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Łukasz Kmita zrezygnował ze stanowiska 
przewodniczącego ZKG. Jego następcę 
wybierze Zgromadzenie Związku.

 strona 6

W Olkuszu już po raz siódmy przyznano 
nagrody Cordis Nobilis. Co roku trafiają one 
do ludzi o szlachetnych sercach. 
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Małgorzata Bień od 5. lutego nie jest już 
Przewodniczącą Rady Miejskiej. Została 
odwołana większością głosów: 11 do 8.
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80 tysięcy 
ludzi bez wody

� Więcej�na�stronie 2

POWIAT
Wiola�Woźniczko,�Piotr�Kubiczek

Takiego poruszenia w czte-
rech gminach: Olkuszu, Klu-
czach, Bukownie i Bolesławiu już 
dawno nie było. Poniedziałkowa 
informacja o niezdatnej do picia 
w wielu miejscowościach powiatu 
olkuskiego wodzie sprawiła, że 
w miejskim magistracie, Sanepi-
dzie i Wodociągach rozdzwoniły 
się telefony, a w sklepach zaczęło 
brakować wody butelkowanej. 
Sytuacja została opanowana 24 
godziny później.
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Poniedziałkowy komunikat 
Poniedziałkowe wyniki analiz 

laboratoryjnych próbek wody poda-
wanej przez PWiK do sieci były jed-
noznaczne i wskazywały na obecność 
w wodzie bakterii E. coli oraz ente-
rokoków, co stanowiło rzeczywiste 
naruszenie wymagań określonych 
przepisami prawa. Zgodnie z komuni-
katem wydanym przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go, woda z sieci wodociągowej nie 
nadawała się do spożycia w wielu 
miejscowościach: gmina Olkusz: 
Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, 
Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zim-
nodół, Żurada, Zederman, Gorenice, 
Niesułowice, Bogucin Mały, Zawada; 
gmina Klucze: Jaroszowiec, Klucze, 
Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, 
Ryczówek – Godawica, Chechło, 
Golczowice, Hucisko, Kwaśniów 
Dolny, Kwaśniów Górny, Cieślin, 
Bydlin, Kolbark, Krzywopłoty, Zalesie 
Golczowskie; miasto Bukowno oraz 
gmina Bolesław: Bolesław, Hutki, 
Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze, 
Kolonia, Laski, Małobądz, Międzygó-

rze, Podlipie, Ujków Nowy.
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Olkuszu natychmiast 
wydał decyzję nakazującą PWiK-owi 
m.in. podjęcie natychmiastowych 
działań naprawczych, zmierzających 
do doprowadzenia jakości wody do 
wymaganych norm parametrów 
czystości mikrobiologicznej, powia-
domienie odbiorców zaopatrywanych 
w wodę do spożycia przez ludzi ze 
Stacji Uzdatniana Wody w Olkuszu 
o braku przydatności wody do spoży-
cia do czasu uzyskania pozytywnych 
wyników badania wody z sieci ww. 
wodociągu oraz zapewnienie odbior-
com wody przydatnej do spożycia 
przez ludzi do czasu wykonania sku-
tecznych działań naprawczych oraz 
powiadomienie odbiorców o punktach 
jej poboru.

Jak wynikało z decyzji wydanej 
przez Sanepid po spotkaniu sztabu 
kryzysowego, używanie zanieczysz-
czonej mikrobiologicznie wody stano-
wi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 
W uzasadnieniu decyzji czytamy: „(...)
W dniu 08.02.2016 r. do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Olkuszu wpłynęły wyniki analiz 
laboratoryjnych próbek wody poda-
wanej do sieci, pobranych w dniu 
07.02.2016 r. ze Stacji Uzdatniania 

Wody, w ramach kontroli wewnętrz-
nej, wykonywanej przez producenta 
wody Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 32-300 Olkusz 
ul. Kluczewska 4.

Zgodnie z przekazanymi wynika-
mi w analizowanych próbkach wody 
stwierdzono obecność, odpowiednio:

w próbce wody podawanej do • 
sieci - magistrala wschód (kod 
próbki 20)

 72 (51÷101) jtk bakterii grupy coli 
w 100 ml wody

 72 (60÷111) jtk bakterii grupy E. 
coli w 100 ml wody

 4,1 (1,5÷11,3) NPL enterokoków 
w 100 ml wody
w próbce wody podawanej do sieci - • 
magistrala zachód (kod próbki 21)

 81,6 (58,6÷113,3) NPL enteroko-
ków w 100 ml wody”.

Włodarze gmin i powiatu ape-
lowali o zachowanie spokoju, obie-
cując jednocześnie, że postarają się 
jak najszybciej rozwiązać problem. 
O spokój było jednak bardzo ciężko. 
W sklepach zaczynało brakować wody 
butelkowanej, a mieszkańcy obawiali 
się zatruć. Jak udało nam się ustalić 
w Sanepidzie, woda płynąca z kranów 

niezdatna do picia była również po jej 
przegotowaniu. Do spożycia zalecano 
używanie wody mineralnej. Odradza-
no także mycia zębów i dłuższych 
kąpieli z jej użyciem, w szczególno-
ści u noworodków i kobiet w ciąży. 
Jednocześnie Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Olkuszu po-
informował nas, że sytuacja jest pod 
kontrolą i nie ma powodu do paniki. 
Przypominał jednocześnie o zacho-
waniu zasad bezpieczeństwa (woda 
nie powinna dostać się do układu po-
karmowego). Wodociągi nieustannie 
pracowały nad usunięciem skażenia. 
Woda była silnie chlorowana.

Kilka bakterii, ogrom  
problemów

Puste półki z wodą butelkowaną, 
nie tylko w osiedlowych sklepikach, 
ale także w największych miejskich 
marketach – tak wyglądała sytuacja 
w powiecie, ale i poza jego granicami, 
już od wczesnych godzin popołudnio-
wych w poniedziałek.

O tym, że dzieje się coś niedobre-
go część mieszkańców dowiedziała 
się pocztą pantoflową, jeszcze przed 
pojawieniem się pierwszego oficjalne-
go komunikatu podanego około godz. 

14.00 przez Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Olkuszu. 
Woda mineralna zaczęła znikać ze 
sklepowych półek w błyskawicznym 
tempie. Po godzinie 16 już w każdym 
z większych marketów na próżno było 
szukać choćby pojedynczych butelek. 
Jednak jak słyszeliśmy w sklepach 
sieci Biedronka, Lidl, Aldi i Carrefo-
ur, czyli w największych olkuskich 
dyskontach, od wtorkowego poranka 
zapasy wody mineralnej miały zostać 
uzupełnione. To była dobra wiado-
mość dla tych, którzy w poniedziałek 
zastali puste półki. Rzeczywiście, 
następnego dnia woda mineralna po-
jawiła się we wszystkich marketach.

Mieszkańcy bez większych prze-
szkód mogli więc zaopatrzyć się 
w sklepach w wodę butelkowaną, bez 
konieczności czekania na przyjazd 
beczkowozów. Minusem było to, że 
trzeba było za nią zapłacić. Jednak 
nikt na koszty nie patrzył. Liczyło 
się jedynie to, aby wrócić do domu 
z czystą, nieskażoną wodą, która 
w jednej chwili stała się najbardziej 
pożądanym towarem w całym po-
wiecie. Wody szybko zaczęło również 
brakować w sklepach w sąsiednich 
miejscowościach, a także w Krakowie 
i na obrzeżach Śląska.

Wielu naszych Czytelników prze-
syłało do nas pytania dotyczące pracy 
olkuskich piekarń. Funkcjonowały 
one bez przeszkód, bowiem zakwasy 
chlebowe robione są na bazie wody 
butelkowanej, więc nie było obaw, że 
wtorkowego poranka oprócz wody za-
braknie także innego podstawowego 
produktu, jakim jest pieczywo.

Jeśli już o zdrowiu mowa, to 
w poniedziałek wieczorem trafiliśmy 
także do olkuskiego szpitala. Co 
prawda ordynator SOR-u nie znalazł 
dla nas czasu choćby na krótką 
rozmowę, zasłaniając się natłokiem 
obowiązków, ale jak udało nam się 
ustalić, liczba przyjęć z objawami 
zatrucia bakteriami E. coli, charakte-
ryzującymi się wymiotami czy ostrymi 
biegunkami, nie różniła się znacząco 
od poprzednich dni.

Drugie spotkanie sztabu 
kryzysowego. Co wiemy?

