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Pożar śmieci  
w Kluczach-Osadzie 

klucze
Piotr Kubiczek, Wiola Woźniczko

71 zastępów straży pożarnej 
brało udział w gaszeniu pożaru, 
jaki w niedzielę wybuchł na tere-
nie składowiska odpadów w Klu-
czach - Osadzie. Spłonęła hala, 
w której od kilku miesięcy prze-
chowywane były tony śmieci. 
Nadal zalega tam sterta odpadów, 
które trzeba usunąć.

 Więcej na stronie 3
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Drogowa 
innowacja  

w Bukownie

bukowno
Wiola Woźniczko, fot. UM Bukowno

Dobiegł końca remont części 
ul. Przymiarki w Bukownie. Mo-
dernizację wykonano nowatorską 
metodą, która zdaniem władz 
miasta pozwoli na utrzymanie 
drogi w dobrym stanie przez 
długie lata.

Nawierzchnia 800-metrowego 
odcinka traktu znajdującego się 
na podmokłym terenie była mocno 
zdegradowana. Zimą  na drodze 
często tworzyły się tzw. wysadziny. 
Wszystko to spowodowało, że władze 
miasta zdecydowały o zastosowaniu 
nowatorskiej metody stabilizacji 
podbudowy traktu.

- Najpierw za pomocą potężnej 
frezarki zerwano 14-centymetrową 
warstwę starej nawierzchni drogi. Na-
stępnie zamiast tradycyjnej podbudo-
wy z kamienia wykonano stabilizację 

istniejącego podłoża gruntowego (na 
głębokość 35 cm) cementem z dodat-
kiem specjalnego środka jonowymien-
nego. Po 4 dniach pielęgnacji polega-
jącej na nawadnianiu nawierzchni na 
utwardzoną w ten sposób podbudowę 
ułożono jeszcze kamienną warstwę 
rozprężającą o grubości 10 cm. Na 
tak wykonaną podbudowę ułożono 
5-centymetrową warstwę asfaltową 
wiążącą, a następnie – po uprzednim 
skropieniu emulsją do nawierzchni 
bitumicznych – warstwę asfaltu ście-
ralnego o grubości 4 cm - wyjaśnia 
sekretarz miasta Bukowno Marcin 
Cockiewicz. Zwieńczeniem robót było 
utwardzenie poboczy destruktem ze 
starej nawierzchni.

W ramach prac wykonano rów-
nież dwa przepusty pod drogą oraz 
24 utwardzone zjazdy do pól. Moder-
nizacja kosztowała 800 tys. złotych. 
Remont został wsparty finansowo ze 
środków Województwa Małopolskiego 
na zadania związane z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych. „Koperty Życia”  

dla mieszkańców Bukowna
bukowno

Wiola Woźniczko

500 „Kopert Życia” trafi 
w tym roku do mieszkańców Bu-
kowna. Akcja polega na umiesz-
czeniu w specjalnie przygotowa-
nych kopertach najważniejszych 
informacji o stanie zdrowia, do 
wykorzystania przez służby me-
dyczne i ratownicze w razie inter-
wencji. Władze miasta zdecydowały 
o wprowadzeniu tego programu 
dla osób, które ukończyły 60 lat 
oraz najbardziej potrzebujących 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Zestaw informacji umieszcza się 
w widocznym miejscu w lodówce. 
W kopercie znajduje się formularz, 
który poza danymi o stanie zdrowia, 
powinien zawierać imię i nazwisko jej 
właściciela, datę urodzenia, PESEL, 
grupę krwi, kontakt do najbliższych 
oraz spis przyjmowanych leków. W ze-
stawie jest również magnes na drzwi 
lodówki informujący, że w środku jest 
właśnie „Koperta Życia”.

-Po raz pierwszy w naszym mie-
ście o „Kopertach Życia” usłyszeliśmy 
na początku tego roku, gdy wśród 
zadań ogólnomiejskich tegorocz-
nej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Bukowno znalazła się taka 
propozycja, złożona wówczas przez 
Panią Magdalenę Kubańską. Niestety, 

w głosowaniu Mieszkańców zadanie 
to nie uzyskało wymaganej do re-
alizacji liczby głosów – przypomina 
sekretarz miasta Bukowno Marcin 
Cockiewicz.

Burmistrz Mirosław Gajdziszew-
ski zdecydował, że należy wprowa-
dzić tego typu pilotażowy program 
w ramach środków własnych budżetu 

miasta. - Pilotaż obejmuje dystrybucję 
w tym roku 500 sztuk takich kopert 
wśród mieszkańców Bukowna powy-
żej 60. roku życia oraz najbardziej 
potrzebujących podopiecznych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Program przewidziany jest jednak do 
realizacji długofalowej, a liczba kopert 
według zapotrzebowania będzie się 
sukcesywnie zwiększać. W kopercie 

na lodówce można też umieścić 
niezbędne dane medyczne dotyczące 
pozostałych członków rodziny, do 
czego Państwa serdecznie zachęcamy 
– mówi burmistrz Gajdziszewski.

Koperty można odebrać w Urzę-
dzie Miejskim w Bukownie (Referat 
Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej, pokój nr 13). Mieszkańcy, do 

których adresowany jest program, 
uzyskają tam również informacje, jak 
samodzielnie prawidłowo wypełnić 
i przechowywać kartę informacyjną. 
Czysty blankiet karty informacyjnej 
można pobrać także ze strony inter-
netowej: www.kopertazycia.pl.

„Koperty Życia” są ogromnym 
ułatwieniem dla służb ratunkowych, 
a informacje tam zawarte nie powinny 

być udostępniane osobom postron-
nym. -Każde działanie, które skraca 
czas naszej pomocy innym, jest 
bardzo potrzebne. Od dawna nama-
wiamy ludzi, by w widocznym miejscu 
w domu umieszczali numer telefonu 
do rodziny. To jest szalenie przydatne, 
zwłaszcza w przypadku osób mieszka-
jących samotnie. W kopertach życia, 
które na szczęście stają się coraz 
popularniejsze, jest o wiele więcej 
przydatnych dla nas informacji. 
Ważne, by pamiętać o umieszczaniu 
tam aktualnych, ostatnich wyników 
badań i co również bardzo istotne 
– listy leków, na które dana osoba 
jest uczulona lub z innych powodów 
nie może ich zażywać. Na pewno 
dobrym pomysłem byłoby trzymanie 
w kopercie dokumentu tożsamości 
ze zdjęciem. Zdarza się bowiem, że 
zostajemy wezwani do samotnej, 
nieprzytomnej osoby. Często pytamy 
wtedy np. sąsiadów o jej dane. Zdjęcie 
dałoby nam stuprocentową pewność, 
czy dane umieszczone w kopercie 
życia dotyczą osoby, której udzielamy 
pomocy – tłumaczy ratownik medycz-
ny Zbigniew Barański.

Realizatorem kampanii jest Refe-
rat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w Bukow-
nie. Partnerami projektu są również 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MEDBUK Sp. z o.o.

Olkusz upamiętnił  
Tadeusza Kościuszkę

olkusz
Jakub Fita

W minioną sobotę w naszym 
mieście odbyły się uroczyste 
obchody 100. rocznicy usypania 
olkuskiego Kopca Kościuszki oraz 
200. rocznicy śmierci jednego 
z najwybitniejszych polskich bo-
haterów narodowych.

Rok 2017 został ustanowiony 
przez Sejm i Senat RP Rokiem Tade-
usza Kościuszki. To właśnie w tym 
roku przypada 200. rocznica śmierci 
honorowego obywatela Republiki 
Francuskiej, bohatera walk o nie-
podległość Stanów Zjednoczonych 
i uczestnika polskich zmagań wojen-
nych z końca XVIII wieku, których 
celem było uratowanie upadającej 
Rzeczypospolitej.

Kościuszko zmarł 15 październi-
ka 1817 r. w szwajcarskiej Solurze. 
Z tej okazji w całej Polsce organizowa-
ne są wystawy, uroczystości, marsze 
i inscenizacje historyczne mające 

upamiętnić postać naczelnika insu-
rekcji z 1794 roku. Jednym z takich 
wydarzeń były obchody przygotowane 
przez olkuskie władze.

Olkuskie uroczystości odbyły 
się 7 października 2017 r. Trady-
cyjnie rozpoczęły się one od mszy 
świętej w Bazylice Mniejszej pod 
wezwaniem św. Andrzeja Apostoła. 
Po Mszy uczestnicy obchodów prze-
maszerowali pod Kopiec Kościuszki, 
gdzie miała miejsce główna część 
wydarzenia.

- Tadeusz Kościuszko zajmuje 
szczególne miejsce w panteonie naro-
dowych bohaterów. Jest on symbolem 
wolności i wzorem patrioty. Kopiec, 
usypany na nowo równo sto lat temu, 
ma nam zaś przypominać o tym jak 
bardzo nasza mała ojczyzna związana 
jest z historią Rzeczpospolitej Polskiej 
- podkreślał w swoim przemówieniu 
Roman Piaśnik, burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz.

W trakcie obchodów miało miej-
sce ślubowanie uczniów Zespołu 
Szkół Nr 1 w Olkuszu, uroczyste 

składanie kwiatów oraz występy ar-
tystyczne. Każdy przybyły mógł także 
spróbować żołnierskiej grochówki. 
Wydarzeniu towarzyszyła część histo-
ryczno-naukowa. W centrum Kultury 
przy ul. Szpitalnej odbyły się prelekcje 
i prezentacje dotyczące historii olku-
skiego Kopca. 

- Został on usypany przez miesz-
kańców Olkusza w 1861 dla uczcze-
nia 44. rocznicy śmierci Kościuszki 
i stanowił on miniaturę swojego kra-
kowskiego odpowiednika. W czasie 
powstania styczniowego zniszczyli go 
Rosjanie. Ci, którzy zainicjowali jego 
usypanie, zostali zesłani na Sybir – 
mówił w trakcie swojego wykładu Ry-
szard Ryza, przewodniczący Gminnej 
Rady Seniorów.

