie Polak  

i Pani Jolancie Januszek-Chmist  
za okazaną pomoc. 

Nauczyciel i koordynator projektu  
Justyna Piątek  

wraz z opiekunami wyjazdów.

Podsumowania nadszedł czas… Program Erasmus+ to unijny 
program edukacyjny, który poprzez współpracę międzyna-
rodową daje możliwość wymiany dobrych praktyk. Z takiej 
opcji skorzystała Szkoła Podstawowa w Braciejówce.

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Olkuska Dolinka położona 
na osiedlu Młodych znalazła się 
w gronie 18 miejsc z całego kraju, 
zakwalifikowanych do konkursu 
na najlepiej zagospodarowaną 
przestrzeń publiczną w Polsce. 
Organizatorem konkursu jest To-
warzystwo Urbanistów Polskich.

Przypomnimy, że rewitalizacja 
Dolinki trwała prawie dwa lata. 
W tym czasie wykonano: parking 
z jezdnią manewrową, ścieżkę ro-
werową i chodniki, wielofunkcyjne 
boisko z nawierzchnia poliuretanową 
i trybunami, boisko z nawierzchnią 
trawiastą, plac zabaw, plac do ćwi-
czeń street workout, siłownię, rolko-
stradę, wybieg dla psów. Na terenie 
Dolinki pojawiły się również stojaki 
na rowery, ławki, stoły do szachów, 
kosze na śmieci. Nie zabrakło także 
nowych drzew, krzewów, kwiatów 
i trawników. Teren jest oświetlony, 
odwodniony i objęty monitoringiem. 
Wszystkie prace wykonano w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji, na 
który gmina Olkusz otrzymała unijne 
dofinansowanie.

Zgłoszenia do plebiscytu dokonał 
miejski radny Wojciech Ozdoba, który 
był jedną z najbardziej zaangażowa-
nych osób przy rewitalizacji tej części 
miasta. -Konkurs organizowany 
jest przez Towarzystwo Urbanistów 
Polskich, które wybiera corocznie naj-
lepiej zagospodarowane przestrzenie 

miejskie. Ogromny udział w otrzy-
maniu nominacji ma Grzegorz Pałka 
- dzięki jego zdjęciom Dolinka zrobiła 
takie wrażenie. Otrzymanie nominacji 
w tak zaszczytnym konkursie już 
jest nagrodą za udaną rewitalizację 
przestrzenną i społeczną Osiedla 
Młodych – mówi Wojciech Ozdoba.

Głównym celem konkursu, o któ-
rym mowa, jest kształtowanie nowo-
czesnego wizerunku kraju poprzez 
propagowanie najlepszych zrealizo-
wanych przedsięwzięć urbanistyczno 
- architektonicznych, utrzymanych 
na poziomie jakościowo nie odbie-
gającym od światowych standardów 
w tej dziedzinie. W ten sposób są tez 
promowane rozwiązania tworzące 
nową jakość polskiej przestrzeni 
publicznej. Jak czytamy na stronie 
Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
„(...) Podstawowe kryteria oceny zgła-
szanych przestrzeni odnoszą się do 
kreowania ładu przestrzennego oraz 
podnoszenia atrakcyjności danego 
miejsca. Organizatorzy doceniają 
rozwiązania poprawiające jakość 
życia mieszkańców w tym osób nie-
pełnosprawnych, ochronę walorów 
przyrodniczych oraz podkreślanie 
dziedzictwa kulturowego przestrzeni, 
zarówno trwałymi środkami architek-
tonicznymi, jak i oświetleniem, czy 
innymi formami oddziaływania na 
percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę 
zwraca się na finansowanie inwestycji 
i racjonalne wykorzystanie funduszy 
europejskich, samorządowych i pry-
watnych”.

Czy Dolinka 
zyska uznanie 
urbanistów?

POWIAT
KPP�Olkusz

Pomimo licznych apeli oraz 
szeroko zakrojonych akcji profilak-
tyczno-edukacyjnych,  Policja każ-
dego dnia odnotowuje przypadki 
oszustw dokonywanych na tzw. Le-
gendę, m.in.: „na wnuczka”,  „na 
policjanta”, „na wypadek”, czy  
„na pracownika banku”. Ofiarami 
tych przestępstw padają seniorzy, 
ale także osoby w średnim wieku. 
Oszuści w taki sposób prowadzą 
rozmowę ze swymi ofiarami, aby 
wywołać u nich zdenerwowanie 
i uśpić ich czujność. Taka mani-
pulacja sprawia, że część z tych 
osób wierzy w  historie opowiadane 
przez oszustów i przekazuje im 
swoje oszczędności. W ostatnim 
czasie na terenie powiatu olku-
skiego doszło do dwóch oszustw 
metodą „na policjanta” oraz „na 
wypadek drogowy”. Olkuscy kry-
minalni zatrzymali dwie osoby, 
które w grupie przestępczej pełniły 
funkcję kurierów. W jednym przy-
padku odzyskano pieniądze.

 18 sierpnia kryminalni z olku-
skiej komendy zatrzymali 25-latka 
działającego w grupie osób, która  me-
todą na „policjanta CBŚP”  wyłudziła 
20 tysięcy złotych od seniorki. Jak się 
okazało, mężczyzna był poszukiwany 
przez sąd do odbycia kary pozbawie-
nia wolności. Kryminalni odzyskali 
również pieniądze, które szybko 
zwrócono właścicielce. Na wniosek 
Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, 
20 sierpnia sąd zastosował wobec 
podejrzanego trzymiesięczny areszt, 
ale do zakładu karnego podejrzany 
trafił także z uwagi na zaległą karę 
odsiadki 6 miesięcy. 24  sierpnia 
zatrzymano mieszkańca Katowic, 
który odebrał pieniądze od 78-latki.  
27-letni  mężczyzna podejrzany jest 
o działanie w grupie osób, która 
metodą „na wypadek” wyłudziła 115 
tysięcy złotych. W tym przypadku pie-
niędzy nie udało się odzyskać. Kobieta 

straciła swoje oszczędności. 27-latek 
dostał policyjny dozór i poręczenie 
majątkowe. 

 Po raz kolejny przypominamy 
o sposobie działania oszustów: 

Metoda „na policjanta”
Rozmówca podaje się za poli-

cjanta, który prowadzi tajną akcję, 
mającą na celu ochronę oszczędności, 
zgromadzonych przez seniorów na 
rachunku bankowym. Jednocześnie 
informuje, że tylko współpraca z or-
ganami ścigania pozwoli na urato-
wanie pieniędzy przed defraudacją. 

Aby uwiarygodnić swoją historię, 
fałszywy stróż prawa prosi o wybranie 
numeru alarmowego 112 lub 997, 
ale jednocześnie nie rozłącza się. Po 
wybraniu przez ofiarę wskazanego 
numeru, w słuchawce pojawia się 
kolejny głos informujący o połączeniu 
z rzekomym dyżurnym komendy, 
który potwierdza tożsamość swojego 
przedmówcy jako policjanta. Kolejno 
następuje telefoniczne instruowanie 
pokrzywdzonego, w  jaki sposób ma 

wypłacić pieniądze i komu je prze-
kazać lub gdzie pozostawić. Oszuści 
najczęściej proszą o przekazanie pie-
niędzy osobie, która się po nie zgłosi 
albo też przelanie na podane konto 
bankowe, które rzekomo należy do 
Policji. Coraz częściej by nie narazić 
się na zdemaskowanie, złodzieje 
proszą o pozostawienie pieniędzy np. 
w koszu na śmieci lub wyrzucenie ich 
przez okno. 

Metoda „na wnuczka”
Do pokrzywdzonego dzwoni oso-

ba przedstawiająca się za wnuczka 

(lub innego członka rodziny), który 
pilnie potrzebuje pomocy finanso-
wej. Rozmowa zawsze prowadzona 
jest w taki sposób, by ofiara sama 
podała imię np. wnuczka czy sio-
strzeńca. Później następuje wypyty-
wanie o zgromadzone oszczędności 
i opowiadanie wyimaginowanych 
historii o przeznaczeniu pieniędzy. 
Jednocześnie pada zapewnienie 
o szybkim zwrocie długu. Oczywiście 
będący w potrzebie członek rodziny 

nigdy nie może odebrać „pożyczki” 
osobiście, bo właśnie załatwia ważną 
sprawę, ale ma znajomego, który się 
po nią chętnie zgłosi. Pokrzywdzeni 
dowiadują się o tym, że zostali oszu-
kani w momencie, gdy dochodzi do 
rozmowy z prawdziwym członkiem 
rodziny, który o pożyczce nic nie wie.

Metoda „na wypadek”
Oszust, dzwoniąc do pokrzyw-

dzonego, przedstawia się jako poli-
cjant lub kolega bliskiego członka 
rodziny. Tym razem wymyśla historię 
o rzekomym wypadku, którego spraw-
cą jest osoba bliska ofierze, a jedynym 
ratunkiem uniknięcia kary jest prze-
kazanie „poszkodowanej w wypadku” 
znacznej sumy pieniędzy. Najczęściej 
pada informacja, że krewny nie może 
zgłosić się po pieniądze osobiście, po-
nieważ właśnie składa zeznania w ko-
misariacie. Podobnie jak w metodzie 
„na wnuczka”, pieniądze od seniora 
odbiera znajomy dzwoniącego. 

Metoda „na pracownika 
banku”

Rozmówca podaje się za pracow-
nika banku. Informuje ofiarę, że z jej 
konta skradziono pieniądze. Następ-
nie do pokrzywdzonego telefonuje 
rzekomy policjant, który potwierdza 
fakt defraudacji pieniędzy z rachun-
ku bankowego oraz przestrzega, że 
może dojść również do kradzieży 
mieszkaniowej. W celu ochrony prze-
chowywanych w domu kosztowności 
i gotówki poleca albo przekazanie 
ich osobie, która się po nie zgłosi, 
albo np. wyrzucenie przez okno lub 
pozostawienie ich np. we wskazanym 
koszu na śmieci. 