Sieć jest cały czas chlorowana, 
pojawią się dodatkowe cysterny, 
a jutro poznamy nowe wyniki badań 
wody – to informacje z poniedział-
kowego, wieczornego spotkania 
sztabu kryzysowego u starosty Pawła 
Piasnego.
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BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

List otwarty
Burmistrza Romana Piaśnika  
do Prezesa PWiK Sp. z o. o.

Sz. P.  Alfred Szylko Prezes Zarządu

W imieniu własnym oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Olkusz, zwracam się 
do Pana z żądaniem wyjaśnienia przyczyn skażenia wody pitnej w Stacji Uzdat-
niania Wody w Olkuszu, o którym w dniu 8 lutego 2016 r. w specjalnym komunika-
cie informował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu. Do chwili 
obecnej nie otrzymaliśmy pewnej wiedzy dotyczącej zaistniałej sytuacji.

Źle się stało, że doszło do tego zdarzenia i nie wykluczam możliwości poinfor-
mowania prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a konkretnie nara-
żenia mieszkańców Gminy Olkusz na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

Zarówno Gmina Olkusz, jak i pozostałe trzy gminy obsługiwane przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, zostały postawione w dramatycznej sytuacji 
i chcę wiedzieć, na ile można było zaradzić temu zdarzeniu wcześniej. Jako bur-
mistrz prawie 50-tysięcznej gminy pragnę jednocześnie wyrazić opinię, że sytuacja 
ta wymaga dokładnej analizy i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Cieszę się, że sytuacja została już opanowana i zgodnie z dzisiejszym komuni-
katem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego woda jest już przydatna 
do spożycia. Chcę jednak wiedzieć, czy reprezentowane przez Pana Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu ma zamiar w jakiś sposób zrekompen-
sować mieszkańcom straty finansowe, jakie ponieśli w związku z omawianym pro-
blemem. Jak dla mnie, ale również Mieszkańców, którzy zgłaszają do mnie swoje 
rozczarowanie, jest to kolejny, argument, że zmiany w PWiK sp. z o.o. są konieczne 
i będę się ich domagał.

ZKG: rezygnacja 
Łukasza Kmity

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Od 5. lutego Łukasz Kmita nie 
jest już przewodniczącym Związku 
Komunalnego Gmin „Komunika-
cja Międzygminna” w Olkuszu. 
Złożył rezygnację z zajmowanego 
stanowiska.

Łukasz Kmita pełnił funkcję 
przewodniczącego zarządu ZKG od 
maja ubiegłego roku. Rezygnacja ma 
związek z osobistymi planami zawo-
dowymi Łukasza Kmity. Obecnie jest 
on dyrektorem Oddziału Regionalne-
go KRUS w Krakowie.

Olkuski burmistrz Roman Pia-
śnik, który jest jednocześnie prze-
wodniczącym Zgromadzenia Związku 
(Zgromadzenie tworzą przedstawiciele 
czterech gmin, na terenie których 
działa ZKG: Olkusza, Klucz, Bukowna 
i Bolesławia – przyp. red.) uważa, że 
działania wprowadzone przez Łukasza 
Kmitę powinny być kontynuowane. - 
Zmiany wprowadzone w ostatnim 
czasie były widoczne dla mieszkań-
ców Olkusza i przypuszczam, że dla 
pasażerów z innych gmin również. 
W krótkim czasie udało się zastoso-
wać wiele rozwiązań, które przyniosły 
efekt. Transport publiczny jest bardzo 
ważną dziedziną życia społecznego, 
dlatego niektóre inicjatywy wymagają 

kontynuacji. Rozumiem jednocze-
śnie, iż młody, ambitny człowiek 
chce się rozwijać i podejmować nowe 
wyzwania, dlatego życzę powodzenia 
i trzymamy kciuki, aby na nowym 
stanowisku również odniósł sukces 
– twierdzi Roman Piaśnik.

Kto zostanie nowym przewodni-
czącym? Decyzja ta należy do Zgro-
madzenia. Nowego szefa komunikacji 
wybierać będą: Roman Piaśnik, Stani-
sław Łydka i Jacek Imielski (Olkusz), 
Norbert Bień i Józef Kaczmarczyk 
(Klucze), Józef Paluch i Jerzy Preiss 
(Bukowno), Krzysztof Dudziński 
i Joanna Wróbel (Bolesław).

M. Bień odwołana
Olkusz

Piotr�Kubiczek

Od 5. lutego w olkuskiej Radzie 
Miejskiej panuje bezkrólewie. Gło-
sami większości radnych, ze stano-
wiska Przewodniczącej Rady zosta-
ła odwołana Małgorzata Bień. Jej 
miejsce miał zająć ktoś z dwójki 
Jan Kucharzyk – Wojciech Panek. 
Na wybór nowego Przewodniczące-
go trzeba będzie jednak poczekać 
do 12 lutego, bowiem po głosowa-
niu zakończonym remisem 10:10 
padł wniosek o siedmiodniową 
przerwę w obradach, którą radni 
poparli jednogłośnie.

XIV sesja RM była nadzwyczajna, 
bowiem została zwołana na wniosek 
sześciu radnych: Janusza Dudkie-

wicza, Antoniego Kwaśniewskiego, 
Ryszarda Ryzy, Jana Kucharzyka, 
Wojciecha Wadasa i Ewy Kiełtyki. Po-
rządek obrad piątkowego posiedzenia 
miał dziesięć punktów, ostatecznie 
dyskusja utknęła na piątym.

Zanim jednak podjęto decyzję 
o odwołaniu ze stanowiska Prze-
wodniczącej Rady Małgorzaty Bień, 
powołano komisję skrutacyjną, od-
powiedzialną za prawidłowe przepro-
wadzenie wyborów. Po wyjaśnieniu 
zasad głosowania, 19 radnych miało 
zdecydować o przyszłości Małgorzaty 
Bień. Zgodnie z tym, o czym mówiło 
się w kuluarach, ostatecznie uchwała 
o odwołaniu Przewodniczącej zo-
stała przegłosowana 11 głosami za 
i 8 przeciw. Tym sposobem, po 14 
miesiącach sprawowania zaszczytnej 
funkcji, radna Bień musiała ustąpić. 
- Dziękuję za dotychczasowe zaufanie 

i życzę powodzenia mojemu następ-
cy – mówiła była już Przewodnicząca 
RM. Z podziękowaniami ruszył także 
burmistrz Roman Piaśnik.

Kolejnym punktem sesji miał 
być wybór następcy Małgorzaty Bień. 
Podczas zgłaszania kandydatów na 
to stanowisko, radny Dudkiewicz 
zaproponował Jana Kucharzyka, 
natomiast radny Filas wysunął kan-
dydaturę Wojciecha Panka. Obaj 
panowie wyrazili chęć kandydowania, 
a że innych propozycji już nie było, 
stało się jasne, że to między tymi 
kandydatami rozstrzygnie się kwestia 
przewodniczenia Radzie.
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Ponadto wciąż nie było wiado-
mo, co mogło spowodować skażenie 
wody. - Woda jest zanieczyszczona 
mikrobiologicznie, to zanieczyszcze-
nie fekalne. Może jest to spowodo-
wane przez człowieka – na przykład 
przez wylane w dużej ilości szambo 
do nieczynnej studni. Będziemy 
dalej szukać przyczyny. Reagujemy 
błyskawicznie na zagrożenie. Nie jest 
to pierwszy taki przypadek, ale po 
raz pierwszy na taką skalę. Problem 
dotyczy prawie 80 tys. mieszkańców 
– mówiła dyrektor Sanepidu Agata 
Knapik. Wiceprezes PWiK-u Marek 
Kajda potwierdzał, że Stacja Uzdat-
niania Wody oraz woda wtłaczana do 
sieci są cały czas chlorowane. 

Wiemy też, że wyniki badań 
wody z poprzednich dni, do niedzieli 
włącznie, były prawidłowe. - Krąży 
plotka, że stan wody już od kilku dni 
był niedobry. PWiK przedstawia nam 
regularnie wyniki badań. Badania 
mikrobiologiczne wykonywane są 
co 24 godziny. To naprawdę bardzo 
często – mówiła Agata Knapik.