Po ponad pół wieku obiekt został 
jednak odbudowany. W 1917 r. 
z okazji obchodów 100. rocznicy 
śmierci narodowego bohatera, z ini-
cjatywy ówczesnego dyrektora Szkoły 
Rzemieślniczej w Olkuszu, inż. Sta-
nisława Baca, usypano nowy kopiec. 
Wydarzenia te przypomniała Aldona 

Nowicka, dyrektorka Zespołu Szkół 
nr 1 w Olkuszu.

Obecnie jest to jeden z kilku tego 
typu obiektów w Polsce upamiętnia-
jących postać Tadeusza Kościuszki. 
Ma on wysokość 7 metrów a na jego 
szczycie znajduje się liczący 6 metrów 
krzyż. W latach 1993-94 nastąpiła jego 
gruntowna modernizacja. Wtedy też 
umieszczono tam pamiątkową tablicę 
z opisem jego historii i wizerunkiem 
Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej.

Organizatorami uroczystości byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik, Gminna Rada Se-
niorów w Olkuszu oraz Zespół Szkół 
Nr 1 w Olkuszu. Współorganizatorem 
wydarzenia był Miejski Ośrodek Kul-
tury w Olkuszu, a partnerami Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno Krajoznawcze, oddział 
w Olkuszu oraz Zakłady Górniczo-
Hutnicze „Bolesław” S.A. Patronat 
medialny nad uroczystościami objęły 
Przegląd Olkuski oraz Kwartalnik 
Gminy Olkusz.
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W pożarze nikt nie ucierpiał, 
a strażacy nie pozwolili, aby ogień 
rozprzestrzenił się na sąsiadujące 
z halą budynki. Wedle dostępnych 
danych w Osadzie składowane były 
śmieci mieszane, a więc nie zaistniało 
zagrożenie toksykologiczne.

Ogień zauważono około godz. 10. 
Chwilę później na miejscu pojawiły się 
pierwsze wozy strażackie. W szczyto-
wym momencie, udział w akcji gaśni-
czej brało około 230 strażaków. Z po-
bliskiej papierni ewakuowano sześciu 
pracowników, natomiast mieszkańcy 
z najbliżej położonych zabudowań 
znaleźli schronienie w miejscowej 
szkole podstawowej i w budynku OSP 
w Ryczówku.

- Pierwsze zgłoszenie dotyczące 
pojawienia się ognia otrzymaliśmy 
o godz. 10:12. Od tego momentu 
sukcesywnie na obszarze objętym po-
żarem zaczęły się pojawiać jednostki 
strażackie z kilku powiatów. W po-
niedziałek o godz. 6:40 powierzchnia 
została przykryta pianą, odizolowano 
dostęp powietrza. Ogień kontrolowali-
śmy całą noc, głównie podając wodę – 
komentował w poniedziałek mł. bryg. 
Marcin Maciora z Państwowej Straży 
Pożarnej w Olkuszu.

Powietrze i woda  
w Kluczach pod stałym 
nadzorem

W niedzielę ze względu na duże 
zadymienie podjęto decyzję o ewa-
kuacji mieszkańców z najbliższych 
zabudowań. Na opuszczenie swoich 
mieszkań i domów zdecydowała się 
jednak tylko garstka ludzi. Przedsta-
wiciele olkuskiego Sanepidu razem 
z zastępem chemicznym Państwo-
wej Straży Pożarnej z Krakowa na 
miejscu dokonali oceny warunków 
zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, 

wykonując pomiary stężeń substancji 
szkodliwych. Po wnikliwych analizach 
nie stwierdzono takiego zagrożenia, 
pomimo dużego zadymienia. Wspo-
mniane badania wykonano na tere-
nie sześciu osiedli mieszkaniowych 
(w tym w sąsiednich miejscowościach). 
Normy nigdzie nie były przekroczone.

Również Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Krakowie 
sprawdza wpływ pożaru na życie 
i zdrowie mieszkańców. Specjaliści 
pobrali trzy próbki wody z Białej 
Przemszy, które przesłano do analizy 
w laboratorium WIOŚ. Podjęto także 
monitoring imisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Grupa pomiarowa WIOŚ 
w niedzielę dokonała takiego pomiaru 
w pięciu różnych punktach zlokalizo-
wanych na terenie miejscowości: przy 
zakładach Silikaty (godz. 18:30), na 
osiedlu mieszkaniowym przy ul. So-
snowej (18:45), przy kościele (19:00), 
do wjazdu na teren zdarzenia, przy 
bramie wjazdowej zakładu Velvet 
(19:13), a także na skrzyżowaniu przy 
wjeździe do zakładu Silikaty (20:16).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w dalszym ciągu wyko-
nuje pomiary jakości powietrza oraz 
wód powierzchniowych w rejonie 
pożaru. Na ich wyniki trzeba będzie 
poczekać.

Pożar i co dalej?
Na terenie składowiska śmieci 

w Kluczach – Osadzie nadal zalega 
sterta odpadów, które trzeba usunąć. 
W poniedziałek wójt gminy Klucze 
Norbert Bień deklarował, że na pewno 
będzie domagał się od starosty prze-
prowadzenia tzw. wykonania zastęp-
czego, czyli usunięcia znajdujących 
się na Osadzie śmieci. - W sprawie 
pożaru składamy zawiadomienie do 
prokuratury. Gdyby starosta wcze-
śniej przeprowadził obowiązkowe 
wykonanie zastępcze, nie doszłoby do 
pożaru – mówił wójt Bień.

Działania w sprawie śmiecio-
wego problemu podjął także poseł 
PiS Jacek Osuch. Parlamentarzysta 
skierował w poniedziałek wniosek do 
Prokuratora Generalnego Zbigniewa 

Ziobry w sprawie objęcia nadzorem 
Prokuratury Krajowej postępowania 
w sprawie składowania i pożaru 
śmieci w Kluczach.

Radni: żądamy usunięcia 
śmieci!

Na sytuację w Kluczach – Osadzie 
zareagowali miejscowi radni. - Żądamy 
niezwłocznego podjęcia działań przez 
Starostę Olkuskiego zmierzających do 
przeprowadzenia wykonania zastęp-
czego usunięcia odpadów z terenów 
Klucz – Osady. W sytuacji bezpo-
średniego zagrożenia życia i zdrowia 
ludzi oraz zagrożenia wystąpienia 
kolejnego pożaru na terenie Klucz-
Osady, dalsze przeciąganie w czasie 
wykonania egzekucyjnego w postaci 
wykonania zastępczego może do-
prowadzić do tragedii osób zamiesz-
kujących Klucze-Osadę – uważają 
kluczewscy radni, którzy na ponie-
działkowej nadzwyczajnej sesji pod-
jęli w tej sprawie stosowną uchwałę.

Radni przypominają, że w akcję 
gaśniczą zostało zaangażowanych 

ponad 70 zastępów Państwowej 
i Ochotniczych Straży Pożarnej, nie 
tylko z gminy Klucze, ale również 
z Komendy Wojewódzkiej Straży 
Pożarnej w Krakowie oraz kilku 
powiatów: olkuskiego, wadowickie-
go, miechowskiego, krakowskiego, 
chrzanowskiego, oświęcimskiego, 
proszowickiego. Koszty całej akcji ga-
śniczej będą bardzo wysokie. - Koszty 
finansowe są jednak niewspółmierne 
do strat, jakie ponoszą mieszkańcy 
na zdrowiu oraz szkód w środowisku 
naturalnym. Dlatego raz jeszcze 
żądamy natychmiastowego wszczęcia 
procedury egzekucyjnej, czyli wyko-
nania zastępczego. My, Radni, będąc 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy Klucze uważamy, 
że podjęcie tej uchwały jest koniecz-
nością i najwyższym obowiązkiem 
– argumentują radni.

Nowe stare problemy  
po pożarze w Osadzie

Pożar wybuchł właściwie w przed-
dzień rozpoczęcia wykonania zastęp-
czego w Kluczach Osadzie, polegają-

cego na wywozie tysięcy ton odpadów. 
Dogaszanie pożaru może potrwać 
jeszcze kilkanaście dni. Mieszkańcy 
domagają się zakończenie ich wie-
lotygodniowej gehenny, co dobitnie 
wyrazili na środowym, wspólnym 
posiedzeniu Komisji Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospo-
darki Wodnej z Komisją ds. Porządku 
Publicznego, Bezpieczeństwa Oby-
wateli i Administracji Rady Powiatu. 
O zorganizowanie posiedzenia komisji 
głośno apelował w niedzielę radny 
powiatowy Łukasz Kmita.

- Teraz koszty już nie grają roli. 
Trzeba jednak wiedzieć, że obecnie 
rozmawiamy o dwóch sprawach: pogo-
rzelisku i zdeponowanych śmieciach. 
Nie wyobrażam sobie, żeby te odpady, 
których nie strawił ogień wciąż tam 
zalegały. Liczę na współpracę, przy-
najmniej na linii powiat – gmina. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z woje-
wodą. Mam nadzieję, że ten problem 
wkrótce zniknie – mówił starosta 
Paweł Piasny.

Mieszkańcy mają już dosyć swojej 
sytuacji. - Najpierw żyliśmy w odorze 
z insektami, teraz musimy wdychać 
smród spalenizny. Wykończymy się, 
pozdychamy jak te szczury! - alarmują 
osoby z najbliższych zabudowań.