Oszuści dzwonią do osób po-
stronnych i wymyślają także inne 
historie. W ten sposób grają na 
emocjach ludzkich.  Ich działania są 
bardzo dynamiczne. Rozmówca nie 
ma czasu na skontaktowanie się  z ro-
dziną i sprawdzenie takiej informacji. 

Uwaga na oszustów, nie daj się nabrać!  

APELUJEMY 
o zachowanie rozsądku i ostrożności w kon-
taktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, 
które namawiają nas do wypłacenia i przeka-
zania pieniędzy. Pamiętajmy, że przez telefon 
każdy może być wnuczkiem, policjantem, 
urzędnikiem, synem znajomego…  Dlatego 
należy zachować ostrożność i  kierować się 
ograniczonym zaufaniem wobec rozmówców 
podających się  za bliskich, potrzebujących 
wsparcia finansowego lub innych osób, które 
zapewniają o chęci ochrony naszych oszczęd-
ności. Nie należy także wpuszczać do domu 
nieznajomych i przekazywać im pieniędzy.

ZAPAMIĘTAJ!
Prawdziwi funkcjonariusze Policji NIGDY 
nie informują o prowadzonych przez siebie 
działaniach telefonicznie! Policjanci NIGDY 
przez telefon nie wypytują o dane personalne 
oraz ilość oszczędności i miejsca ich przecho-
wywania. NIGDY nie proszą o przekazanie 
pieniędzy nieznanym osobom lub pozosta-
wienie ich we wskazanym przez nich miejscu.

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ!
Jeśli ktoś będzie chciał cię oszukać, podając się 
przez telefon za policjanta – zakończ rozmo-
wę telefoniczną! Nie wdawaj się w rozmowę 
z  oszustem. Poinformuj o  podejrzanym 
telefonie kogoś bliskiego. Ostrożność może 
uchronić przed utratą zbieranych przez wiele 
lat oszczędności. W sytuacji, kiedy masz 
podejrzenia zawsze dzwoń na numer 
alarmowy 112.
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ZGŁOŚ INTERWENCJE TELEFONICZNIE
32 754 44 77

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Tak długo, jak nigdy wcześniej 
– opowiadają mieszkańcy, którzy 
w ostatnim czasie intensywnie 
interweniują w naszej redakcji 
w sprawie funkcjonowania olku-
skiego Wydziału Komunikacji. 
Niekończące się kolejki, szereg 
osób czekających od bladego świtu, 
czasem odejście z kwitkiem po 
kilku godzinach stania – tak re-
lacjonują codzienne sytuacje z al. 
1000-lecia nasi Czytelnicy. Wszyst-
kie pytania, uwagi i sugestie, które 
do nas trafiły, skierowaliśmy do 
olkuskiego starosty. Czy coś się 
zmieni na lepsze?

8 godzin i nic
- Godzina 6:00. Kolejka - jakieś 

20 osób. Wiadomo - rejestracja pojaz-
dów, chęć wyrejestrowania sprzeda-
nych, dowody rejestracyjne, wymiana 
tymczasowych na stałe. Stoisz cały 
dzień w kolejce, na upale i widzisz, 
jak przebiega proces pracy! Mało tego, 
prosisz panią, która jest przed tobą, 
żeby trzymała ci kolejkę, bo chcesz na 
chwilkę wyjść do samochodu, a tłum 
hien (bo niestety ciężko inaczej to 
nazwać) przekrzykuje się jedno przez 
drugie, że jak wyjdę to idę na koniec 
kolejki. Godzina 14:15 udaje się wejść 
zarejestrować samochód panu, który 
stał w kolejce od 7-ej!!! A reszta, około 
40 albo i więcej osób całuje klamkę, 
tracąc 8 godzin życia, nie załatwiając 

niczego. Przecież to się w głowie nie 
mieści!!! I jutro jeden z drugim na 
nowo będzie stał w 8-godzinnej ko-
lejce bez żadnej gwarancji, że załatwi 
cokolwiek. I tak, jestem jedną z tych, 
które stały tyle godzin, żeby dogłębnie 
poznać architekturę wokół starostwa, 
policzyć okna, ilość sztuk kostki bru-
kowej, kwiatki i krzesła przed owym 
budynkiem - wracając z niczym! - to 
jedna z wielu wiadomości, jakie otrzy-
maliśmy w ostatnim czasie na temat 
funkcjonowania olkuskiego Wydziału 
Komunikacji.

Trzeba mieć mocne nerwy, nie-
samowite pokłady cierpliwości, masę 
czasu i zdrowie, aby załatwić jakakol-
wiek sprawę – wynika z opowieści 
Czytelników.

Dlaczego to trwa tak długo?
Szef powiatu zdaje sobie sprawę 

z tego, że kwestia obsługi w Wydziale 
Komunikacji i Transportu jest przed-
miotem ożywionej dyskusji wśród 
mieszkańców naszego powiatu. - 
Podobnie jest w innych powiatach. 
Chciałbym podkreślić, że sukcesyw-
nie podejmuję działania organizacyj-
ne i kadrowe, by obsługa odbywała się 
nie tylko fachowo, ale również w życz-
liwy sposób wobec klientów. Trzeba 
mieć jednak świadomość, że funkcjo-
nujemy w warunkach epidemii, a my 
musimy prowadzić obsługę klientów 
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego – 
mówi starosta Bogumił Sobczyk.

Na pytanie, dlaczego obsługa 
osób w środku trwa po 40 minut - 
nawet tych, które wchodzą już z wy-
pełnionym wnioskiem odpowiada, 
że pracownicy starają się obsłużyć 
osoby jak najszybciej. - Jednak czę-
sto spotykają się z sytuacjami, kiedy 
załączone do wypełnionego wniosku 
dokumenty zawierają błędy lub też 
wymagają dodatkowego wyjaśnienia 
z innym wydziałem komunikacji, co 
wydłuża czas obsługi. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że zdarzają się sytu-
ację, w których klienci nie są z tego 

zadowoleni, ale obok tych głosów 
jest sporo takich, które doceniają 
zaangażowanie pracowników podczas 
obsługi – dodaje szef powiatu.

A jak jest gdzie indziej?
 - W momencie wprowadzenia 

stanu epidemii na terenie kraju, 
wydziały komunikacji w ościennych 
powiatach wyłączyły w ogóle bezpo-
średnią obsługę klientów. Olkuski 
wydział, mimo że w ograniczony 
sposób, funkcjonował nieprzerwanie 
- podkreśla Bogumił Sobczyk. 

Dla przykładu starosta przyta-
cza przykłady z innych powiatów. 
„Aktualnie w Starostwie Powiato-
wym w Miechowie do odwołania 
wprowadzony został dzienny limit 
przyjmowania spraw: 30 – dotyczą-
cych rejestracji pojazdów, 15 – do-
tyczących praw jazdy. Dokumenty 
do rejestracji pojazdu są odbierane 
przez wyznaczonego pracownika 
(bez możliwości wejścia do pomiesz-
czeń wydziału), a odbierane są po 
telefonicznej informacji. Natomiast 
w Starostwie Powiatowym w Krakowie 

obsługa odbywa się po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym daty 
i godziny wizyty. W Urzędzie Miasta 
Krakowa sprawę można załatwić po 
wcześniejszej rezerwacji wizyty przez 
internet lub po pobraniu bloczka. 
W Urzędzie Miasta Sosnowca rejestra-
cja pojazdów odbywa się po pozosta-
wieniu dokumentów w wyznaczonym 
punkcie (bez możliwości wejścia do 
pomieszczeń wydziału), natomiast 
ich odbiór odbywa się po informacji 
telefonicznej pracownika” - czytamy 
w odpowiedzi nadesłanej do naszej 
redakcji przez szefa powiatu.

Pandemia zrobiła swoje
Wcześniej zdarzały się skargi na 

kolejki do Wydziału Komunikacji, 
jednak w okresie pandemii sytuacja 
zdecydowanie uległa pogorszeniu. 
Jaki starosta ma pomysł na uspraw-
nienie działania Wydziału Komunika-
cji? Czy jest możliwe uruchomienie 
dodatkowych stanowisk?

- Obecnie do budynku, w któ-
rym mieści się Wydział Komunikacji 
i Transportu klienci są wpuszczani 
w limitowanej ilości, aby zapewnić 
odpowiednie warunki bezpieczeń-
stwa. Natomiast na zewnątrz budyn-
ku zostały ustawione krzesła oraz 
namiot – pawilon dla oczekujących 
osób w celu zapewnienia im ochrony 
przed niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi. Mimo tych obostrzeń 
załoga obsługuje dziennie około 60 
osób w sprawach rejestracji pojazdów 
i około 20-30 osób w sprawach praw 
jazdy. Mieszkańcy są obsługiwani 
na tyle szybko i sprawnie, na ile 
przedstawiają wszystkie kompletne, 
wymagane i poprawnie sporządzone 
dokumenty niezbędne do rejestra-
cji pojazdu. A często zdarza się, że 
uzupełnienia są niezbędne. Nasza 
załoga dokłada wszelkich starań, 
aby w aktualnych warunkach i przy 
zachowaniu zaleceń służb sanitar-
nych obsłużyć jak największą liczbę 
klientów – twierdzi starosta Sobczyk.

Rezerwacja już działa
Wiele osób nie może się doczekać, 

kiedy wróci internetowa rezerwacja 
terminów. Dobra wiadomość jest 

taka, że system już działa, a terminy 
można rezerwować od najbliższego 
poniedziałku. Oczywiście nadal rów-
nocześnie będzie zapewniona obsługa 
osób, które przybyły pod siedzibę 
wydziału. Jak się dowiedzieliśmy, 
w związku ze zbliżającym się okresem 
jesienno - zimowym rozważane są 
różne warianty obsługi mieszkańców.

A może wydziały 
zamiejscowe?