Na spotkaniu poruszono też 
kwestię powiadamiania o zaistniałej 

sytuacji kryzysowej. Starosta oraz 
włodarze Olkusza, Klucz, Bukowna 
i Bolesławia zapewniali, że powiada-
miali mieszkańców na różne sposoby: 
przez sołtysów i radnych, a także 
policję, straż pożarną i straż miej-
ską, których funkcjonariusze przez 
megafony informowali o zagrożeniu 
oraz miejscach poboru wody. Na sali 
padały także deklaracje o dostarcza-
niu wody osobom starszym i scho-
rowanym, które nie mogą same się 
po nią zgłosić. To, na ile sposoby po-
wiadamiania okazały się skuteczne, 
najlepiej ocenią sami mieszkańcy.

Następna kwestia z poniedział-
kowego wieczoru dotyczyła zbyt 
małej liczby beczkowozów. O tym na 
bieżąco informowali nas internauci. 
Największy problem był w olkuskich 
sołectwach. Na pewno więcej becz-
kowozów przydałoby się też w pozo-
stałych gminach, o co zabiegali ich 
włodarze. O większą liczbę cystern 
starał się poseł Jacek Osuch, który 
zadeklarował większą pomoc od wo-
jewody małopolskiego.

Początek drugiego dnia  
po skażeniu

Jak się można było spodziewać, 
we wtorek od samego rana w stronę 

władz samorządowych posypała się 
lawina pytań. Przed mikrofonami 
i okiem kamer stanęli burmistrz 
Roman Piaśnik oraz starosta Paweł 
Piasny. Problem skażonej wody nie 
był już tylko problemem Olkusza 
i jego najbliższej okolicy. O sprawie 
wiedziała cała Polska. 

Skoro świt, przed olkuskim ma-
gistratem zaparkowały wozy trans-
misyjne Telewizji Polskiej, radia 
RMF FM oraz radia Kraków. Z jednej 
strony dało się usłyszeć uspokajające 
słowa urzędników, ale z drugiej dużo 
głośniejsze pretensje mieszkańców, 
których życie od poniedziałku mocno 

się zmieniło. - Najgorszy jest brak 
informacji. Jeśli ktoś nie obsługuje 
komputera jest właściwie pozbawiony 
jakichkolwiek wieści. Dobrze, że są 
sąsiedzi. Sam o problemie dowiedzia-
łem się już po zmroku, od znajomego 
– kręcił głową niezadowolony Pan 
Janusz, mieszkaniec Gorenic.

Zarówno on jak i inni mieszkańcy 
obawiający się o swoje zdrowie już 
przed godz. 7 pojawili się z wiadrami 
i butelkami na olkuskim rynku, aby 
pobrać zdatną wodę z beczkowozu. 
Cysterny pojawiły się we wtorek 
też w innych częściach miasta i we 

wszystkich gminach dotkniętych 
problemem skażenia. Zgodnie z za-
powiedziami do Olkusza przyjechały 
dodatkowe cysterny z wodą ze Śląska 
i Krakowa. Do poniedziałku dyspono-
waliśmy siedmioma beczkowozami, 
we wtorek było ich dwa razy więcej.

Wbrew obawom od rana normal-
nie funkcjonowały szkoły i przedszko-
la. Bardziej ostrożni rodzice pozosta-
wili jednak swoje pociechy w domach. 
Z Sanepidu zaczynały docierać opty-
mistyczne wieści. W placówkach 
oświatowych dzieci co prawda nie 
jadły tradycyjnych posiłków, ale ich 
żywienie odbywało się według co-

dziennych harmonogramów. Talerze 
zastąpiono plastikowymi tackami, 
a w razie potrzeby użycia naczyń, 
miały być one zdezynfekowane spe-
cjalnym żelem. Zmieniły się zasady 
higieny osobistej. Mycie rąk po wizy-
cie w toaletach zastąpiły chusteczki 
antybakteryjne. Wszystko oczywiście 
w trosce o zdrowie najmłodszych. 

Szpital pełny zatrutych? To 
bujda

Plotka rodzi plotkę, ale jak poka-
zała rzeczywistość, alarm podniesiony 

przez ogólnopolskie media o przepeł-
nionym olkuskim szpitalu okazał się 
nieprawdą. Jak ustaliliśmy, od ponie-
działku przed południem w ciągu 24 
godzin do lecznicy z objawami nieżytu 
żołądka, będącego najczęstszym ob-
jawem zatruć bakterią E. coli i ente-
rokoków, zgłosiło się 12 osób. Żadna 
z nich nie była hospitalizowana. Po 
otrzymaniu porad lekarskich wszyscy 
zostali odesłani do domów.

- W ciągu pierwszej doby po 
pojawieniu się komunikatu o ska-
żeniu wody spośród 57 przyjętych 
pacjentów, u 6 odnotowano objawy 
zakażenia pokarmowego. Pacjenci, 
po zastosowanej terapii, zostali 
wypisani do domu. W nocnej i świą-
tecznej pomocy medycznej przyjęto 
34 pacjentów, z czego bóle brzucha 
odnotowano u 6. Łącznie, w ciągu 
ostatniej doby 12 osób zgłosiło się do 
szpitala z objawami zakażenia pokar-
mowego. W oddziale pediatrycznym 
sytuacja nie odbiega od normy - na 
oddziale przebywa 3 dzieci z objawami 
biegunkowymi – informowała Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Nowego Szpi-
tala w Olkuszu.

Zarówno pacjenci przebywający 
na oddziałach jak i personel zaopa-
trzeni zostali w wodę butelkowaną. 

Przy kranach w łazienkach została 
również umieszczona informacja 
dotycząca skażenia wody. Wszystkie 
planowe zabiegi i przyjęcia zostały od 
poniedziałku odwołane.

Żywienie pacjentów zabezpiecza 
firma zewnętrzna. Posiłki dowożone 
są spoza Olkusza przez firmę cate-
ringową, więc nie było niebezpie-
czeństwa związanego z ewentualnymi 
zatruciami wynikającymi ze sposobu 
ich przygotowania.

Dodatkowo personel i pacjenci 
dysponowali na salach środkami 
dezynfekcyjnymi. Noworodki myte 
były natomiast przy użyciu specjalnej 
pianki. Dzieci starsze za pomocą na-
sączanych chusteczek. Młode matki 
również mogły liczyć na większe za-
opatrzenie w środki antybakteryjne.

Woda jest już zdatna  
do spożycia! 

Problem skażonej wody, dotyczą-
cy blisko 80 tys. mieszkańców, został 
rozwiązany. Zgodnie z komunikatem 
Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Olkuszu, wydanym 
oficjalnie po godz. 13.00 we wtorek, 
woda nadaje się już zarówno do picia, 
jak i mycia.

Ciąg�dalszy�ze�strony 2
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Darowizny krajowe: 
Bank Pekao S.A.VII O/Warszawa, 

nr konta: 

76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 

Darowizny zagraniczne: 
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa, SWIFT 

 
PL 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 

 
 

1%

Lenka 
z Klucz

MUSI ZMIERZYĆ SIĘ 
ZE ZŁOŚLIWYM 
NOWOTWOREM 

OKA
Lenusia urodziła się 21.09.2015 r. jako zdrowy dzidziuś. Lekarze zapewniali nas, 
że  pomimo tego, iż  jest wcześniakiem rozwija się prawidłowo. Niepokoiło nas jednak to, 
że  Lenka mocno zezuje prawym oczkiem. Umówiliśmy więc prywatną wizytę u  okulisty, 
gdzie usłyszeliśmy miażdżącą diagnozę: podejrzenie siatkówczaka oka prawego. Było 
to  22.01.2016 r., a  już 25.01.2016 r. zostaliśmy przyjęci na  Oddział Okulistyki Dziecięcej 
w Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie, gdzie malutka przeszła badania, które niestety 
potwierdziły nowotwór złośliwy oka. Od  1  lutego 2016 r. Lenka jest pacjentką Kliniki 
Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w  Warszawie gdzie poddawana jest chemioterapii.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz  
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej 

działkę nr 342/3 o powierzchni 21777 m2 położonej w Witeradowie.

1.	 Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Olkusz	ogłasza	I	przetarg	ustny	nieograniczony	na	dzierżawę	działki	nr	342/3	stanowiącej	własność	Gminy	Olkusz	o	powierzchni	21777m2, 
położonej	w	Witeradowie,	na	czas	określony	 tj.	 do	28.02.2019	 r.	Dla	nieruchomości	będącej	przedmiotem	przetargu	Sąd	Rejonowy	w	Olkuszu	prowadzi	 księgę	
wieczystą	nr	KR1O/00018840/3.	