Być może jego rozwiązaniem 
zaraz po zakończeniu akcji dogasza-
nia pożaru będzie wywóz śmieci do 
spalarni w Krakowie i utylizacja ich 
w tym zakładzie. To wstępna propo-
zycja starosty, choć niewykluczone, 
że wkrótce pojawią się kolejne. Jak 
pokazały ostatnie wydarzenia, zde-
ponowane w Osadzie odpady są wy-
sokokaloryczne, a więc i łatwopalne, 
a taki rodzaj śmieci przyjmowany jest 

tylko w części punktów. - Na wykona-
nie zastępcze mamy zarezerwowane 
środki. Mowa o około 300 tysiącach 
złotych. Liczę na wsparcie działań ze 
strony gminy, bo to również na jej te-
renach zalega znaczna część odpadów 
– przekonywał na posiedzeniu komisji 
Paweł Piasny.

Szacuje się, że w wyniku pożaru 
spaliła się blisko połowa zgromadzo-
nych w Osadzie śmieci. Jak wynika 
z wyliczeń starostwa, całkowity koszt 
usunięcia wszystkich odpadów przed 
pożarem kształtował się na poziomie 
około 1,5 miliona złotych.

Pieniądze i plan działania na 
następne dni to jedno, ale życie 
w Osadzie toczy się dalej. - W związku 
z zamiarem wyburzenia hali w celu 
wygaszenia pożaru na terenie Osady, 
prosimy mieszkańców tego obszaru 
o używanie maseczek, które prze-
każe Państwu Urząd Gminy Klucze. 
Maseczki będą rozdysponowane we 
współpracy z Policją. Jeżeli będzie 
potrzeba otrzymania większej ilości 
maseczek, proszę o kontakt z miej-
scowym komisariatem. Ich stosowanie 
wiąże się z możliwością wystąpienia 
większego zapylenia w czasie prowa-
dzenia akcji wyburzania, która jest 
przewidziana do realizacji w czwartek. 
W razie złego samopoczucia i ko-
nieczności udzielenia pomocy któ-
remukolwiek z mieszkańców, proszę 
o kontakt pod numerem alarmowym 
112 lub 997. Ponadto informuję, że 
dla mieszkańców Osady jest dostępna 
możliwość skorzystania z tymczaso-
wego lokum w hotelu „Leśny Zakątek” 
w Jaroszowcu na czas trwania akcji 
wygaszania pożaru. Transport zapew-
nia gmina – informował na stronie 
gminy Klucze wójt Norbert Bień.

Osoby zainteresowane tą formą 
pomocy, proszone są o kontakt z Urzę-
dem Gminy pod numerami: 32 642 
85 08 lub 606 889 592. Koszty wspo-
mnianego wyburzania hali pokrywa 
gmina Klucze.

Wciąż nie ma za to oficjalnego 
stanowiska dotyczącego przyczyn 
powstania pożaru, choć niewiado-
mych w tym temacie jest coraz mniej, 
o czym głośno zaczęto rozmawiać 
nie tylko w kuluarach. - Wszystkie 
znaki na niebie sugerują, że mamy 
do czynienia z celowym działaniem. 
Kto i dlaczego? Nie mam pojęcia, ale 
wierzę, że postępowanie prokurator-
skie wyjaśni sprawę – uważa starosta 
Paweł Piasny.

R E K L A M A
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207  
w dniach od 13.10.2017 r. do 24.11.2017 r. 

wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu:
- działka nr 5486/4 o pow. 900 m2,
- działka nr 5486/5 o pow. 900 m2, 
położonych w Olkuszu przy ul. Widokowej, objętych księgą wieczystą 
KR1O/00062626/0.
Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „23. MNU” – opi-
sanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabu-
dową usługową. Ponadto w zasięgu otuliny Parku Krajobrazowego 
„Orlich Gniazd”, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 454 Olkusz-Zawiercie.
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 
32 626 02 04.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pok. 207 w dniach 
13.10.2017 r. do 24.11.2017 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości tj.

- działka nr 636/1 o pow. 134 m2, położona w Troksie – Gmina Olkusz, 
przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego  
wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zachodniej 
części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy 

przemysłowej Olkusza z późn. zm.  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073) i art. 29, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1405) zawiadamiam 
o    wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  zachodniej  części  dzielnicy 
północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza z późn. zm. wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanego na podstawie 
Uchwały XXI/325/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r.

Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na załączniku 
graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, który wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono 
również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem 
www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od  23  października  do  
21 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, w 
Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 6 listopada (poniedziałek) 2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, w sali narad (nr 112) o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w ustaleniach planu. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi  do  projektu  planu 
jak również uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko 
należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
5 grudnia 2017r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz.

Jednocześnie informuję, że projekt zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również 
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej 
„Publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku i jego ochronie” 
dalej „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko”.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
zaprasza na ogłoszenie wyników 

Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2018,  
które odbędzie się  

w poniedziałek 16 października o godzinie 16:30  
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 

w Olkuszu.

Inwestują w zawodowców
powiat

Anna Piątkowska-Borek

Łącznie w 53 kursach z róż-
nych branż będą brać udział ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych 
w ramach projektu „Inwestujemy 
w zawodowców – rozwój kształ-
cenia zawodowego w powiecie 
olkuskim”. Całkiem możliwe, że ta 
lista jeszcze się powiększy.

AutoCAD, SEP do 1 kV, prawo 
jazdy kat. B, obsługa kasy fiskalnej 
i terminali płatności, kurs spawacza 
MAG 135, operatora wózków widło-
wych czy operatora koparko-ładowar-
ki, kurs sieci komputerowych, pilota 
wycieczek, animatora czasu wolnego, 
manicure – to tylko niektóre z zajęć, 
w jakich będą brać udział uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
olkuskim. Każdy powinien znaleźć 
odpowiednią propozycję dla siebie. 
– Oferta projektu obejmuje 53 kursy 
z różnych branż, ale nie wykluczamy, 
że lista ta się powiększy, ponieważ 
chcemy reagować na potrzeby rynku 
pracy oraz uczniów – mówi Joanna 
Szatan-Kenderow z Biura Projektu 
„Inwestujemy w zawodowców” w Sta-
rostwie Powiatowym w Olkuszu.

Zajęcia rozpoczną się lada dzień. 
– Wybrałem robotykę i podczas kursu 
mamy wykonywać robota przemy-
słowego – mówi Jakub Jabłoński 
z II klasy technikum o specjalności 
mechatronika. – Na pewno zdobędę 
tam wiedzę praktyczną. Kształtowa-
nie umiejętności manualnych przyda 
się w przyszłości. Po szkole wybieram 
się bowiem na studia do Warszawy, 
myślałem o Wojskowej Akademii 
Technicznej, kierunek Mechatroni-
ka, albo Lotnictwo i Kosmonautyka 
– dodaje.

Podobnie myśli Kacper Majewski, 
również uczeń II klasy (specjalność: 
technik mechatronik). – Mam na-
dzieję, że dzięki tym zajęciom nabędę 
praktyczne umiejętności, które potem 
wykorzystam na studiach i w pracy. 
W zeszłym roku sami budowaliśmy 
drukarki 3D i dużo dzięki temu się 
nauczyliśmy – mówi.

Większość kursów będzie reali-
zowana przez Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Kształcenia Zawodo-
wego, niektóre zaś będą prowadzone 
przez podmioty zewnętrzne. – Jeste-
śmy już po otwarciu ofert. Aktualnie 
je sprawdzamy i weryfikujemy pod 
kątem formalnym – informuje Joanna 

Szatan-Kenderow. Projekt „Inwestu-
jemy w zawodowców – rozwój kształ-
cenia zawodowego w powiecie olku-
skim” rozpoczął się 3 kwietnia 2017 
roku. – Od tego czasu zrealizowane 
zostały przede wszystkim staże wa-
kacyjne dla uczniów. Jest to jedna 
z najistotniejszych form wsparcia 
w naszym projekcie – tłumaczy 
Joanna Szatan-Kenderow. – Staże 
co do zasady wykraczają poza zakres 
praktyk zawodowych, realizowanych 
w trakcie nauki. Dzięki temu, że 
uczniowie traktowani są jak pozo-
stali pracownicy, mają możliwość nie 
tylko zdobyć cenne doświadczenie 
zawodowe, ale również przechodzą 
przez cały proces rekrutacji. Często 
pracodawcy przeprowadzają z kan-

dydatami rozmowy kwalifikacyjne 
i wybierają najlepszych. To również 
daje uczniom informację, jak działa 
rynek pracy i czego oczekują praco-
dawcy. Podejmując staże, uczniowie 
mają częstokroć możliwość wykorzy-
stywania nowoczesnych urządzeń, 
którymi nie dysponują szkoły.

Kolejne formy wsparcia to: 
„Ścieżki Zawodowe”, stypendia dla 
trojga zdolnych uczniów w zakresie 
przedmiotów zawodowych, wsparcie 
dla nauczycieli, a także działania 
zmierzające do dostosowania pracow-
ni samochodowych.

Warto mieć wysoką średnią 
i dobrą frekwencję

– We wszystkich formach wspar-
cia prowadzona jest rekrutacja. 
W większości przypadków mogą 

w niej wziąć udział wszyscy ucznio-
wie szkół zawodowych. Premiuje-
my uczniów zdolnych oraz takich, 
którzy regularnie chodzą na zajęcia 
w szkole – podkreśla Joanna Szatan-
Kenderow.

– Wiem, że niektóre osoby znala-
zły się na liście rezerwowej. W pierw-
szej kolejności brani byli pod uwagę 
ci, którzy mieli wysoką średnią ocen 
i najmniej opuszczonych godzin – 
dodaje uczeń Kacper Majewski.

Co da uczniom  
udział w projekcie?

