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Strajk nauczycieli 
coraz bliżej

powiat
Jakub�Fita

W całej Polsce pedagodzy posta-
nowili zawalczyć o wyższe wynagro-
dzenia. W wyniku braku porozumienia 
ze stroną rządową wielkimi krokami 
zbliża się ogólnopolska akcja prote-
stacyjna, organizowana przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. Najpraw-
dopodobniej  odbędzie  się  ona  także 
w Olkuszu. Związkowcy z ZNP skie-
rowali w tej sprawie apel do gminnych 
i powiatowych radnych.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Podopieczna Pracowni Plastycznej Ogni-
ska Artystycznego „Żaczek” w Olkuszu - Na-
talia Rachlewicz (6 l.) - została nagrodzona 
w finale XI Ogólnopolskiego Biennale Twór-
czości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Podsu-
mowanie konkursu pod hasłem: „Rok polski 
w tradycji i obyczajach” wraz z uroczystym 
otwarciem wystawy pokonkursowej, odbyło 
się 13 marca br. w Ogrodzie Zimowym Pałacu 
Młodzieży w Warszawie. Niezwykłemu wyda-
rzeniu towarzyszyła Wioletta Sarota-Stach, 
opiekun artystyczny uzdolnionej laureatki 
oraz rodzice.

Celem tych ogólnopolskich zmagań arty-
stycznych, organizowanych co 2 lata, jest zainte-
resowanie dziedzictwem kulturowym, tradycjami 
i obyczajami związanymi z typowo polskim rokiem 
kalendarzowym. Poprzez swoją specyfikę, tema-
tykę i przesłanie zachęca do kontaktu międzypo-
koleniowego. Przypomina o naszych korzeniach 
i podkreśla rolę tożsamości kulturowej w proce-
sie przenoszenia emocji na rodzące się dzieło.

Jury w składzie: Hanna Stefańska, Ewa Rako-
czy, Jadwiga Ruzikowska, Tadeusz Walter i Ro-
bert Jankowski, dokonało przeglądu 658 prac 
z 68 placówek oświatowych i instytucji kultury. 
Przyznano 30 równorzędnych nagród a 128 prac 
zakwalifikowano do wystawy pokonkursowej 
w Galerii Ogrodu Zimowego Pałacu Młodzieży.

Ze zgłoszonych do przeglądu prac dziewcząt 
i chłopców, jakie cierpliwie i odważnie powstawa-
ły podczas kilkugodzinnych sesji w pracowniach 
„Żaczka”, za które autorom należą się również 
wielkie brawa, wyłoniono jedną, malarską pra-
cę do nagrody i drugą wyróżniając możliwością 
wystawienia.

Radosna atmosfera podczas wręczenia dy-
plomów i nagród udzieliła się tego popołudnia 
wszystkim uczestnikom wernisażu. Pablo Picasso 
kiedyś powiedział: „Gdy przychodzi natchnienie, 
zastaje mnie przy pracy”. Życzymy więc kolejnych 
sukcesów oraz twórczych wyzwań artystycznych 
i pedagogicznych. Gratulujemy!

Ogólnopolski sukces „Żaczka” 
w Biennale Plastycznym  

w Warszawie

Co dalej w sprawie olkuskiego pogotowia?
powiat 

Wiola�Woźniczko

Kilkanaście dni temu informowa-
liśmy, że zadania z zakresu ra-
townictwa medycznego na terenie 
powiatu olkuskiego od przyszłego 
miesiąca najprawdopodobniej bę-
dzie realizowało Krakowskie Pogo-
towie Ratunkowe. Co wydarzyło się 
w tej sprawie w ostatnim czasie?

Przypomnijmy, że kilka lat temu 
scentralizowano dyspozytornie me-
dyczne. W Małopolsce  funkcjonują 
dwie: w Krakowie i w Tarnowie. Kra-
kowska  obejmuje  swym  zasięgiem 
12 powiatów (w tym olkuski) i miasto 
Kraków. Obecnie na tym terenie ra-
townictwem medycznym zajmuje się 
konsorcjum skupiające kilkanaście 
podmiotów (szpitale  i stacje pogoto-
wia), którego liderem jest Krakowskie 
Pogotowie Ratunkowe.