2.	 Przetarg	ustny	nieograniczony	odbędzie się dnia 23.02.2016r. o godz. 1000 w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu	Rynek	1,	na	parterze	budynku.	
3.	 Przedmiotem	dzierżawy	jest	nieruchomość	gruntowa,	niezabudowana	przeznaczona	pod	uprawy	rolne.	Zgodnie	z	ewidencją	gruntów	i	budynków	pow.	2804m2	stanowi	

użytek	„RVI”,	powierzchnia	11052m2	stanowi	użytek	„RV”,	powierzchnia	6296m2	stanowi	użytek	„Ls”,	natomiast	powierzchnia	1625m2	stanowi	grunt	opisany	jako	„N”.	
	 W	przypadku	konieczności	usunięcia	 rosnących	na	działce	drzew	niezbędne	 jest	uzyskanie	pisemnego	zezwolenia	Wydziału	Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	

Odpadami	Komunalnymi	tut.	Urzędu	oraz	Starostwa	Powiatowego	w	Olkuszu.	Dojazd	do	działki	możliwy	jest	po	działce	nr	683	stanowiącej	własność	Gminy	Olkusz.
	 W	sytuacji	gdy	przedmiot	dzierżawy	będzie	Wydzierżawiającemu	niezbędny	do	wykonywania	jego	zadań,	umowa	dzierżawy	zostanie	wypowiedziana	Dzierżawcy	

z	zachowaniem	trzymiesięcznego	okresu	wypowiedzenia	ze	skutkiem	na	koniec	miesiąca	kalendarzowego.
4.	 Stawka	wywoławcza	rocznego	czynszu	dzierżawnego	wynosi	100,00	zł	(słownie:	sto	złotych).
5.	 Postąpienie	w	wysokości	nie	mniejszej	niż	30,00	zł	(słownie:	trzydzieści	złotych).
6.	 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł	(słownie:	sto	złotych)	na	rachunek	Urzędu	Miasta	i	Gminy	

w	Olkuszu	nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878	prowadzony	przez	Bank	Pekao	S.A.	O/Olkusz	w	terminie	do	dnia	22.02.2016	r.	(w	tym	dniu	kwota	wadium	winna	
znajdować	się	na	rachunku	Urzędu	Miasta	i	Gminy	Olkusz)	z	podaniem	tytułu wpłaty: I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Witeradowie. 

7.	 Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygra	zostanie	zaliczone	na	poczet	pierwszego	czynszu	dzierżawnego.	Wadium	pozostałych	uczestników	zostanie	
zwrócone	w	terminie	do	trzech	dni	od	daty	zamknięcia	przetargu	na	rachunek	bankowy	wskazany	przez	oferenta.

8.	 Osoba,	która	wygra	przetarg	zobowiązuje	się	używać	przedmiot	dzierżawy	zgodnie	z	zasadami	prawidłowej	gospodarki	i	nie	może	zmieniać	jego	przeznaczenia	bez	
zgody	Wydzierżawiającego,	a	w	szczególności	wznosić	budynków	i	budowli	i	urządzeń	trwale	związanych	z	gruntem.	

9.	 Obowiązkiem	Dzierżawcy	jest	ponoszenie,	oprócz	czynszu	dzierżawnego,	wszelkich	obciążeń	publiczno	–	prawnych	związanych	z	przedmiotem	dzierżawy,	a	obciąża- 
jących	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	właściciela	lub	posiadacza	nieruchomości,	w	tym	podatki	lokalne	oraz	innych	obciążeń	związanych	z	jego	posiadaniem.

10.	 Z	oferentem,	który	wygra	przetarg	zostanie	podpisana	umowa	dzierżawy	w	terminie	dwóch	tygodni	od	dnia	rozstrzygnięcia	przetargu.	Ze	wzorem	umowy	należy	
zapoznać	się	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu	w	Wydziale	Geodezji	i	Gospodarki	Mieniem,	(w	godz.	7.00	–	15.00)	pok.226.

11.	 Jeżeli	 osoba	ustalona	 jako	dzierżawca	nieruchomości	 nie	przystąpi	 do	 zawarcia	umowy,	 organizator	 przetargu	może	odstąpić	 od	 zawarcia	umowy,	 a	wpłacone	
wadium	nie	podlega	zwrotowi.	

12.	Informacji	o	przetargu	udziela	Wydział	Geodezji	i	Gospodarki	Mieniem	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu	tel.	(032)	6260226.

zeskanuj kod 
i zobacz 

jak zamówić ogłoszenie

Taką informację oficjalnie prze-
kazali starosta olkuski Paweł Piasny 
i dyrektor Sanepidu Agata Knapik. 
- W niecałe 24 godziny od oficjalne-
go stwierdzenia problemów z wodą 
uporaliśmy się z tym problemem. 
Nie zamykamy tematu. Kolejnym 
krokiem będzie ustalenie przyczyn za-
nieczyszczenia - mówił Paweł Piasny. 
Ustalono, że cysterny i beczkowozy na 
terenie czterech gmin będą dostępne 
do godz. 16.00.

Dyrektor Agata Knapik zde-
mentowała pogłoski, jakoby woda 
była zanieczyszczona już kilka dni 
wcześniej. - Jestem w posiadaniu 
wszystkich wyników badań laborato-
ryjnych. PWiK wykonuje je z bardzo 
dużą częstotliwością, co 24 godziny 
są wykonywane badania mikrobio-
logiczne. Gdyby nie to, nie udałoby 
nam się tam szybko zdiagnozować 
problemu i z nim uporać. Obecność 
bakterii E. coli świadczy o tym, że to 
było świeże zanieczyszczenie fekalne. 
Dzięki chlorowaniu zbiorników i całej 
sieci szybko uporaliśmy się z tym pro-
blemem. Wyniki są informacją jawną, 
dostępną u inspektora sanitarnego – 
wyjaśniała dyrektor Sanepidu Agata 
Knapik.

Mieszkańcy mogą spodziewać się 
przez pewien czas nieprzyjemnego 
zapachu wody. Wynika to z faktu po-
dwójnego zabezpieczenia: poza wyko-
rzystywaniem lamp UV woda będzie 
nadal chlorowana do odwołania.

Zarząd Wodociągów ze swej 
strony zobowiązał się do szczegól-
nego monitorowania poboru wody. 
Od momentu wykorzystywania przez 
SUW wody kopalnianej, czyli od 1968 
roku, nie zdarzyło się zanieczyszcze-

nie na taką skalę. Dziś już wiadomo, 
że system monitorowania musi zostać 
zmieniony. - Jesteśmy w kontakcie 
z przedsiębiorstwem górniczym. Jutro 
lub w najbliższych dniach będzie 
wizja lokalna w kopalni, tam, gdzie 
woda jest pobierana i pompowana. 
My część tej wody pobieramy na 
Stacji Uzdatniania Wody przez nasz 
system pomp. Będziemy musieli 
przez szereg miesięcy to szczególnie 
nadzorować, ponieważ ten system 
jest właściwie „wymierający”. Nowy 

system zaopatrzenia w wodę z ujęć 
głębinowych powinien funkcjonować 
w drugiej połowie roku - zapewniał 
prezes PWiK-u Alfred Szylko.

W środę o godz. 15.00 Zarząd 
PWiK poinformował, że ostatnie 
wyniki badań wody pobranej do ana-
lizy wykazały, że woda wodociągowa 
Przedsiębiorstwa nie została zanie-
czyszczona, więc można z niej korzy-
stać w sposób ciągły. Co to oznacza? 
Tyle, że nie trzeba wymieniać wody 

w sieci wewnętrznej (m.in. spusz-
czać jej z bojlerów). Jednocześnie do 
dyspozycji mieszkańców są numery 
telefonów, pod którymi wszyscy za-
interesowani mogą uzyskać szerszą 
informację na temat aktualnego 
stanu wody.

Dyspozytornia (linia czynna 
całodobowo) – (32) 643 01 74 lub nr 
alarmowy 994

Sekretariat (dni powszednie 
w godz. 7-15) – (32) 643 13 52 lub 
(32) 643 14 15

Mimo iż problem skażenia wody 
został rozwiązany, to jednak, jak 
uczy literatura medyczna, zatrucia 
bakteriami, które dostały się do wody 
dostarczanej do naszych domów 
i mieszkań mogą rozwijać się w or-
ganizmie przez kilka dni.