Mieszkańcy starają się szukać 
rozwiązań problemu z kolejkami. 
Wśród pytań i uwag nadesłanych 
do naszej redakcji pojawił się temat 
możliwości korzystania przez osoby 
z różnych gmin z zamiejscowego 
referatu w Wolbromiu, który nie-
dawno zmienił siedzibę na większą 
i przestronniejszą. - W Zamiejsco-
wym Referacie Rejestracji Pojazdów 
w Wolbromiu nie jest możliwa ob-
sługa mieszkańców innych gmin niż 
Gmina Wolbrom. Wynika to z faktu, 
że w tym referacie przechowywana 
jest tylko dokumentacja pojazdów 
stanowiących własność mieszkańców 
Miasta i Gminy Wolbrom – wyjaśnia 
Bogumił Sobczyk.

Padła też propozycja, aby „rozła-
dować” kolejki w Olkuszu, urucha-
miając referaty zamiejscowe w innych 
gminach. Jak się dowiedzieliśmy, 
prawnie jest to możliwe, ale z powodu 
wysokich kosztów na chwilę obecną 
nie jest przewidziane do realizacji.

Wydział Komunikacji: ile można czekać?

R E K L A M A
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CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie naczyń 
krwionośnych 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. specjali-
sta chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, 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, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. 
Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, „pającz-
ków” za pomocą skleroterapii, leczenie owrzo-
dzeń. Kompresjoterapia (leczenie niewydolno-
ści żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii 
ogólnej. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 64. Przyjmuje w środę, piątek od 
16.00. Rejestracja telefoniczna 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. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: 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 Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. 
med. Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 
Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, 
diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel.  32 479 10 00. CZWARTEK 
15:30‒19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. 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 (zamiennie wtorki). 
Waldemar Pasich specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestracja 
tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wielkiego 110, 
Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilita-
cji 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. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Kon-
sultacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, 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 zakaź-
nych 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, kriochirur-
gia, badanie i usuwanie znamion barwniko-
wych, 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
Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatosko-
pia, 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 dermato-
log, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-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. 

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.

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 położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga ŚRODA 
14:00‒17:00.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położ-
nik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17‒18. Tel. 695 942 182.

Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gineko-
logiczne, profilaktyka nowotworowa, leczenie 
zachowawcze nietrzymania moczu. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. 
Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., 
pt. 16‒19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog – 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.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista chorób 
wewnętrznych. Konsultacje alergologiczne, 
pulmonologiczne i internistyczne. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne "INTER-MED" Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

KARDIOLOG 
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. 
Konsultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 12:00‒19:30

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. 
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wiel-
kiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 
pn-pt 10‒19.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. 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 Marlibo-Medica 
w Olkuszu.  Gabinet  kardio logiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.

Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista kar-
diolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo serca). 
Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. K. Wiel-
kiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 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 kar-
diolog. Specjalista chorób wewnętrznych.  
www.lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna:  
604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). 
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt. 
i pt. 17‒19. 
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płu-
kanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIA-
ŁEK 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 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wiel-
kiego 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 Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, 
afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). 
Tel. 32 62 61 731. 

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 
ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 
masaż, bańka próżniowa, ogniowa, antycel-
lulitowa. Gabinet "Twoja Aura" Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1. 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. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. 
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. 
Konsultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

NEUROLOG 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 
862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. 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 Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 
731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neu-
rolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, lecze-
nie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, 
rejestracja tel. 789 032 277 oraz www.okuli-
stabanys.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. PONIE-
DZIAŁEK 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. specja-
lista chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka 
(OCT, USG, foropter), wieloletnie doświadcze-
nie 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. Vio-
letty Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 
35B. Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9‒16.  
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i dorosłych: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kontak-
towe, 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, przypadki 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. Kon-
sultacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami 
rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju psycho-
motorycznego, niepełnosprawnością intelek-
tualną, niedoborem wzrostu, wzrostem nad-
miernym i podejrzeniem chorób jednogeno-
wych, pary z niepłodnością, dorośli z podejrze-
niem choroby uwarunkowanej genetycznie 
oraz z obciążonym wywiadem rodzinnym 
w kierunku chorób nowotworowych. Przyj-
muje: 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 
brzusznej, 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. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. 
USG, EKG, HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.
com/lekarzolkusz

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specja-
lista 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 spe-
cjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 
505 988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podologia-
kosmetyka.pl

ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza 
na specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. 
Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1, 
tel.698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp.

Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr 
Paulina Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze 
dla Twoich stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A 
I p. (naprzeciwko PZU). Tel. 517 952 536. www.
podologolkusz.pl 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA 
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 
Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychoterapii 
Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28. Tel. 694 839 534.

Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz 
ul. Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, 
depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 
571 www.olkuszpsycholog.pl

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Dia-
gnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.

Gabinet psychoterapii uzależnień i psycholo-
giczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycholo-
giczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specja-
lista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 
603.

Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, 
konsultacje. Tel. 668 123 956.
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Agata Majda, psycholog, terapia krótkotermi-
nowa. Tel. 512 331 430. www.pracowniatera-
peutyczna.eu

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. 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-mora-
siewicz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel.  
510 120 408. 

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
mgr Ilona Cudejko, osteopatia, terapia manu-
alna, McKenzie, NDT BOBATH dla dzieci i nie-
mowląt, masaże. Olkusz, ul. Skalska 4/20, tel. 
882 956 945.

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, 
stawów obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet 
w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kine-
sioteraping, 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

Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poopera-

cyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 
628 627.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH 
dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, II piętro (Medesto).

CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjotera-
pia neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, 
SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

Justyna Stasiak - usługi masażu z dojazdem do 
klienta. Tel. 535 287 970.

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. 
reumatologii, spec. chorób wewnętrznych, 
wtorek 16.00 – 18.00. Tel. 32 62 61 731. 

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-
18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Święto-
krzyska 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 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej 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.  

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. 
Specjalista protetyki stomatologicznej. 
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 
606 654 777. 

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 gabinetu lub telefonicznie 32 643 27 37 
wew. 37.

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 
(vis a vis kładki nad torami). Godziny przyjęć: 
pon., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; sob. od 
8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.

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. 

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 Stomatolo-
gicznej Barbara Kucharzewska – Malik, spe-
cjalista chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8‒14, śr. i pt. 
12‒18, czw. 8.00-14.00. Rejestracja pacjentów 
w Gabinecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjali-
sta 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. 

TRYCHOLOG
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? 
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, 
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Derma-
tologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 
32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, 
pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematolo-
giczne.

Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbole-
sne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podolo-
giakosmetyka.pl 

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwa-
sowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, kosme-
tyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 
1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsulta-
cje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 
14:00‒17:00. 

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje 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 – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw kola-
nowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 603, 
www.usgolkusz.pl

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10‒19, sob. 9‒13.

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chi-
rurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja 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.  

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
28.08. Buchowieckiego 15 A - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

29.08. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

30.08. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

31.08. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Skalska 22

1.09.	 Piłsudskiego	22	- dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

2.09. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 1 Maja 39

3.09. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A
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R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I AWOLBROM
Ewa�Barczyk

Gmina Wolbrom kontynuuje 
działania na rzecz zwiększenia 
swoich zasobów mieszkaniowych. 
Ostatnio, po kilku podejściach do 
tematu, udało się wreszcie otwo-
rzyć oferty w przetargu na dostoso-
wanie na ten cel budynku po byłym 
internacie przy ul. Skalskiej w Wol-
bromiu. Wcześniej bardzo długo 
przygotowywano i przyznawano 
mieszkania socjalne i komunalne 
w wyremontowanym budynku po 
byłym hotelu robotniczym.

Jak być może pamiętają nasi 
Czytelnicy, na początku swojej pierw-
szej kadencji burmistrz Wolbromia 
Adam Zielnik zdecydował o zaadop-
towaniu na potrzeby mieszkaniowe 
zrujnowanego budynku po byłym 
hotelu robotniczym przy ul. Łukasiń-
skiego w Wolbromiu. Po dwóch latach 
od ogłoszenia w mediach społeczno-
ściowych tego pomysłu, po dokona-
niu licznych zabiegów oceniających 
możliwości inwestycyjne samorządu 
i zbadaniu stanu technicznego obiek-
tu, ostatecznie 5-kondygnacyjny bu-
dynek został zakupiony przez Gminę 
od ówczesnego właściciela za kwotę 1 
mln. 275 tys. zł. Jeszcze zanim sfina-
lizowano transakcję, Gmina wybrała 
wykonawcę dokumentacji projekto-
wej modernizacji. Projekt, kosztem 49 
200 zł, wykonała firma UVW Łukasz 
Żak z Olkusza. Ogłoszony w maju 
2017 r. przetarg na wykonanie prac 
remontowych wygrała firma BUDO-
POL sp. z o.o. z oferowaną kwotą 4 
531 837,27 zł brutto. Remont rozpo-
częto w lipcu 2017 r.

Wedle informacji uzyskanych 
od burmistrza Adama Zielnika, 
gotowy do zasiedlenia budynek zo-
stał dopuszczony do użytkowania 
w grudniu roku 2018. Specjalną 
uchwałą Rady Gminy w Wolbromiu 
określono kryteria przyznawania lo-
kali mieszkalnych i w styczniu 2019 
r. ogłoszono nabór wniosków, który 
miał trwać około miesiąca, do końca 
lutego roku 2019…  W wyposażonym 
w windę budynku do rozdysponowa-
nia było 48 mieszkań komunalnych 
i socjalnych o różnym metrażu do 
40 m kw., jedno- i dwupokojowych, 
z kuchnią lub aneksem kuchennym 
oraz łazienką, zaplanowano także 13 
lokali usługowych na parterze oraz 
pomieszczenia gospodarcze w piwni-
cach. O nowe mieszkania w tej loka-
lizacji mogły się starać m.in. rodziny 
i osoby w złej sytuacji materialnej, 
mające przyznane prawo do lokalu 

socjalnego, np. wyrokiem sądowym, 
a także takie, które chciały zamienić 
obecnie zajmowany lokal, a nie posia-
dają innych nieruchomości.