Głównym celem jest podniesienie 
kwalifikacji uczniów szkół zawodo-
wych i zwiększenie ich szans na za-

trudnienie po zakończeniu edukacji.
Realizacja projektu była poprze-

dzona diagnozą edukacji w powiecie 
olkuskim na poziomie ponadgimna-
zjalnym. Badaniem objęte zostały 
wszystkie szkoły i łącznie uczestni-
czyło w nim 772 uczniów (około 42% 
uczniów wszystkich szkół). Dzięki 
temu możliwe było zbadanie ich po-
trzeb w zakresie edukacji. – Aż 594 
z nich zasygnalizowało nam potrzebę 
realizacji kursów i szkoleń, które 
dadzą im dodatkowe kwalifikacje. 
Badanie pozwoliło na utworzenie listy 
ponad 100 kursów, z czego 53 zostały 
włączone do projektu. Ponadto 581 
uczniów zwróciło uwagę na potrzebę 
realizacji staży. Te dwie liczby poka-
zują nam, że uczniowie chcą podnosić 
swoje kwalifikacje oraz zależy im 
na praktycznych umiejętnościach 

– podaje Joanna Szatan-Kenderow 
z Biura Projektu. – Ponieważ kursy 
ukierunkowane są na podnoszenie 
kwalifikacji w zawodzie, w którym 
uczniowie się kształcą, mamy nadzie-
ję, że udział w nich ułatwi znalezienie 
pracy, a być może również ukierunku-
je ich ścieżkę kariery – dodaje.

Czy założenia projektu  
są dostosowane  
do potrzeb rynku pracy?

– W projekcie „Inwestujemy 
w zawodowców – rozwój kształcenia 
zawodowego w powiecie olkuskim” 
zaplanowaliśmy utworzenie Cen-
trum Kompetencji Zawodowych 
w obszarach mechanicznym i gór-
niczo-hutniczym oraz elektryczno-
elektronicznym. Oznacza to, że przede 
wszystkim będziemy skupiali się na 
wspieraniu uczniów, kształcących 
się w zawodach z tych obszarów – 
wyjaśnia Joanna Szatan-Kenderow. 
– Są to zawody, na które obecnie jest 
bardzo duży popyt na rynku pracy. 
W przeprowadzonej przez nas diagno-
zie przeanalizowaliśmy rynek pracy 
pod kątem poszukiwanych przez 
pracodawców kwalifikacji oraz kom-
petencji i uwzględniliśmy to w pro-
jekcie. W trakcie jego realizacji przy 
utworzonym Centrum Kompetencji 
Zawodowych zostanie powołana Rada 
Programowa, w skład której wejdą 
m.in. przedsiębiorcy. Do jej zadań 
będzie należało dbanie o to, żeby 
działania prowadzone w obszarze 
kształcenia zawodowego, zwłaszcza 
związane z realizacją projektu, odpo-
wiadały na zgłaszane potrzeby rynku 
pracy – dodaje.

Projekt „Inwestujemy w zawo-
dowców” realizowany jest po raz 
pierwszy, niemniej już w poprzedniej 
perspektywie finansowej (2010-2015) 
powiat olkuski był jednym z partne-
rów podobnego projektu pod nazwą 
„Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce”. Wyniki badań, 
przeprowadzonych wśród uczniów 
po jego realizacji, wykazały, że re-
alnie zwiększyły się ich możliwości 
znalezienia satysfakcjonującej pracy. 
Wzrósł także odsetek uczniów, którzy 
decydują się na naukę w szkołach 
zawodowych. Te zaś stają się coraz 
bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, 
a zdawalność egzaminów zawodo-
wych w województwie małopolskim 
wzrosła.
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O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4

ogłasza:
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
stanowiącej działkę nr ew. gr. 4964/6 o pow.0,1023 ha, położoną 
w Olkuszu przy ul. Wspólnej zabudowaną budynkiem Pompowni 
Wody Surowej wraz z wyposażeniem, stanowiącą odrębną 
nieruchomość.

1.  Oznaczenie i opis nieruchomości: 
 Działka nr ew. gr 4964/6 położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej, stanowiąca 

własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu do dnia 05.12.2089 roku, 
o powierzchni 0,1023 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu księga wieczysta o nr KR1O/00059351/7. 

 Na działce posadowiony jest Budynek Pompowni Wody Surowej, stanowiący 
odrębną własność, składający się z trzech przylegających do siebie segmentów 
(wraz z wyposażeniem):

 - budynku pompowni zabudowanym na żelbetonowym fundamencie zbiornika 
o pojemności 450m3 zagłębionego do poziomu -5,25m,

 - budynku stacji elektroenergetycznej,
 - budynku ujęcia wody.
 Budynek pompowni jest wyposażony w układ rurociągów i układ pompowy 

składający się z 8 szt. pomp pionowych typu 30 D17 z silnikami 90kW.
 Budynek stacji elektroenergetycznej (II kondygnacyjny) składa się z: 
 - pomieszczeń socjalnych, pomieszczenia dyspozytorni, pomieszczenia roz-

dzielni NN z rozdzielnią NN wolnostojącą 16 polową,
 - pomieszczenia rozdzielni ŚN 6 kV z dwoma przyściennymi rozdzielniami 4 i 2 

polowymi, oraz pośredniego układu pomiaru energii elektrycznej,
 - dwóch komór transformatorowych z transformatorami 6kV, 630 kVA,
 - pomieszczenia warsztatowego,
 - korytarza i klatki schodowej.
 Budynek ujęcia wody zabudowany kanałem wlotowym z zastawkami. Budynek 

przylega od strony zachodniej do kanału odprowadzającego wodę z odwod-
nienia kopalni. 

 Obiekt wyposażony jest w instalację c.o. (źródło ciepła stanowiła uszkodzona 
obecnie pompa ciepła) – istnieje możliwość podłączenia ciepła z komory 
ciepłowniczej Boltech Sp. z o.o.

 Pomieszczenia socjalne wyposażone w instalację wody zimnej oraz kanalizację 
sanitarną. 

 Budynek przyłączony jest do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 Obiekt zasilany jest z sieci elektroenergetycznej ZGH „Bolesław” S.A. napię-

ciem 6kV z pośrednim układem pomiaru energii. Z obiektu jest realizowane 
napięciem 400 V zasilanie w energię elektryczną Przepompowni Ścieków na 
ul. Wspólnej oraz napięciem 6 kV Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wspólnej 2C 
(zasilanie maksymalnie do czerwca 2018r.).

 Obiekt jest wyposażony w instalację sygnalizacji włamania i pożaru.
 Obiekt jest ogrodzony, ogrodzenie od strony zachodniej obejmuje także część 

kanału odwadniającego. Istniejące ogrodzenie nie pokrywa się z granicą 
ewidencyjną działki.

 Na terenie działki znajduje się czynna komora ciepłownicza oraz przebiegające 
rurociągi ciepłownicze stanowiące własność Boltech Sp. z o.o. . 

 Od strony zachodniej na działce częściowo przebiega i jest posadowiona 
estakada z podwieszonymi rurociągami technologicznymi oraz kablami elek-
troenergetycznymi stanowiąca własność ZGH „Bolesław” S.A.

2.  Prawo związane z prawem wieczystego użytkowania nieruchomości:
 a) z własnością i użytkowaniem wieczystym działki związana jest odpłatna 

służebność przejazdu i przechodu przez część działki 4964/18 pasem szerokości 
7 metrów przylegającym do północnej części działek nr 4964/7 i 4964/14

 b) przy sprzedaży należy ustanowić nieodpłatne służebności przesyłu:
 - na rzecz ZGH” Bolesław” związane z przebiegiem zasilających kabli elektro-

energetycznych oraz posadowieniem i przebiegiem estakady z rurociągami 
technologicznymi i kablami elektroenergetycznymi,

 - na rzecz Boltech Sp. z o.o. związane z posadowieniem komory ciepłowniczej 
oraz przebiegającymi rurociągami ciepłowniczymi,

 - na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu zwią-
zane z przebiegiem kabla elektroenergetycznego zasilającego SUW (czasowa 
do 30.08.2018 rok).

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako 
tereny obszarów przemysłowych (D 1PP). 

4.  Opłata roczna naliczona z tytułu użytkowania wieczystego w/w nieruchomości 
wynosi obecnie 988,23 zł.

5.  Cena wywoławcza nieruchomości: 518.000,00 zł netto.
 Transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od 

towarów i usług (VAT). Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od 
czynności cywilnoprawnych.

6.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

7.  Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg 
PWS” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 
do dnia 27.10.2017 r. do godz.12.00

 Pisemna oferta powinna zawierać: 
a)  imię, nazwisko i adres oferenta
 albo 
 nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferent jest osobą prawną lub innym pod-

miotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);
b)  datę sporządzenia oferty;

c)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmio-
tem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d)  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty – przelewem na rachunek bankowy 
Przedsiębiorstwa;

e)  kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które 
w przypadku nie wygrania przetargu będzie można zwrócić wadium.

8. Oferent wnosi wadium w wysokości 25 900,00 zł przelewem na rachunek 
bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia 26.10.2017 r. 

 Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 
 Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła 

na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9.  Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdziel-
ności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu. 

10.  Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) wymagane jest przedłożenie stosownego 
zezwolenia.

11.  Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 27.10.2017 r. o godz. 12.15  
w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

12.  Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

13.  Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

14.  Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomie-
niu lub odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.

15.  Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

16.  Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
 Jerzy Skubis, j.skubis@pwik.olkusz.pl, tel.: 32 643 14 15 w. 123
 Barbara Danecka, b.danecka@pwik.olkusz.pl, tel.: 32 643 14 15 w. 140

Ruszył remont  
ul. Armii Krajowej

olkusz
Jakub Fita

Właśnie rozpoczyna się pierw-
szy etap remontu ul. Armii Kra-
jowej. W najbliższym czasie dro-
gowcy wybudują nowe miejsca 
parkingowe i wymienią część 
zniszczonej nawierzchni. Na nowo 
zostanie także otwarty zjazd na 
ul. Osiecką.

Mieszkańcy ulicy Armii Krajowej 
od lat narzekają na wyboistą drogę 
oraz brak miejsc parkingowych w po-
bliżu swoich domów. Ich sytuację 
dodatkowo skomplikowało zamknię-
cie wjazdu od strony ul. Osieckiej. 
Wszystko wskazuje na to, że sytuacja 
ta ulegnie jednak zmianie. Właśnie 
ruszyła budowa „łącznika” pomiędzy 
obiema ulicami. 