Na zakończenie zamieszczamy 
kilka porad, jak zdiagnozować ewen-
tualne zatrucie bakteriami E. coli 
i enterokokami:

Pałeczki Escherichia coli rzeczy-
wiście każdy z nas ma w swoich jeli-
tach. Z reguły są to bakterie całkowicie 
niechorobotwórcze a nawet niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania 
przewodu pokarmowego. Jednak 
bakterie Escherichia coli nie są jedno-
rodne, a niektóre z nich mogą wywołać 
biegunkę. W skrajnych przypadkach 
w wyniku zakażenia może dojść do 
wyniszczających biegunek cholero-
podobnych, czerwonkopodobnych, do 
krwotocznego zapalenia jelit, zapale-
nia opon mózgowych u noworodków. 
Niektóre szczepy mogą powodować 
zapalenia otrzewnej, czego powikła-
niem może być sepsa.

Podstawowym objawem zakaże-
nia są silne skurczowe bóle brzucha 
i wodnista biegunka (na ogół bez lub 
z niewielką gorączką). Krwawe stolce 
pojawiają się zwykle 2-3 dnia choro-
by. U połowy pacjentów występują 
nudności i wymioty.

Zatrucia unikamy RYGORY-
STYCZNIE przestrzegając zasad 
higieny.

Jeżeli już zarazimy się bakterię 
E. coli, w przypadku wystąpienia nie-
pokojących objawów, należy udać się 
do lekarza. Możemy we własnym za-
kresie przyjmować leki zapobiegające 
odwodnieniu. Natomiast w żadnym 
razie nie powinniśmy przyjmować na 
własną rękę żadnych antybiotyków. 
Wiadomo, że niektóre antybiotyki 
mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia 
zespołu hemolityczno-mocznicowego. 
Przyjmowanie na własną rękę leków 
przeciwbiegunkowych jest także nie-
wskazane, bo utrudnia pozbycie się 
bakterii z przewodu pokarmowego.

Ciąg�dalszy�ze�strony 3 Problemów  
z wodą  

ciąg dalszy
kluCzE

Piotr�Kubiczek

O ile od wtorku mieszkańcy 
gmin: Olkusz, Bukowno i Bolesław 
mogą bez obaw o swoje zdrowie 
korzystać z wody płynącej z ich 
kranów, o tyle mieszkańcy trzech 
sołectw w gminie Klucze: Bydlina, 
Krzywopłot i Kolbarku, ciągle mają 
ogromne problemy. Przypomnij-
my, że problemy te trwają już od 
połowy listopada ubiegłego roku.

Zdaniem PWiK winny brudnej, 
mętnej i śmierdzącej wody w ww. 
miejscowościach jest nowy system 
zasilania gospodarstw, który działa 
na tamtym terenie od trzech miesięcy. 
Niemal od początku zmiany systemu 
zaczęły pojawiać się zgłoszenia miesz-
kańców narzekających na stan wody 
płynącej w ich rurach. „Herbata”, 
„rosół”, a nawet „cola” – to lało się 
z kranów mieszkańców. Okazuje się 
jednak, że problem, który miał powoli 
ustępować, wcale nie słabnie.

We wtorek po południu w Wodo-
ciągach znowu rozdzwoniły się tele-
fony od niezadowolonych klientów, 
którzy solidarnie skarżą się na brudną 
wodę. - W związku z przeprowadzany-
mi w ostatnim czasie pracami na sieci 
wodociągowej wodociągu publicznego 
w miejscowościach Bydlin, Krzywo-

płoty, Cieślin i Kolbark, związanymi 
ze zmianą sposobu zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców ww. miejscowo-
ści - występuje okresowe pogorszenie 
parametrów fizyko-chemicznych 
wody (podwyższona nieakceptowalna 
barwa i mętność) – komunikat tej 
treści na swojej stronie internetowej 
zamieścił Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny w Olkuszu.

Zmieniona barwa i mętność 
wody spowodowana jest cyklicznymi 
zabiegami płukania sieci wodociągo-
wych w ww. miejscowościach metodą 
hydropneumatyczną. Pierwsze takie 
działania zostały podjęte z dniem 3 
lutego br. Zastosowanie tej metody 
ma na celu usuwanie osadów z ruro-
ciągów i wiąże się jednocześnie z wy-
stąpieniem czasowych przerw w do-
stawie wody dla odbiorców. - Ponadto 
w trakcie i po przeprowadzonych 
zabiegach może wystąpić podwyż-
szona barwa i mętność wody o czym, 
jak zapewnia PWiK, poinformowano 
mieszkańców – przekonują przedsta-
wiciele olkuskiego Sanepidu.

Liczne interwencje mieszkańców 
we wtorkowe popołudnie sprawiły, 
że do Bydlina, Krzywopłot Kolbar-
ku i Cieślina dotarły beczkowozy. 
W środę PPIS po raz  kolejny dokonał 
poboru wody do badań fizykoche-
micznych i mikrobiologicznych. Za-
planowano również kolejne spotkanie 
z przedstawicielem mieszkańców.
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Kryzys minął, czekamy  
na wnioski

POWIAT
Piotr�Kubiczek

Po niespełna 24 godzinach 
od ukazania się oficjalnego ko-
munikatu mówiącego o skażeniu 
wody w czterech gminach powiatu 
olkuskiego, alarm został odwołany 
i możemy bez przeszkód korzystać 
z bieżącej wody. Była to bardzo 
nerwowa doba dla wszystkich 
mieszkańców, a głód informacji 
spowodował, że statystyki odwie-
dzin naszego portalu wystrzeliły 
w górę: 127 000 odsłon, 43 800 
użytkowników portalu oraz 62 
100 użytkowników facebooka 
przeczytało nasze artykuły. Kryzys 
minął, sytuacja została opanowana, 
nadszedł czas rozliczeń. Zarówno 
ilość jak i treść komentarzy, jakie 
pojawiły się w ostatnich godzinach 
na naszym portalu, najlepiej świad-
czą o emocjach panujących wśród 
mieszkańców.

Pochlebnych opinii dla samo-
rządów, Sanepidu i Wodociągów 
jest tyle, że można by policzyć je 
na palcach jednej ręki. Dominują 
pretensje i żądania „ścięcia głów” 
osób odpowiedzialnych za sytuację 
kryzysową, która dotknęła prawie 80 
tysięcy osób. Nasi Czytelnicy nie mają 
wątpliwości automatycznie wskazu-
jąc jako winnego – Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. Zmian 
w PWiK-u domagają się wszyscy, 
łącznie z burmistrzem Olkusza.

Nasuwa się jednak pytanie, czy 
w wyniku szukania kozła ofiarnego za 
wszelką cenę, nie okaże się, że zgod-
nie z porzekadłem „Kowal zawinił, 
a Cygana powieszono”? Czy to PWiK 
wpuścił fekalia do systemu wodnego? 
Czy to wina PWiK-u, że wody w skle-
pach brakło zanim został ogłoszony 
oficjalny komunikat o skażeniu, 
a plotka okazała się najszybszym 

komunikatorem? (Szkoda tylko, że 
plotka w pierwszej kolejności dociera 
do rodzin i znajomych pracowników 
Sanepidu, PWiK, urzędów gmin itp. 
Gdyby to było skażenie wąglikiem 
to nietrudno się domyślić, kto by 
przetrwał.) Czy to wina PWiK, że 
system SMS-owego powiadamiania 
o zagrożeniach (SISMS) okazał się 
mało skuteczny? (Powiadomienia zo-
stały przez system wysłane. Niestety, 
tylko kilkaset osób z naszego terenu 
zgłosiło swoje numery do systemu. 
W tym przypadku pretensje możemy 
mieć tylko do siebie ponieważ nikt za 
nas zgłoszenia nie zrobi.). Czy to wina 
PWiK, że zabrakło beczkowozów? 

Pisząc powyższe nie jest naszą 
intencją wskazywanie winnych ani 

obrona kogokolwiek. Zastanawiamy 
się jednak, czy jest możliwe wska-
zanie jednej osoby czy instytucji 
odpowiedzialnej za całą sytuację. 
Uważamy, że jeśli zadawane jest 
pytanie „Kto zawinił?” to należy 
sprecyzować o jakie pole działania 
chodzi, bo sytuacja kryzysowa, z jaką 
mieliśmy ostatnio do czynienia, to 
problem złożony, wielowymiarowy. 
Spróbujmy więc rozłożyć go na czyn-
niki pierwsze:

1) Opracowanie procedur działania 
na wypadek sytuacji kryzysowej 
przez powiatowe i gminne centra 
kryzysowe

Czy takie procedury zostały 
opracowane? Jeśli tak, to czy zostały 
przesłane do wszystkich podległych 

im jednostek? Czy były przeprowa-
dzane ćwiczenia?