Do Urzędu Miasta i Gminy Wol-
brom szybko wpłynęły 172 wnioski 
o przydział mieszkania. Znaczną 
część chętnych na nowe lokum 
stanowili lokatorzy tzw. Rajów, czyli 
budynków, które praktycznie nie 
spełniają już żadnych współczesnych 
norm mieszkaniowych. Procedura 
weryfikacji podań i wyboru przy-
szłych lokatorów przeciągała się na 
kolejne tygodnie. W końcu, 7 maja 
2019 r. podczas spotkania z kilkoma 
najemcami, z którego publiczna re-
lacja w mediach społecznościowych, 

wręczono pierwsze przydziały, z moż-
liwością zamieszkania od 1 czerwca… 
Mijały tygodnie i miesiące, burmistrz 
w błysku flesza co jakiś czas wręczał 
kolejne przydziały, a były hotel, cho-
ciaż bardzo wolno, się zapełniał.

Zaintrygowani, dlaczego przy-
dzielanie lokali trwa tak długo (do 3 
kwietnia 2020 r. rozpatrzono pozy-
tywnie 42 wnioski o przydział miesz-
kania, a przyznano dopiero 40 z 48 
mieszkań oraz 5 lokali użytkowych), 
dowiedzieliśmy się od burmistrza 
Adama Zielnika, że ostatni przydział 
miał miejsce 27 stycznia br., z mocą 
obowiązywania od 1 lutego oraz 
że „złożone wnioski są wnikliwie 
rozpatrywane, a część z nich wy-
magała uzupełnienia”. Burmistrz 
poinformował również, że jednym 
z podstawowych kryteriów jest brak 
zaległości w opłatach za mieszkanie, 
w związku z czym „sukcesywnie do-

konywane przydziały spowodowały 
wykładniczy wzrost spłaty zaległości 
przez zobowiązanych”.

Kiedy nastąpił okres pandemii, 
proces przyznawania lokali w hote-
lu znowu zwolnił. Na pytanie „kto 
przez kolejne miesiące użytkowania 
budynku ponosił i nadal ponosi 
koszty związane z brakiem najem-
ców w części lokali?” Adam  Zielnik 
odpowiedział, że lokale te nie generują 
żadnych kosztów.

Przypomnijmy, że w budynku 
znalazła siedzibę podstacja Kra-
kowskiego Pogotowia Ratunkowego, 
a ostatnio przeniesiono tam Zamiej-
scowy Referat Wydziału Komuni-

kacji i Transportu w Olkuszu. Do 
rozdysponowania pozostało jeszcze 
kilka mieszkań i lokali użytkowych. 
Kiedy budynek zostanie zasiedlony 
w całości? „Po merytorycznej ocenie 
wniosków” – odpowiada burmistrz.

Kolejny projekt
Niewiele później niż idea przebu-

dowy na potrzeby mieszkaniowe, po-
jawił się pomysł adaptacji na podobny 
cel budynku po byłym internacie przy 
Zespole szkół w Wolbromiu przy ul. 
Skalskiej 18. Pomysł również dojrze-
wał długo, choć w tym przypadku czas 
grał na niekorzyść Gminy i potencjal-
nych lokatorów, bowiem budynek 
nie należy do gminnego majątku, 
a jedynie został przekazany Gminie 
we władanie przez Powiat Olkuski 
na 20 lat (obecnie już niecałe 15, 
bowiem umowę podpisano w kwietniu 
2015 r.).

2 marca 2020 r. został ogłoszony 
przetarg na zadanie pn. „Przebudowa 
budynku byłego internatu Zespołu 
Szkół w Wolbromiu, przy ulicy Skal-
skiej 18 i jego adaptacja na mieszka-
nia socjalne i komunalne”. Przedmiot 
zamówienia obejmował przebudowę 
I i II piętra budynku internatu na 
mieszkania. Na I piętrze ma zostać 
wydzielonych 13 mieszkań, w tym 4 
jednopokojowe i 9 dwupokojowych. 
Na II piętrze powstanie 12 miesz-
kań, w tym dwa jednopokojowe oraz 
10 dwupokojowych. W mieszkaniu 
jednopokojowym ma być przedpokój 
z wnęką kuchenną, łazienka i pokój. 
Mieszkanie dwupokojowe ma składać 
się z przedsionka, łazienki, pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym 
(w jednym przypadku z wydzieloną 
kuchnią) oraz sypialni. Układ ko-
munikacji wspólnej ma pozostać bez 
zmian - są to dwie klatki schodowe 
i wspólne korytarze. Część piwnic 
będzie zaadaptowana pod komórki 
lokatorskie - po jednej na każde 
mieszkanie.

W pierwszej wersji przetargu 
oferty na wykonanie zadania można 
było składać do 21 kwietnia br. W ko-
lejnych miesiącach postępowanie 
przetargowe przedłużano, a oferty 
(wpłynęło ich 15) ostatecznie otwarto 
dopiero 17 lipca 2020 r. i obecnie trwa 
ich ocena. Najtańsza z nich opiewa na 
kwotę 1 257 152,64 zł, a najdroższa 
- na 1 872 648,43 zł, a zamawiający 
założył, że przeznacza na realizację 
1 449 437,52 zł, zatem kilka ofert 
spełnia ten warunek i wykonawca 
zostanie wyłoniony.

Przypomnijmy – były internat to 
obiekt trzykondygnacyjny, w całości 
podpiwniczony. Obecnie na parte-
rze znajduje się siedziba LGD „Nad 
Białą Przemszą”, a pozostała część, 
wcześniej służąca jako internat, 
a później jako siedziba zlikwidowa-
nego Gimnazjum nr 3 w Wolbromiu, 
jest praktycznie nieużytkowana. 
W części bocznej budynku znajdują 
się zamieszkałe lokale, które niegdyś 
były mieszkaniami służbowymi. Na 
dodatkowe mieszkania, które powsta-
ną w budynku z pewnością bardzo 
szybko znajdą się chętni. Burmistrz 
zapowiada, że pierwszeństwo w ich 
przyznawaniu będą miały samotne 
matki, młode małżeństwa chcące się 
usamodzielnić oraz rodziny pozosta-
jące w złej sytuacji materialnej lub 
mające prawo do lokalu socjalnego 
przyznane prawomocnym wyrokiem 
sądowym.

Mieszkanie 
od Gminy

– trudny proces

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

 ǧ SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWO 
- UŻYTKOWE (kantówki, belki, 
deski) wszystko jest suche. część 
materiału można wykorzystać do 
różnych prac, a gorszy przeznaczyć 
na opał. Drewno jest w dobrym 
stanie. wszelkie informacje pod 
numerem Tel.(512)331126.

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

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

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

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

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

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

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi.  
Tel.(799)914521

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

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. e-mail: 
pbmuz@interia.pl Tel.(501)384356.

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 - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 ǧ Sprzedam działkę budowlaną 
w Niesułowicach k. Olkusza 
o pow. 3650 m2. Tel. 507131388



REKLAMA

Rekrutacja do projektu Kierunek Kariera
Już 1 września 2020 rusza rekrutacja osób z wykształceniem policealnym lub 
pomaturalnym do projektu Kierunek Kariera. To szansa na nawet 85% dofinan-
sowania (w formie bonów szkoleniowych) do różnych szkoleń i kursów.

Rekrutacja potrwa od 1 września 2020 od 
godz. 10.00 do 30 września 2020 do godz. 15.00 
lub do wyczerpania miejsc (Limit wynosi 3000 
osób).

Zapraszamy, jeśli:
• pracujesz;

• masz pomiędzy 25 a 50 lat;

• posiadasz dyplom szkoły policealnej czy po-
maturalnej;

• uczysz się lub pracujesz, lub mieszkasz w Ma-
łopolsce; posiadasz obywatelstwo polskie lub 
zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające 
do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

UWAGA!
Powyższa rekrutacja nie dotyczy osób z wy-

kształceniem wyższym (licencjat, magisterium, 
doktorat lub powyżej) - w obecnej rekrutacji do-
puszczone zostają jedynie osoby, które ukończy-
ły szkołę policealną lub pomaturalną, a więc 
nadal posiadają wykształcenie maksymalnie 
na poziomie średnim.

Jak zgłosić się do projektu i otrzymać do-
finansowanie w formie bonów szkoleniowych?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej 
stronie i zapisz się na spotkanie z naszym do-
radcą. Teraz spotkania odbywają się w formie 
zdalnej za pośrednictwem komunikatora SKY-
PE. Po rejestracji doradca zawodowy będzie się 
z Tobą kontaktował mailowo.

Bilans Kariery opiera się na rozmowie z do-
radcą zawodowym. Jest to usługa dla każdego, 
kto chce przyjrzeć się posiadanym przez siebie 
umiejętnościom, mocnym stronom, również dla 

W numerze:

Doskonalenie 
zawodowe kluczem  
do sukcesu? strona 3

Jak i dlaczego należy 
oszczędzać wodę? 
 strona 4

Szkoła z pasją strona 5

Depilacja laserowa  
– fakty i mity strona 7
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osób, które niedawno zaczęły pracę i są dopiero 
na początku drogi i zdobywania doświadczeń. 
W Bilansie Kariery istotne są także pasje, za-
interesowania, to, czego nauczyliśmy się poza 
szkołą, kursami czy pracą.

Dofinansowanie w projektach „Kierunek 
Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” mo-
żesz wykorzystać na szkolenia językowe, kom-
puterowe, kursy prawa jazdy, ale również na 
wszelkie szkolenia zawodowe umożliwiające 
zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawo-
dowych, potwierdzone egzaminami.

W obecnej sytuacji, niewielu z nas czuje 
się bezpiecznie. Konsekwencje epidemii od-
czujemy wszyscy, niezależnie od stanowiska. 
W tym trudnym zawodowo czasie, zanim po-
dejmiesz decyzję, co dalej, warto skorzystać 
z usług doradztwa zawodowego. Podczas roz-
mowy online, doradca pomoże Ci odkryć Twoje 
mocne strony i da Ci wskazówki, jak odnaleźć 
się w nowej sytuacji na rynku pracy. 
Wspólnie określicie jakich szkoleń po-
trzebujesz.