Przypomnijmy, że w 2014 roku, 
z chwilą otwarcia pobliskiej obwod-
nicy, nastąpiło zamknięcie tej drogi. 
W miejscu, w którym do tej pory 
znajdowało się skrzyżowanie, pojawił 
się plac do zawracania. Zmiana ta 
znacznie utrudniła komunikację w tej 
części osiedla. Mieszkańcy zmuszeni 
zostali do korzystania z drogi osiedlo-
wej biegnącej od strony ul. Legionów 
Polskich. Jak wynika z ich relacji, od-
cinek ten nie był nigdy remontowany, 
co skutkowało jego katastrofalnym 
stanem technicznym.

Aby rozwiązać zaistniałe pro-
blemy komunikacyjne w tej części 
miasta, olkuski magistrat początko-
wo prowadził rozmowy z olkuskim 
nadleśnictwem. Urzędnicy chcieli, 
aby Gmina nabyła pobliskie działki 

leśne, poprzez które miałoby zostać 
poprowadzone nowe połączenie ul. 
Armii Krajowej z ul. Osiecką. 

Ostatecznie jednak porzucono 
tą koncepcję na rzecz ponownego 
skomunikowania ulic wzdłuż stare-
go śladu drogi. Sytuację utrudniał 
jednak fakt, że w kwestii tej splatały 
się kompetencje aż trzech instytucji 
samorządowych: Gminy Olkusz, 
pełniącej zarząd nad ul. Armii Krajo-
wej, Zarządu Drogowego w Olkuszu, 
odpowiadającego za ul. Osiecką oraz 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, zajmują-
cego się drogą wojewódzką nr 791.

Rozpoczęła się długa procedu-
ra prawna, w ramach której Rada 
Miejska musiała zmienić status tego 
odcinka z drogi gminnej na wewnętrz-
ną. Dodatkowo Radni musieli także 
dokonać zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
Połączenie obu traktów będzie 

miało charakter zjazdu z publicznej 
drogi powiatowej na drogę wewnętrz-
ną. Przy wyjeździe z ul. Armii Krajowej 
obowiązywać będzie nakaz skrętu 
w prawo.

Zgodnie z zapowiedziami olku-
skich władz, przebudowa ul. Armii 
Krajowej podzielona ma być na 
etapy. Tegoroczne prace obejmować 
będą remont części nawierzchni. 
Wykonawca dokona także odtwo-
rzenia zjazdu z ul. Armii Krajowej 
na ul. Osiecką poprzez ułożenie 
kostki brukowej pomiędzy obiema 
drogami. Wzdłuż remontowanego 
odcinka powstaną także nowe miejsca 
parkingowe. Zgodnie z założeniami 
inwestycja pochłonąć ma niespełna 
200 tys. zł.

Tragedia, której można 
było uniknąć

powiat
Piotr Kubiczek, fot. KPP Olkusz

Pod koniec ubiegłego tygodnia 
na drogach powiatu olkuskiego 
doszło do kilku wypadków. Nie-
stety jeden z nich zakończył się 
tragicznie. Zginęła pasażerka 
fiata cinquecento, za kierownicą 
którego siedział nietrzeźwy męż-
czyzna.

5 października o godz. 17:23 
w Zarzeczu, 65-letni kierowca fiata 
stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał do rowu i dachował. W wyniku 
odniesionych ran na miejscu zmarła 
77-kobieta. W samochodzie znajdo-
wało się jeszcze troje innych doro-
słych pasażerów, którzy doznali obra-
żeń. Ich życie nie jest zagrożone.

Badanie alkomatem wykazało, 
że kierowca miał w swoim organi-
zmie ponad 1,5 promila alkoholu. 
65-latek popełnił przestępstwo, za 
które teraz grozi mu nawet 12 lat 
więzienia, a także wysoka grzywna 
oraz dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów. - Ponadto nietrzeźwy 
sprawca wypadku będzie zobowiąza-
ny do zapłacenia orzeczonej przez sąd 
nawiązki na rzecz pokrzywdzonego 
(osoby najbliższej, Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej) w wysokości co najmniej 
10 tysięcy złotych – mówi st. asp. 
Katarzyna Matras.

Lekkomyślni kierowcy
Jedną z głównych przyczyn wy-

padku niewątpliwie była lekkomyśl-
ność kierowcy, który zdecydował 
się usiąść za kierownicą będąc pod 
wpływem alkoholu. - Małopolska 

Policja chcąc ograniczyć tego typu 
zjawiska od roku 2006 prowadzi 
zaostrzoną procedurę kontrolną, 
polegającą na badaniu trzeźwości 
kierujących podczas każdej kontroli 
drogowej. Od momentu jej wprowa-
dzenia, w roku 2016 liczba wypadków 
spowodowanych przez nietrzeźwych 
kierujących zmniejszyła się o 46,4%, 
liczba zabitych zmalała się o 76%, 
a rannych o 54,5% - dodaje oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu.

Chwila warta życie
W olkuskiej komendzie i w komi-

sariatach na terenie całego powiatu 
dostępne są urządzenia do badania na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Takie badanie alkomatem 
trwa kilka sekund, a może uratować 
niejedno ludzie życie. Cenna jest 
również obywatelska postawa.

- Jeśli zauważysz nietrzeźwe-
go kierowcę, którego zachowanie 
świadczy, że może on znajdować się 
pod wpływem alkoholu lub podobnie 
działającego środka odurzającego – 

nie bądź obojętny, reaguj i powiadom 
o tym Policję! Każdy może zadzwonić 
- nawet anonimowo - pod numer tele-
fonu 112 lub 997 – zaznacza st. asp. 
Katarzyna Matras. W tym miejscu 
warto jednak pamiętać o zachowaniu 
własnego bezpieczeństwa. Odradza 
się pościgów za pijanym kierowcą i za-
jeżdżania mu drogi. Osoby znajdujące 
się pod wpływem alkoholu często nie 
panują nad emocjami i są zdolne do 
skrajnych zachowań.

Jak pokazują badania na zlecenie 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, aż 35% Polaków jest 
świadkami prowadzenia samochodów 
pod wpływem alkoholu. Zazwyczaj 
obserwacja dotyczy „dalszych zna-
jomych” (93%) oraz przyjaciół (80%), 
a także członków rodziny (50%). 
Polacy rzadko podejmują interwencje 
wobec pijanych za kierownicą. Tłuma-
czą to obawą przed oskarżeniem o do-
nosicielstwo, niechęcią do wtrącania 
się w „nie swoje sprawy” czy lękiem 
przed próbą zemsty. Takie historie 
jak opisana wyżej pokazują jednak, że 
warto powiedzieć stanowcze „NIE”.
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olkusz
Olgerd Dziechciarz

17 listopada 1892 r., czyli 125 
lat temu w mieszkaniu Bolesława 
Antoniego Jędrzejowskiego w dziel-
nicy Montrouge, wówczas znajdu-
jącej się na obrzeżach Paryża, 
odbyło się spotkanie założycielskie 
organizacji, która w przyszłości 
przyjęła nazwę Polskiej Partii So-
cjalistycznej.

Ze względu na ciasnotę i ogólnie 
ciężkie do debatowania warunki 
(10 osób w jednym pokoju, do tego 
żona gospodarza siedząca w kuchni 
z dzieciątkiem w kołysce), wkrótce 
zdecydowano się, że kolejne spotka-
nia będą się odbywać w Paryżu; tam 
też utworzono Związek Zagraniczny 
Socjalistów Polskich, z którego póź-
niej wyłoniła się PPS. Mało brakowało, 
a w gronie ojców założycieli znalazłby 
się przyszły twórca polskiej Narodowej 
Demokracji Roman Dmowski, który 
wtedy był jeszcze bliski socjalizmu 
(współpracował choćby z „Przeglądem 
Socjalistycznym”). Jednym z uczest-
ników tych ważnych wydarzeń był 
Aleksander Dębski, jeden z bardziej 
wtedy doświadczonych konspiratorów 
wśród socjalistów, który uczestniczył 
wcześniej m.in. w II Proletariacie. 
Mało kto pamięta, że raptem kilka lat 
wcześniej, w życiu tegoż Dębskiego 
pojawia się Olkusz, wprawdzie na 
krótko, ale jednak się pojawia, i do 
tego w wielce dramatycznych oko-
licznościach.

W ciasnym mieszkaniu
Jak pisał prof. Andrzej Garlicki 

na 110 rocznicę paryskiego spotka-
nia, podczas obrad panowała „pełna 
zgodność w sprawach programowych, 
a jedyną kwestią, która wywołała 
gwałtowną dyskusję, był stosunek do 
terroru. Czy dopuszczalna jest likwi-
dacja zdemaskowanych konfidentów, 
czy mają sens zamachy terrorystyczne 
na wysokich funkcjonariuszy aparatu 
carskiego? (...) Zwolennikami terroru 
byli przede wszystkim członkowie II 
Proletariatu”. Jeden z uczestników 
spotkania, zaangażowany wcześniej 
w II Proletariat, Feliks Perl pisał: 
„Były różne plany, projekty. Zamie-
rzano wysadzić w powietrze cerkwie 
podczas nabożeństwa, zamierzano 
zgładzić ministra oświaty, osławione-
go Deljanowa, który ukazem z 1887 r. 
zamknął wrota szkoły średniej przed 
dziećmi „stangretów, lokai, kucharzy, 
sklepikarzy i praczek”. Na szczęście 
skończyło się na dyskusjach, co 
akurat w dziejach polskiego ruchu 
socjalistycznego normą nie było, bo 
Polacy – przyznajmy, dziś w dobie 
światowego terroryzmu może to być 