2) Skażenie wody
Kto jest odpowiedzialny za skaże-

nie? Obwiniamy wszystkich o wszyst-
ko, a przecież KTOŚ fizycznie skaził 
wodę fekaliami.

 
3) Wykrycie i wyeliminowanie ska-
żenia przez PWiK

Czy skażenie wykryto odpowied-
nio wcześnie? (PWiK przeprowadza 
badania wody co 24 godziny podczas 
gdy w innych miastach badania 
robione są czasem co dwa tygodnie). 
Czy odpowiednio szybko powiado-
miono Sanepid? Czy neutralizacja 
skażenia została przeprowadzona 
prawidłowo?

4) Wdrożenie procedur kryzysowych
Czy procedury kryzysowe zostały 

wdrożone prawidłowo? Czy mieszkań-
cy zostali natychmiast powiadomieni 
o skażeniu oraz poinformowani o tym, 
jak mają w tej sytuacji postępować? 
Czy informacje wraz z instrukcjami 
postępowania zostały dostarczone 
do instytucji takich jak szpital, przy-
chodnie zdrowia, szkoły, przedszkola, 
restauracje, piekarnie, zakłady pro-
dukujące artykuły spożywcze itp.? 
Czy mieszkańcy zostali zaopatrzeni 
w wodę lub poinformowani o punk-
tach dystrybucji czystej wody? Czy 
akcje zespołu kryzysowego były wła-
ściwie prowadzone i skoordynowane? 
Czy zostały uruchomione punkty 
i telefony informacyjne dla mieszkań-
ców? Itd, itd, itd...

Zanim jednak prowadzone po-
stępowanie wyjaśniające przyniesie 
konkretne wnioski i wszyscy poznamy 
winnego 24-godzinnego lokalne-
go „armagedonu”, głos oddajemy 
przedstawicielom służb i urzędów, 
zaangażowanych w pracę w sztabach 
kryzysowych.

Otóż do każdego gospodarza 
czterech skażonych wodą gmin, 
a także do władz Powiatu, Sanepidu 
i Wodociągów wysłaliśmy zapy-
tanie dotyczące próby oceny 24-
godzinnych działań podczas sytuacji 
kryzysowej. Burmistrzów Olkusza 
i Bukowna, wójtów gmin Bolesław 
i Klucze, starostę, a także dyrektorów 
PPIS i PWIK-u zapytaliśmy również 
o własne spostrzeżenia z pracy na 
rzecz ochrony zdrowia mieszkańców. 
Ze swojej strony liczymy na szybkie 
odpowiedzi, które zgodnie z Państwa 
sugestiami zamieścimy na naszym 
portalu. Wiadomości zwrotne powin-
niśmy otrzymać wkrótce.

Jednocześnie mając w pamięci 
stosowany na terenie powiatu system 
SMS-owego powiadamiania o za-
grożeniach (SISMS) już niebawem 
postaramy się Państwu przedstawić 
wyniki dotyczące skuteczności sys-
temu oraz ilości jego użytkowników 
na naszym terenie. Zgodnie ze swoim 
podstawowym założeniem SISMS 
służy do bezpośredniego ostrzegania 
i informowania mieszkańców poprzez 
wysyłanie im wiadomości na telefony 
komórkowe. Priorytetem w sytu-
acjach kryzysowych jest szybka, 
konkretna informacja oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa. Tego w opinii 
wielu zabrakło podczas niedawnych 
wydarzeń.

Polak uczy się na błędach. 
Obyśmy tylko z tej lekcji wyciągnęli 
poprawne wnioski. A jak na razie cze-
kamy na oficjalne stanowiska wszyst-
kich zainteresowanych stron.
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R E K L A M A

Drugi etap zaliczony
POWIAT

Ewa�Barczyk

Małopolska jest pierwszym 
województwem, które wprowadziło 
podział na subregiony. Ideą takiego 
rozwiązania jest maksyma, że duży 
może więcej, zatem samorządy 
łączące siły łatwiej będą mogły za-
biegać o wspólne korzyści. Zgodnie 
z przyjętą polityką, do dyspozycji 
subregionów będzie jedna czwarta 
środków, jakie województwo otrzy-
ma z Unii Europejskiej w latach 
2014-2020 w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 3 lutego Forum 
zdecydowało o pozytywnej kwali-
fikacji do dalszych etapów postę-
powań kilku ważnych projektów, 
które chcą realizować samorządy 
z naszego regionu.

Powiat olkuski należy do Subre-
gionu Zachodniego, w skład którego 
wchodzą także powiaty chrzanowski, 
wadowicki i oświęcimski. Dzięki po-
łączeniu sił będą teraz mogły wspól-
nie zabiegać o unijne pieniądze na 
jednolite duże projekty, co zwiększa 
szansę na ich otrzymanie i wpływa na 
wysokość dotacji.

Na początku stycznia samorząd 
województwa małopolskiego przed-
stawił wyniki kwalifikacji formalnej 
kart projektów subregionalnych, 
złożonych przez samorządy gminne 
i powiatowe w ramach poddziałania 
4.3.2 „Głęboka modernizacja ener-
getyczna budynków użyteczności 
publicznej”. We wszystkich 5 subre-
gionach województwa gminy i powiaty 
złożyły łącznie 178 kart projektów, 
z czego 37 zakwalifikowanych kart 
wpłynęło z terenu subregionu za-
chodniego. Wśród nich znalazły się 
wnioski przygotowane przez gminy: 
Trzyciąż, Klucze, Bolesław i Wolbrom 
oraz olkuskie Starostwo. 

Nabór Kart Projektów jest ele-
mentem etapu przedkonkursowego, 
który poprzedza i warunkuje prze-
prowadzenie właściwej procedury 

konkursowej. Jego celem jest prze-
prowadzenie wstępnej weryfikacji 
projektów subregionalnych, które 
następnie będą mogły ubiegać się 
o dofinansowanie ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Kolejnym etapem jest 
kwalifikacja do właściwego naboru 
wniosków przez Forum Regionalne, 
czyli gremium opiniotwórcze i dorad-
cze dla zarządu Małopolski. Wspiera 
ono władze regionu w wypracowywa-
niu optymalnego programu działania 
dla rozwoju danego obszaru. W jego 
skład wchodzą przedstawiciele samo-
rządu terytorialnego, reprezentanci 
środowisk gospodarczych, nauko-
wych, kulturalnych, społecznych 
oraz policji i straży pożarnej. 3 lutego 
w Chrzanowie odbyło się ostatnie 
z cyklu posiedzeń forów subregional-
nych, dotyczące terenu Małopolski 
Zachodniej, na którym dokonano 
wyboru Kart Projektów mogących 
startować w dalszym postępowaniu 
konkursowym.

Samorządy z naszego powiatu 
zamierzają aplikować o dofinansowa-
nie na termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej i tak:

- wniosek gminy Trzyciąż, doty-
czy projektu pn. „Termomodernizacja 
wraz z wymianą źródła ciepła w bu-
dynkach użyteczności publicznej: Ze-
społu Szkół w Zadrożu, Zespołu Szkół 
w Suchej, Zespołu Szkół w Zadrożu 
– oddział Przedszkolny”. Jego całko-
wita wartość opiewa na kwotę 1 mln 
400 tys. zł, a gmina stara się o dofi-
nansowanie w wysokości 840 tys. zł.

- Starostwo Powiatowe w Olku-
szu planuje zadanie pn. „Komplekso-
wa termomodernizacja oraz wymiana 
instalacji elektrycznej na energoosz-
czędną w budynkach użyteczności 
publicznej powiatu olkuskiego”, 
wycenionego na  ogólną kwotę 8 116 
845 zł i wnioskowaną kwotą dofinan-
sowania w wys. 4 870 107 zł. 