Od 1 kwietnia zmieniają się prze-
pisy - usługi dotyczące ratownictwa 
medycznego mogą świadczyć podmio-
ty, w których 51 proc. udziałów mają 
samorządy lub Skarb Państwa. Olku-
ski Nowy Szpital, aby spełnić ustawo-
we wymogi  przystąpił  do powołanej 
z inicjatywy Grupy Nowy Szpital Hol-
ding S.A. spółki Ratownictwo Medycz-
ne sp. z o. o., której większościowym 
udziałowcem  (51 proc.)  jest  powiat 
świebodziński. 

Niedawno okazało się, że olkuska 
placówka nie jest już brana pod uwagę 
jako członek konsorcjum ubiegające-
go się o nowy kontrakt.

Dyrekcja Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego w piśmie skierowanym 
do przewodniczącego Rady Powiatu 
w Olkuszu Jacka Osucha zapewnia-
ła,  że  organizacja  i model  funkcjo-

nowania Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w powiecie olkuskim nie 
ulegnie  zmianie.  Zmieni  się  jedynie 
dysponent ratownictwa medycznego, 
którym staje się Krakowskie Pogoto-
wie Ratunkowe jednostka samorządu 
województwa małopolskiego, a nie fir-
ma Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o.

O  sytuacji  pogotowia  ratunko-
wego  dyskutowano  na  specjalnie 
zwołanej  sesji Rady Powiatu. Rad-
ni  wystosowali  apel  do  wojewody 
małopolskiego,  aby usługi  z  zakre-
su  ratownictwa medycznego nadal 
były  realizowane przez Nowy Szpi-
tal w Olkuszu, podnosząc, że nie ma 
przeszkód prawnych, aby spółkę Ra-
townictwo Medyczne Sp. z o. o. przy-
jąć do konsorcjum, a współdziałanie 
z Krakowskim Pogotowiem Ratunko-
wym powinno pozostać na dotych-

czasowych zasadach. Wojewoda Piotr 
Ćwik wydał oświadczenie, w którym 
pisał m.  in.,  że  to nie  on decyduje 
o strukturze konsorcjum podmiotów 
realizujących  zadania  z  zakresu  ra-
townictwa medycznego, a standardy 
określane w konkursach ogłaszanych 
przez NFZ mają pozwolić wyłonić naj-
lepszych dysponentów  ratownictwa 
medycznego, którzy będą obsługiwać 
dany  rejon. Kluczowym  założeniem 
jest  zapewnienie  sprawnego  syste-
mu gwarantującego jakość i ciągłość 
świadczeń.

Dwa tygodnie temu starosta Pa-
weł Piasny skierował do prezesa za-
rządu Grupy Nowy Szpital Holding 
S.A. pewną propozycję. Szef powiatu 
chce wyłączyć jeden z zapisów umo-
wy o współpracy z 2009 roku zawartej 
pomiędzy powiatem olkuskim i Zakła-

dem Usług Konsultingowych Know 
How Sp. z o. o. oraz Grupą Nowy Szpi-
tal Sp. z o. o. 

- Aktualny zapis o powstrzymaniu 
się Powiatu Olkuskiego od wszelkich 
działań polegających na prowadzeniu 
konkurencyjnej działalności w stosun-
ku do NZOZ, bądź wspieraniu dzia-
łań konkurencyjnych w stosunku do 
NZOZ przez inne podmioty uniemoż-
liwia Powiatowi Olkuskiemu podję-
cie w przyszłości działań związanych 
z wprowadzeniem nowych rozwiązań 
w  zakresie  funkcjonowania Ratow-
nictwa Medycznego na  terenie  Po-
wiatu Olkuskiego. Wyrażenie  zgody 
na utworzenie przez Powiat Olkuski 
podmiotu  celowego, którego właści-
cielem będzie Powiat Olkuski, pozwoli 
na kontynuowanie zadania, jakim jest 
Ratownictwo Medyczne na miejscu, 

tj. na terenie naszego powiatu – pisał 
starosta Piasny.