prawda dla nas mało budująca – 
mamy spore „zasługi” w rozwoju tego 
ruchu. To wszak Polak anarchista 
Ignacy Hryniewiecki wysadził w po-
wietrze cara Aleksandra II, Józef 
Łukaszewicz wraz z Bronisławem 
Piłsudskim (starszym bratem Józefa) 
i Aleksandrem Uljanowem (starszym 
bratem Lenina), próbowali zabić 
bombami cara Aleksandra III (nie 
wybuchły), a inny Polak anarchista 
Leon Ciołgosz, zastrzelił w 1901 r. 
prezydenta Stanów Zjednoczonych 
McKinleya; pomniejszych akcji ter-
rorystycznych nasi rodacy dokonali 
sporo, zwłaszcza podczas Rewolucji 
1905 r. Co ciekawe osoba Aleksan-
dra Dębskiego, urodzonego w 1857 
r. w Mogielnicy (Powiat Płock), wiąże 
się pośrednio z owym zamachowcem, 
który odesłał w zaświaty cara Alek-
sandra II, bo Dębski właśnie należał 
do grona Polaków odbudowujących 
struktury patriotyczne po aresztowa-
niach na uniwersytetach rosyjskich, 
mających miejsce w związku z owym 
zamachem (maczał też palce nasz 
bohater w zamachu na Aleksandra 
III, ale o tym za chwilę). Dębski był 

już wówczas, mimo młodego wieku, 
zaprawionym w bojach przeciwnikiem 
caratu, bo walkę zaczynał jeszcze 
w gimnazjum w Płocku. Ku socjali-
zmowi zbliżył się podczas studiów na 
Uniwersytecie w Petersburgu, gdzie 
podjął naukę w 1878 r. (ostatecznie 
na wydziale Dróg i Komunikacji, 
chciałoby się powiedzieć - idealnym 
kierunku dla przyszłego terrorysty). 
Młody Dębski, jako członek tzw. Rady 
Sekretnej, wraz z m.in. Stanisławem 
Kunickim, stali na czele patriotycz-
nych kółek studenckich. W 1883 r. 
byli blisko połączenia z się w jedna 
partię z „Proletariatem” Ludwika Wa-
ryńskiego. Na swoim zjeździe w Wilnie 
optowali za powstaniem ogólnopań-
stwowej partii o federalistycznym 
charakterze, chcieli też wspierać 
rosyjską Narodną Wolę. W tym okre-
sie Dębski, obok m.in. Kunickiego, 
wziął udział w zjeździe rewolucyjnym, 
który organizował prowokator (jeszcze 
przed zdemaskowaniem), Diega-
jew. Dębski wkrótce rzucił studia 
i zajął się wyłącznie konspiracją. De 
facto po aresztowaniu Waryńskiego 
i innych członków Proletariatu, wraz 
z Kunickim i Ludwikiem Janowi-
czem kierował organizacją zwaną II 
Proletariatem, i – jak pisał historyk 
Jan Tomicki – reprezentował „w niej 
tendencje terrorystyczne”. Druko-
wał ulotki, przemycał druki przez 
granicę, spotykał się z Hermanem 
Łopatinem, najważniejszą podówczas 
personą Narodnej Woli. Ryzykował 
sporo – najmniej wywózkę na Sybir. 

Uniknął aresztowania w lipcu 1884 
(w mleczarni Hennenberga na Nowym 
Świecie). Jednak wokół działaczy za-
cieśniały się kleszcze inwigilacji przez 
carską żandarmerię. Agenci obserwo-
wali mieszkania „proletariatczyków”, 
zwłaszcza dom Marii Bohuszewi-
czówny. Informacje o wewnętrznym 
życiu partii przynosili do żandarmerii 
zdrajcy, agenci Piński i Baranowski. 
Zatrzymywano też i kopiowano całą 
przychodzącą do członków partii 
korespondencję. W noc z 29 na 
30 września 1885 roku nastąpiła 
likwidacja grupy Marii Bohuszewi-
czówny – zatrzymano czterdzieści 
osób, z nich 36 osadzono w Cytadeli. 
W internetowej historii zatrzymania 
grupy Bohuszewiczównej znaleźć 
można passus, że: „Zbiec udało się 
jedynie Aleksandrowi Dębskiemu, 
Marianowi Stefanowi Ulrychowi 
i Witoldowi Jodko-Narkiewiczowi.” 
Ciekawa sprawa, bo imię i nazwisko 
jednego z tych, którym udało się uciec 
wraz z Dębskim, owego Stefana Ulry-
cha, to także jeden z pseudonimów 
...Aleksandra Dębskiego! (W swoim 
długim życiu używał on wielu imion, 

nazwisk i kryptonimów: Aleksander 
D. Dreksler, Gustaw, Olek, Oles, 
Reutschke, S. Ulrich, Wasyl Piotro-
wicz, Zawadzki, Etienne Ulrich oraz 
Gustaw Bobrowski, oraz kryponimów: 
A, a.). Jedno jest pewne, Dębski był 
„spalony” – musiał się ukrywać, m.in. 
w Paryżu i Genewie, gdzie występował 
pod nazwiskiem Bobrowski, pracował 
w drukarni, a wraz z S. Mendelsonem 
i Marią Jankowską wydawali pisma 
„Walka Klas” i „Przedświt”, oraz 
kierowali zagranicznym przedstawi-
cielstwem krajowej organizacji.

Aresztowanie
Dębski przedostawał się do kraju, 

próbując odtworzyć struktury rozbi-
tej aresztowaniami partii. Podczas 
jednego z takich przyjazdów, w 1887 
r., był w Warszawie, Wilnie, Rydze, 
Kijowie i Petersburgu, a wracając 
(jechał koleją Iwangrodzką) został 
aresztowany w Olkuszu. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że w marcu 1887 
r. aresztowano osoby związane z nie-
udanym zamachem na cara Aleksan-
dra III (miał miejsce 1 marca). Dębski 
był w tym czasie w Petersburgu. 
Prawdopodobnie po aresztowaniach 
wśród organizatorów zamachu, zagro-
żony tym samym, zdecydował się na 
wyjazd z kraju. Być też może, że został 
zatrzymany w związku z tą sprawą, 
w którą bez wątpienia był zamiesza-
ny. Można też uznać, że Dębski był 
drugą znaną osobą, której przydarzył 
się olkuski pierdel. Bo przed nim, 
jeszcze w okresie powstania stycz-
niowego, półroczny pobyt w tiurmie 

w Srebrnym Grodzie zaliczył pisarz 
i powstaniec Adolf Dygasiński (o czym 
pisaliśmy już na łamach PO). Dębski 
w więzieniu olkuskim tak długo nie 
siedział, musiał posiadać nie tylko 
dar przekonywania, ale i podrobione 
stosowne dokumenty, skoro udało 
mu się wmówić Rosjanom, że jest 
obywatelem austriackim. Odsiedział 
w areszcie raptem dwa tygodnie i go 
wypuszczono. Przez Kraków wyje-
chał do Szwajcarii. W Zurychu, wraz 
z przyszłym prezydentem II RP Ga-
brielem Narutowiczem ukończył kurs 
oficerski. Ciągle myślał nad wznowie-
niem działalności terrorystycznej. 
W marcu 1889 r., gdy prowadził 
w górach pod Zurychem próby z ła-
dunkami wybuchowymi, które miały 
być użyte do kolejnego zamachu na 
cara, został ciężko kontuzjowany, 
a Willeńczyk Izaak Dembo – który 
wcześniej wespół z Dębskim i Anto-
nim Gnatowskim uniknął areszto-
wania po zamachu na Aleksandra III 
– ranny w brzuch zmarł w szpitalu. 
Musiał wyjechać do Francji; w jego 
ślady ewakuowała się spora część 
emigracji polskiej w Szwajcarii (zostali 

wydaleni na żądanie Rosjan, a sprawa 
Dębskiego była pretekstem do ich 
wypędzenia). W Paryżu pracował 
w drukarni, zapisał się na Sorbonę, 
wziął następnie udział w zjeździe 
polskich działaczy socjalistycznych 
w Sztokholmie. Wedle różnych histo-
ryków, został aresztowany (Pobóg Ma-
linowski twierdzi, że nie) po zamachu 
na generała żandarmów Seliwerstowa 
(zamachowcem był Padlewski), ale 
został wypuszczony. W sierpniu 1891 
r. brał udział II Międzynarodowym 
Kongresie Robotniczym i Socjalistycz-
nym II Międzynarodówki w Brukseli. 
Potem zaangażował się w starania 
o konsolidację polskiego ruchu so-
cjalistycznego. I to wtedy odbyły się 
spotkania, o których wspomniane jest 
na wstępie, czyli utworzenie Związku 
Zagranicznego Socjalistów Polskich. 
Wśród założycieli, obok Dębskiego 
byli: Bolesław Antoni Jędrzejowski, 
Witold Jodko-Narkiewicz, Stanisław 
Mendelson, Feliks Perl, Aleksander 
Sulkiewicz (wszyscy związani z II 
Proletariatem), Edward Abramow-
ski, Jan Strożecki, Stanisław Tylicki 
i późniejszy prezydent II RP Stanisław 
Wojciechowski (Zjednoczenie Robot-
nicze), Stanisław Grabski (Związek 
Robotników Polskich), Bolesław 
Limanowski (wówczas bezpartyjny), 
a Jan Lorentowicz z Gminy Narodo-
wo-Socjalistycznej, odmówił wejścia 
do władz ZZSP. Niestety wielu z tych 
ludzi szybko odeszło z ruchu; Men-
delson wrócił do kraju, Abramowski 
przeszedł do ruchu spółdzielczego, 

Tylicki skonfliktowany z organizacją 
również pożegnał się z ruchem, zaś 
Grabski został jednym z przywódców 
ruchu narodowego. Zdenerwowana 
poczynaniami polskich rewolucjo-
nistów Rosja naciskała na Francję, 
by ta wydaliła Polaków. Francuzi się 
ugięli; Aleksander Dębski, tak jak inni 
aresztowani w Paryżu Polacy, trafił 
do Londynu. Tam też przeniosła się 
ZZSP. W Anglii pracował w drukarni, 
a w 1899 r. wyjechał do USA.