- Kolejne zadanie ma zamiar re-
alizować gmina Klucze, która zabiega 
o dofinansowanie w wysokości 1 581 
774,91 zł (całość projektu wyceniono 

na 2 636 291,52 zł) na „Poprawę efek-
tywności energetycznej budynków 
oświatowych gminy Klucze poprzez 
termomodernizację, wymianę oświe-
tlenia i montaż paneli PV”

- Wnioski na dwa projekty będzie 
przygotowywać gmina Bolesław. 
Pierwszy z nich dotyczy zadania 
pn. „Modernizacja energetyczna 
budynku Urzędu Gminy Bolesław”. 
Wartość kosztorysowa tej inwestycji 
wynosi  254 190 zł, a wnioskowane 
dofinansowanie to kwota 152 514 zł . 
Drugi projekt zakłada dofinansowanie 
w wys. 529 977 zł  „Kompleksowej 
modernizacji energetycznej trzech 
budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Bolesław”, a ogólny 
koszt projektu wyceniono na kwotę  
883 295,00 zł.

- Gmina Wolbrom, chciałaby 
wykonać  „Modernizację energetyczną 
budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Wolbrom wraz z wy-
korzystaniem odnawialnych źródeł 
energii”. W ramach tego zadania 
zaplanowano inwestycje ekologiczne 
w 7 budynkach gminnych, w których 
funkcjonują placówki oświatowe. 
Wartość kosztorysowa całości za-
dania opiewa na  12 058 343,21zł, 
z czego dofinansowanie stanowiłoby 
kwotę  7 235 005,93 zł.

Wszystkie Karty projektów na wy-
mienione zadania przeszły wcześniej 
pozytywną kwalifikację pod względem 
formalnym, czyli w pierwszym etapie 
przedkonkursowym, który zakończo-
no w styczniu tego roku.

Efekt przeprowadzonych 3 lutego 
w Chrzanowie rozmów i konsultacji 
jest dla naszego powiatu bardzo 
korzystny. Forum Subregionalne 
pozytywnie oceniło pod względem 
merytorycznym wszystkie projekty 
zaplanowane przez samorządy z na-
szego terenu, co oznacza, że zostały 
one zakwalifikowane do kolejnego 
etapu dalszej, zasadniczej rywaliza-
cji konkursowej w zabiegach o duże 
środki na termomodernizację wielu 
budynków użyteczności publicznej, 
który zapewne wkrótce ogłosi Urząd 
Marszałkowski.

Teraz przed samorządami praw-
dziwie trudne zadanie – przygotowanie 
wniosków merytorycznych, z wieloma 
wymaganymi dokumentami, w tym 
projektami technicznymi inwestycji, 
wyliczeniami potencjalnych efektów 
ekologicznych (według zapowiedzi 
kryterium oceny uzyskanego efektu 
będzie miało kluczowe znaczenie), 
pozwoleniami na budowę, itp, których 
weryfikacja zdecyduje o przyznaniu 
środków unijnych na ich realizację. 
Gminy przygotowują się do opracowa-
nia swoich wniosków w różny sposób 
- Wolbrom, np. planuje wynajęcie do 
przygotowania aplikacji specjalistycz-
nej firmy, która ma doświadczenie 
w tego typu przedsięwzięciach, wójt 
Trzyciąża przewiduje, że fachowcy 
spoza urzędu przygotują tylko nie-
zbędną dokumentację wymagającą 
specyficznych uprawnień, a sam 
wniosek będzie opracowany i skom-
pletowany przez urzędników.

Kwota alokacji przeznaczona na 
dofinansowanie projektów wyłonio-
nych w ramach zbliżającego się etapu 
konkursowego w całym województwie 
wynosi 125 556 000 zł, w tym dla 
Małopolski Zachodniej 30 510 108 
zł. Kwota ta może wystarczyć tylko 
na część projektów, które przygotują 
samorządy zakwalifikowane do udzia-
łu w konkursie po zakończonych już 
dwóch pierwszych etapach postępo-
wania. Dlatego tak ważne jest dobre 
przygotowanie wniosków.

Na tym samym spotkaniu Forum 
Subregionalnego Małopolski Zachod-
niej w Chrzanowie zdecydowano 
także, że do powiatu olkuskiego 
trafią 3 miliony euro, czyli prawie 13 
milionów złotych na rozwój kształ-
cenia zawodowego. Dostosowanie 
kształcenia zawodowego do poten-
cjału edukacyjnego subregionów 
jest jednym z ważnych celów Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.W ramach tego programu 
na kształcenie zawodowe uczniów 
przyznano w Małopolsce ogółem 
kwotę 65 mln euro.

Szlachetne Serca

Olkusz
Piotr�Kubiczek

W minioną sobotę Miejski 
Ośrodek Kultury w Olkuszu był 
gospodarzem siódmej gali Cordis 
Nobilis, podczas której zostały 
rozdane „Nagrody Szlachetnych 
Serc”. Pamiątkowe statuetki 
trafiają do ludzi i organizacji bez-
interesownie niosących pomoc 
innym. Jak zwykle kapituła kon-
kursu przyznała tytuły w pięciu 
kategoriach.

Wzorem ubiegłych lat, uroczysta 
gala zgromadziła komplet publicz-
ności. Na widowni, oprócz postaci ze 
świata polityki, kultury i kościoła, 
pojawili się również laureaci nagród 
z poprzednich edycji tego niezwykłego 
plebiscytu. Niezwykłość dnia i nagród 
polega na tym, że co roku otrzymują 
je osoby o rzadkim darze altruizmu 
i wrażliwości. Laureaci Cordis Nobilis 
są doceniani i co ważne pamiętani. - 
Cieszę się bardzo, że są wśród nas 
takie postacie jak Państwo. Dzięki 
Wam świat każdego dnia staje się 
lepszy – mówił na wstępie burmistrz 
Roman Piaśnik.

To właśnie włodarz miasta przy 
asyście Jacka Imielskiego – Naczel-
nika Wydziału Spraw Społecznych 
w UMiG Olkusz, przedstawiali tego-
rocznych laureatów, a także wręczali 

im pamiątkowe dyplomy i statuetki. 
W każdym przypadku nagrodzeni nie 
kryli satysfakcji i wzruszenia. W po-
dziękowaniach wspominali zarówno 
o kapitule konkursu (radnych miej-
skich, organizacjach pozarządowych, 
przedstawicielach sołectw i osiedli, 
osobach reprezentujących nauczy-
cieli), ale także o swoich najbliższych, 
którzy są dla nich natchnieniem 
i wsparciem.

Zwieńczeniem gali był występ 
czwórki instrumentalistów wywodzą-
cych się z Olkusza. Kinga Bocheń-
ska-Szostak, Jadwiga Frankiewicz 
(skrzypce), a także Izabela Krzyw-
dziak-Jędrysek (wiolonczela) i Michał 
Mączka (altówka), jako Ilkus Quartet, 
dali efektowny koncert udowadniając, 
że klasykę gatunku można łatwo połą-
czyć z nowymi trendami muzycznymi. 
Na zakończenie wszyscy zaproszeni 
goście oraz laureaci nagród wzięli 
udział w skromnym bankiecie.

Nagrody Cordis Nobilis 2016  
odebrali:

ORGANIZACJA: Polski Związek Nie-
widomych Koło Powiatowe w Olkuszu

FILANTROP:
Wyróżnienie: Andrzej Maksymowicz
WOLONTARIUSZ: Marcin Basiński 

Wyróżnienie: Bartosz Boniecki
NAUCZYCIEL: Michał Masłowski
Wyróżnienie: Wiesława Syguła

OSOBA: Zofia Krzysztoforska-Weis-
swasser i Maria Rzepka

Wyróżnienie: Barbara Kiszko
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.(791)377551, 

(32)3071234.

POLECAMY

MOK OLKUSZ - 27.02.1016 o godz. 17:00

Kupiê - Sprzedam
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 

i drogie, gotówka od rêki, p³acê 
najlepiej. Tel.(512)898278.

uSŁugi
=Firma iNTrOLigaTOrSKa 
"Jupiter"

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprze-
ciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, z³ocenie metod¹ 
termodruku.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport.  
Tel. (508)760255, (600)507385.

FiNaNSOwO - prawNe

=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

=Pomoc finansowa.  
Tel.(608)706692.

=Chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

=Po¿yczka prywatna do 7000 z³. 
Tel.(32)2642876.

=Do 3000 z³. z komornikiem.  
Tel.(32)2642876.

=Nowa oferta pozabankowa do 
40000, 20000 ju¿ od 396 z³, bez 
BIK. Tel.(32)2642876.

mOTOryzaCyjNe

=autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport.  
Tel. (508)760255, (600)507385.

OKOLiCzNOœCiOwe

=WESELA- obsluga muzyczna-DJ, 

prezenter- imprezy okoliczno-

sciowe- zawodowo. www.pbmu-

zyka.pl Tel.(501)384356.