Kto może otrzymać 
dofinansowanie szkolenia 

lub kursu?
• Musisz mieć ukończone 25 lat (nie 

ma górnej granicy wieku) i praco-
wać;

• Musisz też być związany z Małopol-
ską (przez miejsce zamieszkania, 
pracy lub nauki);

• Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 
lat, Twoje wykształcenie nie może 
obejmować więcej niż zdaną maturę.

Jeśli masz ukończone 25 lat i wy-
kształcenie policealne lub pomatural-
ne i spełniasz pozostałe wskazane po-
wyżej kryteria, również masz szansę 
skorzystać z bonów szkoleniowych. Pa-
miętaj jednak, że możesz się do nas 

zgłosić tylko w ściśle określonym czasie. Ter-
miny i zasady rekrutacji dla osób z wykształce-
niem policealnym lub pomaturalnym uzyskasz 
kontaktując się z naszym biurem pod numerem 
telefonu: 12 619 84 55.

Osoby poniżej 25 roku życia nie są obec-
nie przyjmowane do projektu Kierunek Karie-
ra / Kierunek Kariera Zawodowa. Trwają jed-
nak prace nad uruchomieniem analogicznego 
projektu z dofinansowaniem szkoleń dla osób 
młodych.

Kim jest osoba pracująca?
Jeżeli:

• jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umo-
wę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie 
powołania, wyboru, mianowania, spółdziel-
czej umowy o pracę lub 

• prowadzisz jednoosobową działalność gospo-
darczą i nie zatrudniasz pracowników lub 

• jesteś rolnikiem.
To jesteś osobą pracującą.

Jak się zgłosić?
Przed przystąpieniem do projektu  zapo-

znaj się z treścią regulaminów naszych pro-
jektów.

Przeczytaj też aktualne zalecenia w ra-
mach naszych projektów, przyjęte w związku 
z panującą epidemią.

Co trzeba zrobić – krok po kroku
1. Zarejestruj się na stronie w zakładce „Zgłoś 

się”.
2. Skorzystaj z rozmowy z doradcą zawodo-

wym przez komunikator Skype.
 O szczegółach rozmowy przy pomocy Skype 

poinformuje Cię mailowo Twój doradca za-
wodowy. Zapoznaj się z wymaganiami tech-
nicznymi, które powinieneś spełnić, żeby 
zdalnie skorzystać z usługi doradczej.

 Z doradcą porozmawiasz o swojej dotych-
czasowej karierze zawodowej i możliwo-
ściach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój 
Bilans Kariery. Usługa ta pozwala odkryć, 
nazwać i uporządkować, dotychczasowe do-
świadczenie i umiejętności oraz posiadane 
zaświadczenia i certyfikaty przez uczestni-
ka projektu. W efekcie prowadzonego Bi-
lansu poznaje swoje możliwości, potencjał, 
kompetencje i przygotowuje wspólnie z do-
radcą portfolio oraz indywidualny plan roz-
woju edukacyjno-zawodowego.

 Z doradcą porozmawiasz bez wychodzenia 
z domu! W dniu rozmowy, o umówionej godzi-
nie, doradca zadzwoni do Ciebie przez Skype.

3.  Zamów bony z Kierunku Kariera lub Kie-
runku Kariera Zawodowa.

 Podczas rozmowy z doradcą zamówisz bony 
na szkolenia ogólne: językowe, komputero-
we, kursy prawa jazdy. Bony na szkolenia 
zawodowe zamówisz samodzielnie w za-

kładce „Zamów bony”.
 Za szkolenia zapłacisz bonami szko-

leniowymi, które otrzymasz po zawar-
ciu z nami umowy i wpłacie 15% war-
tości zamówionych bonów.

 Jeżeli prowadzisz działalność gospo-
darczą, może się okazać, że dofinanso-
wanie wybranych przez Ciebie w ra-
mach projektu szkoleń stanowić będzie 
pomoc de minimis. Wówczas, przed za-
warciem umowy, należy złożyć m.in. 
formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 4. Podpisz umowę/umowy na zakup 
bonów i wpłać wkład własny.

 5. Zapisz się na szkolenie wybrane 
na stronie https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl

Źródło: www.kierunek.
pociagdokariery.pl

cd. ze str. 1
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Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu?
Doskonalenie zawodowe to element który pozwala na kształtowanie własnej 
ścieżki zawodowej, dostosowanie do zmieniającego się rynku pracy, potrzeb 
i zmian zachodzących we współczesnym świecie. Inwestując w swoje wy-
kształcenie podnosimy swoje kompetencje które mogą pozytywnie wpłynąć na 
naszą ścieżkę awansów czy też przyczynić się do realizacji marzenia o wła-
snej działalności gospodarczej. 

Wśród różnorodnych ofert kształcenia i do-
skonalenia warto zatrzymać się nad tymi, które 
pozwalają na dokształcanie bez inwestowania 
dodatkowych kosztów.

Bezpłatna nauka, tryb zaoczny, idealna lo-
kalizacja szkoły policealnej i kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych w Zespole Szkół Nr1 w Ol-
kuszu – pozwala bez dodatkowych inwestycji 
finansowych na zdobycie dodatkowych kom-
petencji osobom które zdecydują się na pod-
jęcie nauki.

Z tych stosunkowo krótkich – bo trwają-
cych od 1 do 2 lat form kształcenia, a równo-
cześnie dających po zdaniu egzaminu Państwo-
wego organizowanego przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną uprawnień może skorzystać 
każda osoba która ukończyła 18 lat niezależ-
nie od wykształcenia. Wysoka zdawalność eg-
zaminów jest kolejnym argumentem przema-
wiającym za wyborem takiego dokształcania.  
Wybierając go mamy gwarancję zdobycia do-
datkowych kwalifikacji poświadczonych pań-
stwowym dyplomem. Nauka w Zespole Szkół Nr1 to nie tylko 

nauka w nowocześnie wyposażonym Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, skoncentrowana na 
zdobyciu umiejętności praktycznych i pozwa-
lająca na kształcenie na najwyższym poziomie 
ale także praktyki w lokalnych firmach, przed-
siębiorstwach dające możliwości zatrudnienia 
po zdobyciu wykształcenia. Program obejmu-
je również język angielski zawodowy, podsta-
wy przedsiębiorczości, działalności gospodar-
czej ułatwiające prowadzenie własnej firmy, 
choć przeważają w nim przedmioty zawodowe 
praktyczne.

 Bogata oferta obejmuje różnorodne bran-
że począwszy od kosmetycznej, ogrodniczej 
i medycznej, w której oprócz niesłabnącego 
zainteresowania kierunkiem opiekuna medycz-
nego kształcimy także na kierunku technika 
masażysty i wprowadzamy nowość technika 
sterylizacji medycznej. Po rocznej nauce ty-
tuł technika sterylizacji medycznej pozwala 

na podjęcie pracy we wszystkich podmiotach 
świadczących tak potrzebne usługi sterylizacji 
w branży medyczno-kosmetycznej. W ofercie 
znajduje się również technik BHP niezbędny na 
rynku pracy, gdyż każde przedsiębiorstwo za-
trudniające pracowników musi prowadzić dzia-
łania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Równocześnie kwalifikacyjne kursy za-
wodowe zapewniają profesjonalne kształcenie 
w branżach elektro-energetycznej, mechanicz-
nej, mechatronicznej oraz teleinformatycznej 
odpowiadając na zapotrzebowanie na kadrę 
techniczną, która zapewni prawidłowe funk-
cjonowanie przemysłu bazującego na nowo-
czesnych technologiach.

Dlatego warto pomyśleć czy nadchodzący 
rok szkolny nie jest dobrym okresem do zain-
westowania w swój rozwój i wybrać coś z boga-
tej oferty CKU działającego przy Zespole Szkół 
Nr1 w Olkuszu.

Źródło: CKU przy ZS Nr1 w Olkuszu.
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Każdego roku marnujemy ogromne ilości wody.  
Jak i dlaczego należy ją oszczędzać?

Mimo że Ziemia w większości składa 
się z wody, paradoksalnie jest to suro-
wiec deficytowy. Zasoby słodkowodne 
stanowią bowiem jedynie 3 proc. glo-
balnych zapasów. Dlatego tak ważne 
jest, by racjonalnie nimi gospodarować. 

Według organizacji Global Footprint Ne-
twork w 2020 r. Dzień Długu Ekologicznego 
przypadnie 22 sierpnia1. To ruchoma data, 
wskazująca kiedy zapotrzebowanie ludzkości 
na zasoby w danym roku przekracza możliwo-
ści ich regeneracji. Surowcem, na który szcze-
gólnie należy zwracać uwagę, zwłaszcza w Pol-
sce, jest woda. Nasze zapasy w tym zakresie 
należą do najskromniejszych w Europie. Na 
jednego mieszkańca kraju przypada 1600 m3 

wody rocznie. Tymczasem średnia na Starym 
Kontynencie jest prawie trzykrotnie wyższa 
i wynosi 4560 m3. 

– Miesięczne zużycie wody przez jedną 
osobę w gospodarstwie domowym to od ok. 
4 do 5,5 m3. To tylko kropla w morzu, ja-
kie codziennie realnie wykorzystuje każdy 
z nas. Do wyniku należy dodać także wodę 
zużywaną pośrednio. Niemal wszystko co 
kupujemy, od artykułów spożywczych przez 
opakowania z tworzyw sztucznych aż po 
energię, wymaga w procesie produkcyjnym 
użycia wody – zauważa Anna Żyła, ekspert 
ds. kształtowania kierunków ekologicznych 
Banku Ochrony Środowiska.