Okres amerykański
W Stanach Zjednoczonych stwo-

rzył Dębski Związek Socjalistów 
Polskich. Działał energicznie, m.in. 
organizował protesty w związku ze 
strajkiem dzieci we Wrześni, przeka-
zywał środki na budowę domu emi-
gracyjnego, wspierał sprawę Polską 
podczas wojny rosyjsko-japońskiej, 
i cały czas popierał zdecydowanie 
Piłsudskiego. Organizował kongres 
narodowy w maju 1910 r. w Wa-

szyngtonie i potężną manifestację na 
400. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. 
W Komitecie Obrony Narodowej, 
który zawiązał się w Pittsburghu 
w 1913 r., znalazły się wszystkie 
walczące z caratem istotne organi-
zacje polskie w Ameryce. Następnie 
zbierał środki na ruch powstańczy 
przeciw Rosji. Zebrane przez niego 
w Ameryce stanowiły, bywało, nawet 
70 proc wpływu w Polskim Skarbie 
Wojskowym. Z czasem KON zaczął 
się jednak rozpadać. W 1914 r., na 
początku wojny, Dębski przyjechał do 
Polski. Dał w Krakowie Piłsudskiemu 
3,5 tys. dolarów na akcję wojskową. 
Z Piłsudskim spotkał się wkrótce po-
nownie – na Śląsku. W pełni popierał 
wtedy koncepcję odbudowy państwa, 
którą miał przyszły marszałek. Wra-
cając, zahaczył jeszcze o Szwajcarię, 
gdzie rzucił pomysł powołania Komi-
tetu Sienkiewiczowskiego w Vawey. 
W styczniu 1915 r. znów był w USA 
i wziął udział w kongresie KON. Wraz 
z garstką ochotników z USA przez 
m.in. Włochy i Austrię trafił do Ko-
narów, gdzie legioniści z I Brygady 
otrzymali od niego 7,5 tys. dolarów, 
sztandar uszyty przez Polski z Amery-
ki, a Piłsudski zegarek. Przez półtora 
roku przebywał w Polsce. Cały czas 
wspierał Piłsudskiego, także w jego 
konflikcie z Naczelnym Komitetem 
Narodowym (którego zresztą Dębski 

był współtwórcą). Wszedł w skład 
lewicowego Centralnego Komitetu 
Narodowego. W 1918 wyjechał do 
Ameryki, gdzie m.in. z poświęce-
niem ratował tamtejsze postępowe 
pismo polskiej emigracji „Telegraf 
Codzienny.

W wolnej Polsce
Do kraju wrócił w 1919 r. Podczas 

wojny 1920 r. był sekretarzem gene-
ralnym Komitetu Werbunkowego (wy-
łoniony z PPS), nie trzeba tłumaczyć 
jak ważne to było stanowisko, w tym 
jakże trudnym dla kraju momencie. 
W Dwudziestoleciu zaangażowany był 
w politykę zagraniczną m.in. w Ame-
ryce; działał też czynnie w PPS-ie. 
Wedle części badaczy polskiego 
socjalizmu w 1926 sprzeciwił się 
przewrotowi majowemu Piłsudskiego 
(Pobóg-Malinowski w PSB nie podaje 
takiej informacji). Jeśli tak było, to 
był to pierwszy konflikt między tymi 
dotąd idącymi ramię w ramię ludźmi. 
Od 1930 r. zasiadał w Senacie RP. 
W tymże 1930 r. Aleksander Dębski 
trafił też do ...więzienia w Berezie 
Kartuskiej, tyle tylko, że był to inny 
polityk o tym samym imieniu i nazwi-
sku, działacz Narodowej Demokracji, 
poseł na Sejm w latach 1928-30. 

Do śmierci był też w składzie 
Centralnego Sądu Partyjnego PPS. 
W 1933 r. otrzymał Krzyż Niepodległo-
ści z Mieczami. Zmarł dwa miesiące 
przed Józefem Piłsudskim, 6 marca 
1935 r., i tak się złożyło, że właśnie 
w tym dniu mijała 46 rocznica wypad-
ku z bombą pod Zurychem, w którym 
przyszły senator o mało nie stracił 
życia. Gdyby wtedy zginął, kto wie 
jak potoczyłaby się sprawa Polska, 
bo o takich ludziach jak on, ludziach, 
którzy pozostają zawsze gdzieś na 
drugim planie, zapomina się, a prze-
cież bez nich trudno sobie wyobrazić 
jakąkolwiek sprawę zakończoną 
sukcesem. O pokoleniu Dębskiego 
Bohdan Cywiński w „Rodowodach 
niepokornych” pisał: „Pokolenie, 
które potrafiło odrodzić polskie życie 
polityczne, stworzyć potężne stron-
nictwa o wyraźnych programach, 
wnieść swój istotny wkład w odzyska-
nie niepodległości w 1918 r, wreszcie 
– w wieku zdecydowanie już bliskim 
emerytalnego – podjąć trud budowy 
odrodzonego państwa”. 

Skądinąd pouczająca jest droga 
życiowa Aleksandra Dębskiego, czło-
wieka, który zaczynał od podkładania 
bomb, a pod koniec życia został 
wybrany do wyższej izby polskiego 
parlamentu. 

Bibliografia:
A. Garlicki, „Podzielił ich terror”, 
Polityka, nr 46, 16 XI, 2002.

W. Pobóg-Malinowski, „Dębski 
Aleksander”, Polski Słownik 
Biograficzny, tom V, Kraków 1939-
1946. 

J. Tomicki, „Dębski Eugeniusz”, 
Słownik Biograficzny Działaczy 
Polskiego Ruchu Robotniczego, 
Warszawa 1985.

Aleksander Dębski. Socjalista, 
terrorysta, senator

Toalety w 
przyszłym roku
olkusz

Wiola Woźniczko

W olkuskim magistracie podpi-
sano umowę z wyłonionym w prze-
targu wykonawcą budowy toalet 
przy ul. Floriańskiej. Inwestycja 
powinna być gotowa wiosną przy-
szłego roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Oznacza to, że zadanie obejmuje 
wykonanie projektu 
publicznej toalety 
(z pięcioma stanowi-
skami, przystosowa-
nej dla osób niepeł-
nosprawnych); uzy-
skania niezbędnych 
zezwoleń; wykonania 
fundamentu, przy-
łączy wodno-kana-
lizacyjnych i elek-
trycznych; montażu 

toalety oraz zagospodarowanie przy-
ległego terenu. 

Na przetarg wpłynęły trzy oferty. 
Zdecydowano się na wybór firmy 
Hamster Polska Sp. z o. o. z Rybni-
ka. Firma zaproponowała cenę 482 
160,00 zł i 5 lat gwarancji.

Wiadomo, że toalety będą sa-
moobsługowe, z elektronicznymi 
wrzutnikami monet (z możliwością 
ich wyłączenia). -Na chwilę obecną 
nie została podjęta decyzja o tym, 
czy toalety będą płatne czy też nie – 
mówi rzecznik prasowy urzędu Michał 

Latos.
Obecnie toalety 

przy ul. Floriańskiej 
są bezpłatne. Średni 
koszt obsługi ogól-
nodostępnych toalet 
publicznych na pod-
stawie zawartych 
umów wynosi ok. 
3 600,00 zł brutto 
miesięcznie.
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KALENDARIUM

=14. października
16:00 Lego Ninjago: Film (3D DUBBING) 
17:45 Tarapaty (2D Pl) 
19:30 Botoks (2D Pl) 
=15. października
20:00 Botoks (2D Pl) 
=16-17 października
16:00 Lego Ninjago: Film (3D DUBBING) 
17:45 Tarapaty (2D Pl) 
19:30 Botoks (2D Pl) 

=13. października
15:00 My Little Pony (3D DUBBING) 
16:30 My Little Pony (2D DUBBING) 
17:15 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
18:30 Twój Vincent (2D Pl) 
20:10 Wszyscy moi mężczyźni (2D NAPISY) 
20:15 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
=14. października
15:00 My Little Pony (3D DUBBING) 
16:30 My Little Pony (2D DUBBING) 
16:45 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
18:30 Twój Vincent (2D Pl) 
19:45 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
20:10 Wszyscy moi mężczyźni (2D NAPISY) 
=15. października
13:30 My Little Pony (2D DUBBING) 
15:30 My Little Pony (2D DUBBING) 
17:30 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
20:15 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
=17. października
14:30 My Little Pony (2D DUBBING) 
16:30 My Little Pony (2D DUBBING) 
17:15 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
18:30 Twój Vincent (2D Pl) 
20:10 Wszyscy moi mężczyźni (2D NAPISY) 
20:15 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
=18-19 października
15:00 My Little Pony (3D DUBBING) 
16:30 My Little Pony (2D DUBBING) 
17:15 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 
18:30 Twój Vincent (2D Pl) 
20:10 Wszyscy moi mężczyźni (2D NAPISY) 
20:15 Blade Runner 2049 (2D NAPISY) 

=15. października
17:00 Koncert Papieski
18:00 Wyjazd do NOSPR na „Nieszpory 
ludźmierskie” Jana Kantego Pawłuśkiewicza 
=17. października
08:30 „Przygody Baltazara i Wawelskiego Smoka” 
- spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu 
Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia 
10:15 „Przygody Baltazara i Wawelskiego Smoka” 
- spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu 
Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia 
12:00 „Skąpiec” - spektakl teatralny dla dzieci 
w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji 
z Wrocławia 
=18. października
09:00 I Olkuski Konkurs Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej „Olkuszanie dla Niepodległej” 
=19. października
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

=19. października
17:00 40. Jesień Poetycka - Turniej Jednego 
Wiersza

=15. października
16:00 Kino MOK Bukowno

=13. października
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci  
=14. października
09:00 - 10:00 Pracownia Malarstwa i Rysunku  
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolbromiacy”  