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 

zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 

do dokumentów (drobny retusz 

gratis, mo¿liwoœæ wykonania w 

domu u klienta), zdjêcia komunijne. 

Tel.(600)057912.

mOTOryzaCja
=OLeje, FiLTry, aKCeSOria 
i prOFeSjONaLNe Narzêdzia 
SamOCHOdOwe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=auTO-pLaST sp.j.
- naprawy powypadkowe

- diagnostyka komputerowa

- elektronika

- naprawy bie¿¹ce

- czêœci i akcesoria

- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml

- lakiery spray do wszytkich pojaz-
dów!!!

- chemia samochodowa.

- serwis i naprawa klimatyzacji

Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=auTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=pOmOC drOgOwa.  
Tel.(695)634005.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja - naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.

=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

NieruCHOmOœCi

LOKaLe uŻyTKOwe

=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.

mieSzKaNia

=Sprzedam mieszkanie M4, I 
piêtro, S³awków. Tel.(503)739316.

praCa

=Apteka zatrudni technika farma-

cji, Olkusz. Tel.(509)708638.

=Pomogê starszej osobie lub 

podejmê lekk¹ pracê w zamian za 

pokoik w Olkuszu. Tel.(516)380292.

=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe i 
szkolenia przedwyjazdowe. Zarób 
do 7 tys. za wyjazd.  Promedica24, 
Kraków ul. Basztowa 3. Tel.
(506)289107 albo (502)626569.

=poszukujemy pracowni-
ków do prac ogólnobudow-
lanych (wykoñczenie wnêtrz, 
monta¿ okien). wymagane 
doœwiadczenie, mobilnoœæ -baza 
firmy: Tenczynek -mo¿liwe 
zakwaterowanie. Kontakt: Tel.
(602)607794, (12)2826463.

=Zatrudniê sprzedawcê w sklepie 
spo¿ywczym. CV ze zdjêciem 
proszê sk³adaæ w Lewiatanie, 
Olkusz, ul. Mickiewicza 9.

Poszukujemy pracowników  
do sprzedaży przez telefon  

materiałów stomatologicznych.  
CV ze zdjęciem na e-mail:  

marketingolkusz@gmail.com

TOwarzySKie
=Szukam przyjació³ki, wiek bez 
znaczenia. Ja 36 lat.  
Tel. (573)360286

róŻNe
=Stoisko nr 3 poleca nowe wzory 
d¿insów, sztruksy, spodnie z pola-
rem, nietypowe rozmiary, polscy 
produc. Czekamy. Targowisko, ul. 
S³awkowska, wt, pt, sob. do 14.00.
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ZDROWIE i URODA
ALERGIA
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

CHIRURG oGólny
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej, 
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.00-
19.00. Rejestracja Tel. 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, 32 645 54 97.

Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Zabiegi ambulatoryjne - usuwanie 
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. Bada-
nie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30 reje-
stracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

CHIRURG oRtopEdA
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
32 645 12 21.

Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budy-
nek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestra-
cja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.  
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).

Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa, 
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17. 
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.

CHoRoBy ZAKAŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18,  
sob. 10-13.

dERmAtoLoG
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

dIEtEtyK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w 
jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

EndoKRynoloG
Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog 
przyjmuje w pon. i śr. po wcześniejszej rej. tel: 
32-645-44-70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.

Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog. 
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego 
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

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. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A, tel.  
602 790 022, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

poradnia schorzeń sutka• 
Lek. Sebastian Mosiej. Diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

KARdIoloG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. 
K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Specjalistyczne). Rej. 
32 6454470 pn-pt 10-19.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.

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. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 
027.

lARynGoloG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

LoGopEdA
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.

Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.

Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

mAsA¯ystA
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

mEdyCynA EstEtyCZnA
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Studio Venus, dr n. med. Joanna Sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7, tel. 
501 310 050.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

mEdyCynA nAtURAlnA
BIO-TERAPIE – Testy obciążeń organizmu (drob-
noustroje, alergia, toksyny). Terapia biorezonan-
sowa (egzogenna, indukcyjna, BRT adaptacyjna). 
www.bio-terapie.pl Rejestracja telefoniczna  
606 371 592.

nEfRoloG
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog, 
leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

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

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Maria Marciniak – Chmielewska, lekarz neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11, wtorek i czwartek  
16 – 17. Tel. 696 02 47 35.

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja 
telefoniczna: 668 127 238.

oKUlIstA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.

„OKO-TEST” Diagnostyka i chirurgia oka pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.  
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl

„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

onKoloG
SPECJALISTA ONKOLOGII KLINICZNEJ. Przyj-
muje w poniedziałki od godz. 16.00. NZOZ  
Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28. Tel.  
32 754 35 22.

optyKA
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 18, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

pEdIatRA
Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,  
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

psyCHIAtRIA  
/ psyCHotERApIA
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw., pt. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl

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

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś 
diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci 
i młodzieży. Tel. 608 462 479.

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABIlItACjA
Mgr Elżbieta Curyło. Rehabilitacja dzieci  
i niemowląt, z dojazdem. Terapia neurorozwo-
jowa (NDT-BOBATH), wady postawy, masaż.  
Tel. 513 326 890. www.el-reha.pl

Dominika Dudek, mgr fizjoterapii, dziecięcy 
terapeuta NDT-Bobath. Olkusz, ul. Dworska  
19 a, www.reha-bobas.pl Tel.606626902.

EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce. Wady 
postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa i bar-
kowa, schorzenia neurologiczno-ortopedyczne, 
m a s a ż  l e c z n i c y .  W i z y t y  d o m o w e . 
Tel.884337112.

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

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch, 
udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SLA, 
endoprotezy, stany po nowotworach, opera-
cjach, wypadkach. Rehabilitacja w gabinecie lub 
wizyty domowe. Tel. 505 503 249.

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, pediatra, neonatolog, pulmonolog, 
neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła  rodzenia ,  f i z jo-f i tness ,  zumba.  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia neurologiczna i ortopedyczna. 
Terapia manualna, kinesiotaping, masaż leczniczy 
i relaksacyjny. Wizyty domowe. Tel.:508 451 924.

stACjA dIAlIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

stomAtoloGIA
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.

Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.

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

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.

Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Telefon: 668 178 832.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.

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, tel.: 32 754 25 18. Poniedziałek - Piątek:  
9 - 19, Sobota: 9 - 13.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl

Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia” 
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec. 
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również  
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20. 
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40  
wew. 22.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rejestracja tel. w godz. pracy  
32 641 31 55. Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20,  
pt. 8.30-14. Kontrakt z NFZ.

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na pocze-
kaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpi-
talna 5). Tel. 32 754 41 23, 600 906 292. Pn.-pt. 
9-17, sobota 9-12.

tERApIE
Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

URodA
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa, zamykanie naczy-
nek, fotoodmładzanie, mezoterapia igłowa, 
makijaż permanentny, zabiegi dermokosme-
tyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 60, III piętro 
windą (budynek Silver). Tel. 570 691 681  
www.kosmetyka-olkusz.pl

Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne... 
Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

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

Studio Venus, depilacja laserowe, zabiegi pielę-
gnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszcza-
jące. Bomba witaminowa –50%, lipodermology 
–50%. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 
501 310 050.

URoLoG
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

UsG
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel. 32 
645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 
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dyŻURy
AptEK

o l K U s Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

12-02-2016 piątek ul. K. K. wielkiego 14

13-02-2016 Sobota ul. K. K. wielkiego 14

14-02-2016 Niedziela ul. K. K. wielkiego 14

15-02-2016 poniedziałek al. 1000- lecia 17

16-02-2016 wtorek ul. K. K. wielkiego 60

17-02-2016 Środa ul. K. K. wielkiego 64B

18-02-2016 Czwartek ul. K. K. wielkiego 14

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych 
materia³ów tytu³em. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - mo¿na zastrzec nazwisko i adres do wiadomoœci 
redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ. 

Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,  
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic, 
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka, Krza, 
Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic, Rodak, 
Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia, Zarzecza, 
Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.

adres redakcji: 
32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
przyjmowanie og³oszeñ: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
wydawca: „AB MEDIA” Sp. z o.o., 
32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11.
Sk³ad: „AB MEDIA” Sp. z o.o.
druk: Polskapresse Sp. z o.o.

redaktor naczelny:  Dariusz Krawczyk

redaktorzy:
Wiola Woźniczko wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 32 758 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

ZDROWIE i URODA