Łączne, bezpośrednie i pośrednie zużycie 
surowca, można określić jako tzw. ślad wodny. 
W tym kontekście liczby dotyczące jego wyko-
rzystania są zatrważające. Prof. Arjen Y. Ho-

ekstra z Uniwersytetu Twente szacował, że 
wytworzenie tylko 1 kg wołowiny to nawet aż 
15 500 l wody2. Jest ona niezbędna zarówno do 
pojenia zwierząt, jak i do uprawy roślin stano-
wiących ich pokarm3, a potem w procesie prze-
twarzania mięsa. 

Ograniczenie śladu wodnego
Na początku warto zastanowić się, jak sa-

modzielnie zmniejszyć zużycie wody. Z pew-
nością pozytywne efekty przyniesie zastąpie-
nie długich kąpieli odświeżającym prysznicem. 
Dobrym pomysłem jest wykorzystywanie sza-
rej wody, czyli tej, która powstaje np. pod-

czas mycia naczyń lub rąk. Zamiast trafić do 
ścieków może ona służyć m.in. do sprzątania. 
Oszczędność, zarówno wody, jak i pieniędzy, 
wygeneruje w dłuższej perspektywie zbiera-
nie deszczówki. Nie dość, że woda pochodzą-
ca z opadów atmosferycznych z powodzeniem 
nawodni ogród czy warzywnik, to przy odpo-
wiedniej instalacji przyda się w domowych pra-
cach gospodarczych. Dodatkowo, po poniesie-
niu kosztów początkowych inwestycji (zakup 
zbiornika i stworzenie odpowiedniego systemu) 
jej pozyskiwanie jest darmowe.  

Dalszych oszczędności można poszukać 
w pośrednim zużyciu wody. – Kluczem do suk-

cesu jest świadomość dotycząca wykorzy-
stania surowca w  procesach produkcyj-
nych. Podejmowanie decyzji zakupowych 
w oparciu o tę wiedzę przyniesie ulgę na-
szej planecie. Należy unikać marnowania 
żywności, starając się nabywać jej tylko 
tyle, ile rzeczywiście potrzebujemy. Warto 
także rozważyć ograniczenie spożycia mię-
sa, częściej wybierając produkty roślinne, 
których w Polsce mamy spory wybór  – ra-
dzi Anna Żyła.

Pomyślmy także o  zmniejszeniu spoży-
cia wody butelkowanej. Do produkcji niezbęd-
nych butelek wykorzystuje się gigantyczne ilo-
ści surowców, także wody i energii. Tymczasem 
uzdatniona woda wodociągowa, która dostęp-
na jest w naszych kranach, spełnia unijne, re-
strykcyjne wymagania i  jest bezpieczna dla 
zdrowia. To również znaczne oszczędności. Na 
przykład w Warszawie litr „kranówki” kosz-
tuje mniej niż 1 grosz4. Cena wody w sklepie 
jest znacznie wyższa i może wynosić nawet 
kilka złotych. Dodatkowo, rezygnując z zaku-
pu tego typu produktów, ograniczamy zużycie 
plastiku, którego tylko część poddawana jest 
recyklingowi.

Źródło: www.cecpolska.pl

1. https://www.overshootday.org/2020-
calculation/

2. https://waterfootprint.org/media/downloads/
Hoekstra-2008-WaterfootprintFood.pdf

3. Unesco.org, Good water, water to “eat”. What 
is virtual water?, [dostęp: 30.07.2020 r.], <http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Venice/

pdf/special_events/bozza_scheda_DOW04_1.0.pdf>
4. https://mpwik.com.pl/view/mpwik-informuje-

woda-w-kranie-jest-bezpieczna-a-jej-sklad-pozostaje-
bez-zmian
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SPR Olkusz – SPRawnie po marzenia!

Udało się w maju. Powrót do zajęć w nowej 
rzeczywistości skłonił do wyznaczania sobie 
nowych celów, szczególnie wśród młodzieży. 
W tym trudnym roku szansą na coś innego stało 
się zaproszenie do udziału w rozgrywkach piłki 
ręcznej plażowej, która w Polsce stale zyskuje 
popularność. „Projekt Plaża” szybko ewoluował. 
Dzięki życzliwości wielu osób (szczególnie dyrek-
cji Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu) i ciężkiej pracy, 
przy ul. Legionów Polskich udało się stworzyć 
pełnowymiarowe boisko do beach handballu, 
na którym w czerwcu rozegrano młodzieżowe 
Mistrzostwa Małopolski. Trzy kategorie wieko-
we w komplecie zostały zdominowane przez 
SPR Olkusz. Młode Lwice oraz Lwiątka sięgając 
po wojewódzkie tytuły uzyskały także prawo 
gry o turniej finałowy. W lipcu i z początkiem 
sierpnia w Świętochłowicach zarówno Juniorki 
Młodsze jak i Starsze zapewniły sobie awans do 
najlepszej ósemki w kraju, planując wyjazdy do 
Sulejowa i Kątów Wrocławskich.

Tego tak naprawdę nikt się nie spodziewał. 
Młodzież napisała piękną historię i to zaledwie 
po dwóch miesiącach spędzonych na piasku. Fi-
nały w gronie topowych ekip w kraju z wielolet-
nim doświadczeniem na plaży były ogromnym 
wyzwaniem, ale i nagrodą dla Dziewcząt, które 
w każdym meczu walczyły o marzenia. Osta-
tecznie Juniorki Młodsze 20 sierpnia zostały 6. 

drużyną w Polsce, a ich starsze o dwa lata kole-
żanki trzy dni później zajęły 8. miejsce w kraju. 
Początek zmagań wymarzony, z dobrym pro-
gnostykiem na przyszłość.

- To dla nas duża sprawa. Medale co prawda 
były jeszcze poza naszym zasięgiem, ale Dziew-
czyny razem z trenerami i tak dokonały niesły-
chanej rzeczy. Ten sukces ma wielu ojców. Każ-
demu bez wyjątku bardzo dziękujemy – komen-
tuje ostatnie rozstrzygnięcia Marcin Kubiczek, 
prezes Klubu.

Wielkie emocje związane z rywalizacją na 
piasku to nie wszystko. Jak co roku młodzieżowe 
zespoły SPR-u wybrały się na obozy przygoto-

wawcze. Jeszcze w czerwcu do Buska-Zdroju za-
witały najmłodsze szczypiornistki, a w weekend 
10-dniowe zgrupowanie w nadmorskim Rewalu 
kończy blisko 50-osobowa grupa zawodniczek, 
wśród nich również nasze Bohaterki z plażówki.

Równolegle do wydarzeń związanych z gru-
pami młodzieżowymi, przygotowania do no-
wego sezonu prowadzą Seniorki. Rozgrywki 
I Ligi Kobiet zgodnie z terminarzem mają ruszyć 
z końcem września. Podopieczne Kamila Zawa-
dy w sierpniu zaliczyły kilkudniowe zgrupowa-
nie. Po pierwszym etapie nadszedł czas na ko-
lejny. Treningi już wkrótce zaczną przeplatać się 
sparingami, tak aby na pierwszy mecz 26 wrze-

śnia z AZS-em AWF Handball Wrocław, Srebrne 
Lwice były w optymalnej dyspozycji. W kadrze 
zaszły niewielkie zmiany. Piłkarki, które odeszły 
zostały zastąpione przez inne, równie perspek-
tywiczne. Pierwszy mecz o punkty zbliża się 
wielkimi krokami. Cel na sezon 2020/2021 jest 
jasny – czołówka tabeli.

Wcześniej niż zmagania ligowe rozpocznie 
się rok szkolny, a wraz z nim nabory do dru-
żyn młodzieżowych. U Nas sportową przystań 
znajdą dzieci w każdym wieku, bowiem oprócz 
drużyn grających w ligach prowadzimy także 
Akademię Piłki Ręcznej, gdzie szlifujemy na-
ukę handballu zarówno dla dziewcząt, jak i dla 
chłopców. Szczegóły rekrutacji oraz zawsze naj-
świeższe informacje o tym co dzieje się w SPR-
-ze znajdziecie na naszej stronie internetowej 
i w social mediach.

Ostatnie miesiące przez pandemię koronawirusa dla środowiska sportowe-
go nie były łatwe. Świat się zatrzymał, zawodnicy i szkoleniowcy zostali w do-
mach licząc na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Przez dwa miesiące dzia-
ło się niewiele. O tradycyjnych treningach można było zapomnieć, ale wiara 
w lepsze jutro sprawiła, że wszyscy żyli nadzieją szybkiego powrotu na boisko.
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Szkoła Rysunku Zalubowski – Szkoła z pasją
We wrześniu 2020 r. w Olkuszu w Centrum Języków Obcych IMPULS na  
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59 ponownie ruszą zajęcia Szkoły Rysunku Za-
lubowski.  Szkoła Rysunku Zalubowski kształci w elemencie rysunku uczniów 
w przedziałach wiekowych: 6 – 8, 9 – 12, 13 – 15, oraz powyżej 16 lat. Za-
kres kształcenia, poza rysunkiem podstawowym, obejmuje jego zastosowa-
nia w ilustracji i komiksie, rysunku projektowym z uwypukleniem rysunku ar-
chitektonicznego oraz rysunku konceptualnym dla komunikacji wizualnej i art 
conceptów.

Doświadczenie, jakość, 
kompetencja.

Mamy ponad 17 lat doświadczenia w na-
uczaniu rysunku. Pierwszą szkołę otworzyli-
śmy w 2002 r. Od wielu lat tworzymy autorską 
strukturę organizacyjną i metodykę nauczania, 
a nasza szkoła została objęta w części swoich 
placówek kuratorskim nadzorem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowali-
śmy jakościowy i ciekawy program nauczania, 
który realizuje kompetentna oraz zaangażowa-
na kadra. Nasi nauczyciele to świetni artyści, 
kreatorzy i pedagodzy z powołania.

Dzięki współpracy z nami setki osób osią-
gnęły swoje wymarzone cele edukacyjne i re-
krutacyjne. Przekazaliśmy im konkretną wie-
dzę oraz umiejętności, robiąc to z najwyższą 
starannością i poświęceniem. Wielu naszych 
absolwentów to czynni artyści, projektanci i ar-
chitekci. Kilku z nich to obecnie członkowie 
naszej kadry.