Jest też już odpowiedź na pismo 
starosty  skierowane do prezesa  za-
rządu Grupy Nowy Szpital Holding. 
Prezes Marcin Szulwiński informuje, 
że z inicjatywy szpitali, których GNSH 
jest większościowym udziałowcem zo-
stała powołana ogólnopolska spółka 
Ratownictwo Medyczne  spółka  z  o. 
o., która spełnia wymogi ustawy, (jej 
większościowym udziałowcem jest sa-
morząd – 51 proc. udziałów objął Po-
wiat Świebodziński. Jeden z oddziałów 
spółki mieści się w Olkuszu. - Oddzia-
ły  spółki  (w  tym Olkusz) dysponują 
miejscami wyczekiwania zespołów wy-
jazdowych z wymaganym wyposaże-
niem i infrastrukturą pozwalającą na 
łączność w systemie SWD-PRM, pod 
dotychczasowymi adresami w obec-
nych  lokalizacjach. Od wielu mie-
sięcy Nowy Szpital w Olkuszu  oraz 
Ratownictwo Medyczne Sp.  z  o.  o. 
konsekwentnie i z dużą determinacją 
podejmują starania, aby podobnie jak 
w innych naszych lokalizacjach ubie-
gać się o kontrakt w zakresie RTM od 
I kwietnia 2019 r. Pozostałe Oddzia-
ły Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o. 
(Świecie, Wąbrzeźno, Nakło i Szubin. 
Świebodzin, Góra, Kostrzyn, Skwierzy-
na, Wschowa) uczestniczą w obecnym 
kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. 
O przedstawionych faktach wielokrot-
nie informowaliśmy Starostwo Powia-
towe w Olkuszu podczas wspólnych 
spotkań, sesji Rady Powiatu, licznej 
korespondencji, Proponowaliśmy rów-
nież przystąpienie Powiatu Olkuskiego 
do spółki Ratownictwo Medyczne Sp. 
z o. o. jako udziałowca mniejszościo-
wego – pisze prezes Marcin Szulwiń-
ski,  ponownie  zapraszając  starostę 
i powiat olkuski „(…) do kontynuowa-
nia współpracy oraz podjęcia dalszych 

zdecydowanych działań umożliwia-
jących funkcjonowanie Ratownictwo 
Medyczne Sp.  z o.o. w partnerstwie 
ze Szpitalem  i Starostwem w Olku-
szu w nowym okresie kontraktowania 
świadczeń RTM”.

- W mojej ocenie przywołany przez 
Pana Starostę zakaz konkurencji w ża-
den sposób nie koliduje we współpracy 
w  zakresie  ratownictwa medyczne-
go pomiędzy powiatem, a szpitalem. 
Proponowane przez nas rozwiązania 
znalazły akceptację w województwach: 
kujawsko – pomorskim,  lubuskim 
i  dolnośląskim.  Dlatego  nie  widzę 
potrzeby wyłączenia  zapisu ujętego 
w &4 pkt 6 naszej Umowy o współpra-
cy. Uprzejmie proszę o dalsze wspar-
cie dla Szpitala  i  spółki  ratowniczej 
w skutecznym ubieganiu się o kon-
trakt w zakresie RTM po 1 kwietnia 
2019 r. - dodaje prezes Szulwiński.

W ubiegłym tygodniu do Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów w Warszawie zostało wysto-
sowane zawiadomienie o podejrzeniu 
stosowania praktyk ograniczających 
konkurencję  przez Krakowskie  Po-
gotowie Ratunkowe  „(…) w  związku 
z arbitralnym wykluczeniem Ratow-
nictwa Medycznego sp. z o. o., powoła-
nej dla realizacji zadania ratownictwa 
medycznego na  terenie  powiatu  ol-
kuskiego z grona konsorcjantów, co 
uniemożliwiło ubieganie się w/w o za-
warcie umowy o udzielanie świadczeń 
opieki  zdrowotnej w  rodzaju  ratow-
nictwo medyczne na kolejny  okres 
kontraktowania świadczeń, tj. okres 
po dniu 31 marca 2019 r.” Pod za-
wiadomieniem  podpisało  się  dwo-
je  radnych powiatowych,  Zdzisława 
Szczygieł i Jan Orkisz.