10:10 - 13:30 Klub „Świat Małego Odkrywcy” 
(dwie grupy)  
21:00 Dyskoteka Retro  
=15. października
19:00 Koncert zespołu Happysad  
=16. października
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE  
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań  
=17. października
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE  
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne w DK Wolbrom  
=18. października
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE  
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań  

=13. października
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim - zajęcia dla 
dzieci w wieku od 5 do 7 lat  
=14. października
10:00 - 11:00 Rozumiem co czytam dla klas II i III 
szkół podstawowych  
11:00 - 12:00 Bajkowe soboty dla rodziny - 
kreatywne zajęcia dla dzieci  
12:30 - 13:30 Rozumiem co czytam dla klas IV-VI  
=19. października
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat 

=13. października
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży
=16. października
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci w trzech 
grupach
=17. października
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych
=18. października
17:00 - 18:00 Klub Miłośników Zwierząt

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
stałej malarstwa współczesnego polskiego, 
europejskiego i światowego z kolekcji Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu, w której 
zgromadzono ok. 400 prac wykonanych różną 
techniką - większość dzieł eskponowana jest 
w salach na I i II piętrze. Pon. 9-16, wt.-pt. 10-18, 
sob. 10-14.
=13 października
18:00 Wernisaż wystawy grafiki – Stanisław 
Jakubas „ANATOMIA PEJZAŻU”

=13. października
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup 
16:45 - 20:00 Język angielski (podział na grupy) 
17:20 - 20:00 Klub Seniora Relaks 
=16. października
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup 
17:15 - 18:10 Zumba 
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci 
=17. października
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie 
16:30 - 18:00 Emisja głosu 
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie 
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na 
grupy) 
19:00 - 20:00 Trening interwałowy 
=18. października
16:10 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie 
=19. października
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie 
16:30 - 18:00 Emisja głosu 
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci 
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
19:00 - 20:00 Trening interwałowy 

=13. października
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 lat) 
16. października
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 

17:00 - 18:00 Joga 
18:30 Kuchnia Wschodnia i Kresowa 
=17. października
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 Moja pierwsza własna książka (zajęcia dla dzieci) 
18:30 - 19:30 Zumba 
=18. października
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
16:30 Klub gier planszowych dla dzieci 
=19. października
16:30 - 17:30 Malowanie na szkle 
17:00 - 17:30 Język rosyjski dla dzieci 
17:30 - 18:30 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
zaawansowana) 
18:30 - 19:30 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 

=13. października
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki 
15:00 - 16:00 Warsztaty Teatru z Osobami 
Niepełnosprawnymi 
16:00 - 17:00 Warsztaty Teatru Seniora 
16. października
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki 
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 - 18:00 Zajęcia tańca nowoczesnego dla 
dzieci w wieku od 7 – 10 lat 
17:15 - 18:15 Międzypokoleniowy Kącik 
Komputerowy dla początkujących 
=17. października
14:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - zajęcia 
instrumentalno-wokalne 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki 
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 - 18:00 Spotkanie grupy teatralnej 
Lęgowisko 
=18. października
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki 
15:00 - 19:00 Wspólne Śpiewanie - zajęcia 
instrumentalno-wokalne 
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
16:00 - 17:00 Zajęcia specjalne: Joga dla 
Seniorów 
=19. października
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki 
16:00 - 17:00 Spotkanie Klubu Seniora

=13. października
15:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
15:00 - 19:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
16:15 - 18:15 Korepetycje z matematyki 
=16. października
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
=17. października
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
17:00 - 18:00 Zajęcia na basenie 
=18. października
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
=19. października
16:00 - 17:00 Konsultacje z psychologiem 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
17:00 - 19:00 Słowikowe metamorfozy ciała 
i ducha 
19:00 - 20:00 Konsultacje z psychologiem 
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. Venus Alergo-med  
& SPA tel: 511-998-966 ul. Krakowskie Przedmie-
ście 7, Olkusz www.alergo-med.pl

CHIrUrg
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
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.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
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
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com
Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. 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. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, 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. SOBOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIrUrg ortopeda
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).
Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.
Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.
Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.
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.
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

CHoRoBY ZaKaŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja Tel. 32 645 44 70 pon. - pt. 10.00 -  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

CoaCHINg
Michał  Tworus  Dyplomowany Coach ,  
analiza behawioralna i poznawcza, Extended 
Disc, treningi miękkie. Tel. 504 06 99 06,  
www.tworus.com.pl

dermatolog
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

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

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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.

dIabetolog
Marta Pasich lek. med., specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
Centrum Marlibo-Medica Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rejestracja tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

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

gastroeNterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

GImnastYKa KoREKCYjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.  
695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 

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.

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek 
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUNolog
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG,  DOPPLER .  Re jest rac ja  po  16:00  
tel. 796 797 112, wt.16-18, pt.16-18.

Janusz Rogóż lek. med., 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 17.00–19.00.

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

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

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.

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.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Poniedziałek od 
15.30.

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

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

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.
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

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

mEDYCYna spoRtowa
BARBARA BANYŚ lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej – badania 
sportowo-lekarskie dzieci i młodzieży do 23 r. ż., 
kwalifikacja na obozy sportowe. Rejestracja tel. 
600 00 99 42.

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

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.

NeUroCHIrUrg
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09:00–13:00. 

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

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Maria Marciniak-Chmielewska, Neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11. Godziny przyjęć: 
pon., wt., śr., czw., 10-12, 16-18. Rejestracja 
telefoniczna codziennie tel. 696 024 735.

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

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

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

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl

Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
INTER-MED, Olkusz, Al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

optYKa
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

pedIAtra
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej.  Tel. 698 941 921,  
505 988 780.

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

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.

podolog
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
Dojazd na terenie Olkusza gratis.

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

psYCHIatRIa 
/ psYCHotERapIa
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.
Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefoniczna 519 
343 030. www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
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

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
www.marlibo-medica.pl 
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.
Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.
Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 
Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
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, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.

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

Ewa haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.



9Przegląd Olkuski | 13 października 2017 |www.przeglad.olkuski.pl O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.
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.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.
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.
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.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
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.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

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

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-

niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

terapIe
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i 
Rodziny „GNIAZDO”. 
* Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Rodziców - konsul-
tacje i porady, diagnoza wstępna i fachowa pomoc. 
Dyżur telefoniczny: 731 330 801 (poniedziałek 
12.00-15.00). 
* Trening kompetencji społecznych i kontroli złości 
- 532 480 390. 
* Zajęcia antystresowe - wspomaganie motywacji 
do nauki, tutoring dla rodziców - 532 480 390. 
* Fizjoterapia - 608 362 395. 
* Klub Rodziców Betania - 506 610 196.

Uroda
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, 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.

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

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

Salon kosmetyczno-fryzjerski „ButerflyEffect”. 
Fotoodmładzanie, depilacja laserowa, lipolaser, 
mezoterapia igłowa. Tel.535 544 028. Anna 
Piekarz - makijaż permanentny. Olkusz, ul. 
Sławkowska 13, Tel.691 197 624.

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

Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-
xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  
zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  
ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

Venus Alergo-med & SPA. Zabiegi kosmetyczne 
Phyris, Depilacja laserem diodowym,odchudza-
nie i modelowanie sylwetki m.in.: endermologia 
3 w 1, kriolipoliza mezoterapia igłowa, karboksy-
terapia; opalanie natryskowe SunFX, manicure i 
pedicure żelowy, przedłużanie rzęs, medycyna 
estetyczna, lasery. Najnowocześniejsze urządze-
nia medyczne. Tel: 511-998-966 ul. Krakowskie 
Przedmieście 7, Olkusz www.alergo-med.pl

Urolog
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-

mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.

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

Usg
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. 
Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 
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.
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-
mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy 
nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. - sob.  
8 – 20. Tel. 32 645 26 09, 600 686 603,  
www.usgolkusz.pl

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

13-10-2017 Piątek ul. Nullo 2

14-10-2017 Sobota ul. Legionów Polskich 14

15-10-2017 Niedziela ul. 1000-lecia 17

16-10-2017 Poniedziałek ul. Orzeszkowej 22

17-10-2017 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 28

18-10-2017 Środa ul. K. K. Wielkiego 60

19-10-2017 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 64B
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

Ogłoszenia 
drobne 

już od 2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

KuPię - SPRzedam
=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 

płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

uSługi
=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,  
termobindowanie, bigowanie, 
złocenie metodą termodruku.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 

płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 
gałęzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

BudOWLaNe
=Usługi Malowanie.  
Tel.(799)914523.

eLeKTROTeChNiCzNe
=Naprawa Telewizorów. 
Tel.(791)849525 

FiNaNSOWO - PRaWNe
=Chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

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

Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzedaż złota, atrak-
cyjne ceny, super warunki.  

Tel.(512)777884.

OKOLiCzNOŚCiOWe

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

=WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

mOTORyzaCJa
=OLeJe, FiLTRy, aKCeSORia 
i PROFeSJONaLNe NaRzędzia 
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 bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B, Tel.

(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=auTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, sprzedaż, 
montaż, naprawa, serwis. Bogucin 
Duży 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYST-
KIE MARKI I ROCZNIKI, NAJLEP-
SZE CENY, DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.

=POmOC dROgOWa.  
Tel.(695)634005.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 

płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

NieRuChOmOŚCi
LOKaLe użyTKOWe

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

gRuNTy

=Sprzedam działkę budowlaną  
w Niesułowicach 17,5a.  
Tel. 737477731

PrAcA
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłod-
nie, wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II 
grupa, teren pracy okolice Wolbro-
mia. Tel.(509)020901.
=Zatrudnię do biura osobę 
z orzeczeniem min. II grupa, teren 
pracy okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.
=Zatrudnię pracowników do zbie-
rania leszczyny. Tel.(664)693622.
=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.