Kurs rysunku dla dzieci  
w wieku 6-12 lat

Dla dzieci i młodszych uczestników na-
uka rysunku jest kapitalnym wsparciem roz-
woju kreatywności, sprawności intelektualnych 
i charakterologicznych, zdolności obserwacyj-
nych i poznawczych, ale także sprawności ma-

nualnej oraz rozwoju innych zintegrowanych 
procesów psychologicznych. Dzięki rysowaniu 
dziecko otwiera się na świat i go bada,  do-
kumentuje swoje poznanie, rysunek jest przy-
godą i w sensie symbolicznym podróżą ma-
łych odkrywców. Lekcje rysunku prowadzone 
są w  miłej atmosferze a  twarze, zwłaszcza 
tych najmłodszych uczniów z reguły wesołe 
i uśmiechnięte, bo udane rysunki nie tylko uczą 
ich wielu rzeczy, ale też dodają pewności sie-
bie i satysfakcji.

Kurs rysunku dla młodzieży 
w wieku 13-15 lat

Kurs młodzieżowy 13-15 lat Szkoły Rysun-
ku Zalubowski to sprawdzona oferta dla osób 
chcących rozwijać swoje artystyczne hobby, ale 
też dla kandydatów do liceów plastycznych. Na 
tym poziomie wiekowym znacznie podwyższa-
my poziom oceny rezultatów i wymagań. W wy-
dłużonym czasie lekcji wprowadzamy rysunek 
studyjny modela i martwej natury. Uczniowie 
na naszych lekcjach stykają się z ilustracją, 
plakatem, komiksem, makietą i innymi forma-
mi rysunku narracyjnego. Wychodzimy naprze-
ciw kulturalnym zainteresowaniom naszych 
uczniów. Rysujemy postacie i sceny ze zna-
nych uniwersów literackich, filmowych oraz 
gier. Projektujemy własne fabuły i art concepty.

Kurs rysunku artystycznego 
i architektonicznego od 16 lat

Do najstarszych grup trafia przede wszyst-
kim młodzież zainteresowana podjęciem stu-
diów związanych ze sztuką, architekturą, komu-
nikacją wizualną, reklamą, dizajnem, mediami 
lub rozrywką. W naszej szkole można otrzymać 
kompetentną pomoc w tworzeniu własnej pre-

zentacji. Pomogliśmy wielu osobom stworzyć 
interesujące teczki i portfolio do dziesiątek 
wyższych uczelni w całej Polsce i za granicą. 
Na nasze zajęcia uczęszczają również hobby-
ści zainteresowani rozpoczęciem nauki rysun-
ku lub wzmocnieniem swoich umiejętności. 

Zajęcia rysunku online
W roku szkolnym 2020/21 Szkoła Rysunku 

Zalubowski planuje uruchomienie lekcji w for-
mie online live. Będą one polegały na pracy 
nauczyciela w grupie 10-12 osób z zastosowa-
niem oprogramowania konferencyjnego i table-
tu graficznego z oprogramowaniem. Lekcje te 
umożliwią korzystanie z naszych zajęć osobom 
z grup ryzyka oraz osobom niekorzystającym 
z lekcji stacjonarnych. Formuła zajęć umożliwi 
zdalną opiekę nauczyciela nad uczniem, korek-
tę i ocenę pracy ucznia realizowaną w czasie 
rzeczywistym i zagwarantują 100% bezpieczeń-
stwo sanitarne.

Kadra nauczycielska
Opiekunem olkuskiej filii będzie Wojciech 

Osielczak, absolwent Wydziału Grafiki ASP 
w Krakowie oraz studium pedagogicznego przy 
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Zajmuje 
się rysunkiem, malarstwem, grafiką, fotogra-
fią. Wojciech uczy w Szkole Rysunku Zalubow-
ski od 2016 roku od początku wykazując się 
nieprzeciętną sumiennością, troską o wyniki 
uczniów, pasją i inteligencją w pracy. Jego lek-
cje są bardzo dojrzałe i poważne, ale i zarazem 
bardzo kreatywne i pełne radości.

Wszystkich chętnych do zapisu na pierw-
sze, bezpłatne zajęcia próbne zapraszamy na 
naszą stronę internetową  https://szkola.zalu-
bowski.pl/ oraz do kontaktu mailowego: kon-
takt@zalubowski.pl lub telefonicznego pod nu-
merem 502 027 408.

Źródło: Szkoła Rysunku Zalubowski

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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  Już wkrótce nowe rekrutacje w związku z nową inwestycją

Możliwość korzystania ze sklepiku 
z artykułami firmowymi

Poznanie najnowszych technologii
Możliwość wykazania się inicjatywą 
i skutecznością

Pracę umożliwiającą podnoszenie 
kwalifikacji i rozwój zawodowy

Świadczenia pozapłacowe - multisport, 
dodatkowa opieka medyczna, dodatkowe 
ubezpieczenie

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę

Świadczenia okolicznościowe (prezenty 
na święta, dzień dziecka, mikołajki)

Dofinansowanie letniego wypoczynku 
(wczasy pod gruszą, kolonie dla dzieci)

Wynagrodzenie stałe + dodatki

Pracę w firmie z długoletnią tradycją, 
rozpoznawalnymi markami

Każdego dnia produkty Velvet CARE, takie 
jak: papier toaletowy, ręcznik papierowy, 
nawilżany papier toaletowy, chusteczki 
higieniczne i uniwersalne oraz płatki 
i  patyczki  kosmetyczne, t raf iają do 
gospodarstw domowych w 25 krajach. 

Główna siedziba i zakład produkcyjny 
znajduje się w Kluczach w powiecie 
olkuskim (nieopodal Pustyni Błędowskiej), 
a biuro handlowe w Warszawie. 

Velvet CARE jest jednym 
z największych producentów 
w y r o b ó w  h i g i e n i c z n y c h 
w Europie Środkowej. 

CO OFERUJEMY: 

Specjalista ds. Mechanicznych 
(Diagnostyka Drgań)
Nadzór nad prawidłową eksploatacją maszyn, urządzeń produkcyjnych, 

instalacji w zakresie mechaniki; współpraca z obszarem produkcji 

w zakresie optymalizacji wydajności maszyn, planowania i prowadzenia 

postojów oraz remontów,  ustalania kierunków rozwoju i modernizacji; 

realizacja zadań związanych z obszarem diagnostyki drgań.

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa 

maszyn), praktyczna znajomość zagadnień związanych z mechaniką, 

bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

Technolog

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (papiernictwo, 

technologia chemiczna lub pokrewne), bardzo dobra znajomość języka 

angielskiego. 

Nadzór nad technologią produkcji i dokumentacją technologiczną; 

kontrola procesów technologicznych; współpraca z dostawcami: 

surowców, środków chemicznych i opakowań oraz z działami: 

produkcyjnymi, kontroli jakości, marketingu i sprzedaży; prowadzenie 

prób produkcyjnych.

Automatyk
Codzienna kontrola maszyn i urządzeń w zakresie układów automatyki 

i instalacji elektrycznych, obsługa i monitorowanie sterowników 

SIEMENS S7-300, S7-1200, S7-1500; diagnozowanie i usuwanie 

bieżących awarii i usterek; ścisła współpraca z operatorami maszyn 

wydziałów produkcyjnych.

Wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne 

kierunkowe, uprawnienia elektryczne do 1 kV, gotowość do pracy 

w systemie 4-brygadowym.

Mechanik
Przeprowadzanie cyklicznych przeglądów i konserwacji maszyn 

i urządzeń; remonty maszyn; usuwanie awarii; prowadzenie 

dokumentacji technicznej.

Wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o profilu 

mechanicznym, gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym.

Magazynier
Odbieranie produktu z linii produkcyjnej (magazyn wyrobów gotowych); 

dostarczanie surowców do linii produkcyjnych (magazyn surowców); 

rozładunki i załadunki samochodów; rozwożenie produktów 

w odpowiednie miejsca magazynowe.

Wymagania: uprawnienie do obsługi wózka widłowego potwierdzone 

egzaminem UDT, gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym. 

Operator Urządzeń
Rozwłókniających

Wymagania: wykształcenie średnie techniczne, doświadczenie w pracy 

przy liniach produkcyjnych, gotowość do pracy w systemie 

4-brygadowym.

Obsługa urządzenia do rozwłókniania surowców i stała kontrola jego 

pracy;  odpowiednie dozowanie surowców do urządzenia 

rozwłókniającego; bieżąca kontrola poziomu rozwłóknionej masy 

w zbiornikach oraz szczelności instalacji; obsługa pulpitu sterowniczego 

przy urządzeniu rozwłókniającym.

Operator Linii Produkcyjnej
Obsługa i nadzór nad prawidłową pracą linii; wykonywanie niezbędnych 

regulacji linii, zmian formatowych, ustawień; kontrola jakościowa 

produktów; ścisła współpraca z liderem zmiany oraz służbami 

utrzymania ruchu.

Wymagania: doświadczenie w pracy przy liniach produkcyjnych, 

umiejętności mechaniczne, obsługa komputera, gotowość do pracy 

w systemie 4-brygadowym.

!

Nasze marki: 



7

REKLAMA

Depilacja laserowa – fakty i mity
Czy wiesz, że człowiek w ciągu całego życia usuwa niechciane owłosienie 
około 1540 razy? To bardzo dużo patrząc na fakt ile czasu tracisz na gole-
niu się. A gdy do tego wszystkiego dodamy jeszcze finalny efekt końcowy - 
nieestetyczne wyglądające wrastające włoski i podrażnioną skórę – nie jest 
to optymistyczne.

Depilacja laserowa a  właściwie epila-
cja to metoda trwałego usuwania owłosienia 
przez wiązkę światła laserowego.

W trakcie takiego zabiegu wiązka świa-
tła emitowanego przez laser jest pochłaniana 
przez melaninę - barwnik zawarty w mieszku 
włosowym, podgrzewa komórki włosa i powo-
duje ich zniszczenie. Wiązka lasera działa 
wybiórczo trafiając we włos, czyli tam gdzie 
jest więcej barwnika. Dlatego depilacji la-
serowej nie można wykonywać na opalonej 
skórze. Jest to metoda usuwania owłosienia 
polecana tym osobom, które mają kłopoty 
z zapaleniem okołomieszkowym i wrastają-
cymi w skórę włosami.

Do zabiegu depilacji laserowej trzeba się 
przygotować i przestrzegać zaleceń:
• Nie można się opalać na co najmniej mie-

siąc przed planowanym zabiegiem.
• Należy zrezygnować ze stosowania środ-

ków złuszczających, kremów do depilacji 
i wyrywania.

• Włoski w miejscu wybranym do depilacji 
powinny być zgolone.

• Należy zrezygnować ze stosowania kre-
mów i maści z retinolem, kosmetyków z   
kwasami oraz zawierających witaminę 
A i C w miejscu depilowanej powierzchni 
na około miesiąc przed zabiegiem.

• Trzeba odpowiednio wcześniej odstawić 
leki fotouczulające (antybiotyki, sterydy 
itp.) oraz zioła jak dziurawiec, nagietek, 
rumianek.

• Obszar poddany zabiegowi musi być ogolo-
ny całkowicie, tak aby wiązka lasera sku-
piła się w cebulce a nie w łodydze.

Jak przebiega sam zabieg?
Depilacja trwa do kilkudziesięciu minut 

w zależności od partii ciała. Po zabiegu na 
skórze może pojawić się zaczerwienienie oraz 
obrzęk, ale ustępują w ciągu 2-3 dni. Skóra 
po depilacji wymaga delikatnej pielęgnacji 
łagodzącymi kremami. W tym czasie lepiej 
unikać gorących kąpieli oraz korzystania 
z sauny i basenu. Niewskazane są wszelkie 
zabiegi polegające na złuszczeniu naskórka. 
Bezwzględnie nie wolno się opalać ani stoso-
wać samoopalaczy.

Zabiegi depilacji laserowej powtarza się 
w odstępach od 4 do 8 tygodni, uzależnione 
jest to od cyklu wzrostu włosa oraz tempa wy-
padania owłosienia. Zabiegi wykonuje się do 
uzyskania oczekiwanego efektu, co następuje 
po 6-10 zabiegach.

Źródło: Dzięki uprzejmości  
„Tropical Beauty Clinic”

www.rewo24.plRewo24
Olkusz, ul. Fr. Nullo 7

tel. 32 641 10 76 lub 609 048 085

-10%
Na wszystkie

szampony i lakiery do włosw

dostępne w sklepie

stacjonarnym i internetowym

MMoożżeesszz  rróówwnniieeżż  lliicczzyyćć  nnaa  ssppeerrssoonnaalliizzoowwaannee  ppoorraaddyy

WW  nnaasszzeejj  ooffeerrcciiee  zznnaajjddzziieesszz  pprrooffeessjjoonnaallnnee  pprroodduukkttyy
ddoo  wwłłoossóóww,,  cciiaałłaa  ii  ppaazznnookkccii

*Promocja trwa do 12.09.2020 r.

Autokary posiadają klimatyzację,
Monitory, DVD, toaletę WC,

Ogrzewanie postojowe,
Nasze autokary posiadają

24, 36, 50 miejsc,
Podgrzewacze wody do kawy i herbaty,

Mikrofon, pasy bezpieczeństwa,
Miejsce dla obsługi,

Profesjonalnych kierowców. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
szkoły, firmy, osoby prywatne, wycieczki

Sprawdź nas!

MAŁGORZATA KURKOWSKA
TRANSPORT OSOBOWY - PRZEWÓZ OSÓB

Kwaśniów Górny, ul. Polna 33, 32-310 Klucze

(+48) 608-839-364 biuro@mkurkowska.pl
www.mkurkowska.pl

JESTEŚMY FIRMĄ PRZEWOZOWĄ
POSIADAMY NIEZBĘDNE LICENCJE

NA PRZEWÓZ OSÓB
MKURK

OWSKA
Atrakcyjne ceny!

Inwestycja w dziecko,  
inwestycją w przyszłość

Wielu rodziców  staje przed dylematem inwestycji w przyszłość dziecka. 
Możliwości  jest  wiele: od  oszczędzania w bankach, przez nabycie polisy, po 
zakup nieruchomości.

Jedną z form inwestycji może być edukacja 
dziecka,  już od najmłodszych lat.  Powszechnie 
panuje trend, by do przedszkola posyłać dzieci 
jeszcze przed ukończeniem 3 -go roku życia. Ma to 
sens -  wczesne  przebywanie w grupie rówieśni-
czej, przynosi wiele korzyści. Ale o tym za chwilę...

Inwestycja w przedszkole ma wymiar za-
równo materialny jak i niematerialny. 

Niematerialny wymiar inwestycji  odnosi się  
do kompetencji kluczowych, które Parlament 
Europejski zdefiniował  jako „połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji”.  
Dobre przedszkole wspiera kompetencje.  Z jed-
nej strony przygotowuje do nauki  matematyki, 
przyrody, inżynierii; wdraża do cyfryzacji, anali-

zy i wykorzystania informacji.  Z drugiej – rozwija 
kompetencje językowe (wielojęzyczność), osobi-
ste, w tym uczenia się; obywatelskie; przedsię-
biorczości; świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Materialny wymiar inwestycji w  edukację 
dziecka  jest ściśle związany z nabyciem powyż-
szych kompetencji. Odpowiednie przygotowanie 
przedszkolne to szansa na sukces w szkole, zdo-
bycie dobrego wykształcenia, a w efekcie – lepsza 
praca i stabilizacja ekonomiczna potomka.

A może nauczyć dziecko inwestowania od 
najmłodszych lat? 

Nowatorskie  zajęcia z edukacji finansowej, 
rozwijające u dzieci  kompetencję  przedsiębior-
czości wprowadza Przedszkole „Mądre Urwisy”. 

Na zajęciach maluchy pozna-
ją podstawowe prawa ekono-
miczne, rządzące gospodar-
ką , zaprezentowane w sposób 
adekwatny do ich rozwoju. 

Zajęcia z edukacji finan-
sowej to tylko ułamek innowa-
cyjnego podejścia do edukacji 
w Przedszkolu Niepublicznym 
„Mądre Urwisy”. Zajęcia wie-
lokulturowe, Sensoplastyka® 
z  certyfikowanym trenerem, 
kodowanie, eksperymenty dla 
najmłodszych -  to inwestycja, 
która na pewno zaprocentuje 
nie tylko wiedzą, ale i radością 
wśród najmłodszych. 

Źródło: Dzięki uprzej-
mości Przedszkola  

„Mądre Urwisy”

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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     S
zkolenia 

na płycie poślizgowej! D
la każdego.

INVEST-ŻAK
WÓZKI WIDŁOWE

886 632 602886 632 602

KURSY I SZKOLENIA
sERWIS 
I SPRZEDAŻ

WWW.INWEST-ZAK.PL

OSK Rutkowska Agnieszka 
OSK świadczy szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B. 
Posiada doświadczoną kadrę oraz cieszy się znakomitą 

zdawalnością osób szkolonych w powiecie olkuskim. 
Możliwość dojazdu do kursanta oraz jazdy doszkalające.

Trzyciąż 168. Tel. 600 358 854, 696 699 044

WPIS BRANŻOWY 
W DODATKU TEMATYCZYM

JUŻ OD 30 ZŁ 

Nie zoperujemy Twojego mózgu,
ale bezboleśnie zaimplantujemy

tam język obcy J 

Sprawdź nas na bezpłatnej lekcji!
- angielski - hiszpański

Uczymy INACZEJ
- tylko naturalnymi metodami 

Centrum Języków Obcych IMPULS
Olkusz, ul. kr. Kazimierza Wlk. 59, tel. 535 55 77 66

 znajdź nas na FB

Kursy Języka Angielskiego
dla DZIECI — MŁODZIEŻY - DOROSŁYCH

EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS FCE, CAE, PEC, MATURA, KONWERSACJE 

Nowe grupy dla dzieci: 

Grupa  — 5-8 lat    Grupa — 8-10 lat     Grupa  — 11-14 lat STARTERS MOVERS FLYERS

 Zapraszamy 5 września na lekcje pokazowe grup:

 10:00 -        11:00 -       12:00 -   STARTERS MOVERS FLYERS

Biegła znajomość języka angielskiego i uzyskanie prestiżowych kwalifikacji to nasze priorytety. 
 

 

ZAPRASZAMY 

MOC ul. Gęsia 2, 32-300 Olkusz, Tel. 698 967 567 

e-mail: sekretariat.moc@gmail.com   fb/MOC   www.centrummoc.pl

Zajęcia prowadzone 

po angielsku

Dostęp do platformy 

e-learningowej

Mówienie, czytanie, pisanie, 

słuchanie - równomierny rozwój

Zapisz się do sekcji

KARATE KYOKUSHIN
i poczuj się bezpieczniej.

Klub Posiada Licencję Polskiego Związku Karate.

Treningi prowadzimy

w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu.

Treningi w Bukownie wznowimy później.

Tel. kontaktowy 786 939 141.

Odwiedź nas na stronie na facebooku. 

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 350 zł!!!
   (z wymianą butli+ egzamin UDT)

Operator suwnic, żurawi, podnośników, 
   podestów ruchomych
Operator pilarek łańcuchowych
Kursy spawalnicze
Szkolenia z zakresu BHP
Odzież robocza i ochronna w hurtowych cenach

KURSY KWALIFIKACYJNE I BHP

SUPRA BHP
Bukowno, ul. Leśna 60

tel. 606 397 921
www.bhpsupra.pl

REKLAMA

18 września
kolejny dodatek 

tematyczny

 MOTORYZACJA