O sprawie będziemy informować 
na bieżąco.
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W proteście przeciwko niskim pła-
com w szkołach na terenie całego kra-
ju nauczyciele zbiorowo zaczęli brać 
zwolnienia lekarskie. To oddolna ini-
cjatywa na wzór tej, którą wcześniej 
zorganizowali m.in. policjanci, straża-
cy, funkcjonariusze służby więziennej 
oraz pracownicy sądów. W powietrzu 
wisi  także  ogólnopolska akcja pro-
testacyjna. Olkuskie  struktury ZNP 
skierowały w tej sprawie oficjalne pi-
sma do przewodniczących Rady Miej-
skiej w Olkuszu oraz Rady Powiatu 
w Olkuszu.  -  Prosimy o uszanowa-
nie prawa do strajku, z którego część 
nauczycieli  i  pracowników niepeda-
gogicznych zamierza skorzystać w naj-
bliższym czasie – piszą w swoim liście 
związkowcy.

Strajk ma się rozpocząć 8 kwiet-
nia bieżącego roku. Obecnie w szko-
łach trwają referenda. Od ich wyników 
zależeć będzie, które placówki przy-
łączą się do protestu. Głównym po-

stulatem pedagogów  jest  podwyżka 
w wysokości  tysiąca  złotych.  - Był-
by to właściwy krok, prowadzący do 
zrównania płac w oświacie ze średnim 
wynagrodzeniem w Polsce. Naszym po-
stulatem od lat jest także zwiększenie 
nakładów na edukację oraz finanso-
wanie pensji nauczycieli bezpośrednio 
z  budżetu państwa,  zwalniając  tym 
samym z tego zadania samorządy – 
możemy przeczytać w piśmie,  jakie 
wysłał  do  radnych Marek Krzykaw-
ski, prezes oddziału ZNP w Olkuszu.

Skąd biorą się pieniądze  
na oświatę?

Podstawą finansów systemu jest 
subwencja  oświatowa,  z  której  po-
chodzą pieniądze na wynagrodzenia 
i  środki na utrzymanie  szkół. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej co roku 
przeznacza na ten cel określoną sumę, 
która przekazywana  jest następnie 
samorządom. Wysokość  omawianej 
subwencji wyliczana jest na dziecko 
na podstawie specjalnego algorytmu. 
Obejmuje on m.in.  takie wskaźniki, 

jak: liczba dzieci w szkole i ilość go-
dzin lekcyjnych.

Wynagrodzenia nauczycieli stano-
wią lwią cześć całej subwencji. W pol-
skich szkołach pracuje ich około 498 
tys. Ich pensje obliczane są w oparciu 
o tzw. kwotę bazową, która określana 
jest co roku w ustawie budżetowej. - 
Jako związek zawodowy podkreślamy 
potrzebę  zapewniania  samorządom 
odpowiednich środków finansowych 
na wypłacanie pensji w oświacie. Jed-
nocześnie prostujemy przeciwko prze-
noszeniu na nie  odpowiedzialności 
finansowej za podwyżki dla nauczycieli 
– argumentują działacze związkowi.

Jak wyglądają zarobki 
nauczycieli?

Problem  zarobków nauczycieli 
w Polsce jest złożony. Ma na to wpływ 
m.in. Karta Nauczyciela, która okre-
śla stopnie awansu zawodowego w tej 
profesji. Wynagrodzenia  zależą  od 
wykształcenia,  stopnia  awansu  za-
wodowego  i  stażu. Według danych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
średnie wynagrodzenie nauczyciela 
stażysty wynosi obecnie 2900 zł, na-
uczyciela  kontraktowego  -  3219  zł, 
mianowanego - 4176 zł, a dyplomo-
wanego – 5336 zł. Wszystkie te kwoty 
są kwotami brutto.

Rzeczywistość w większości przy-
padków nie jest jednak tak kolorowa. 
Wynagrodzenie  zasadnicze w 2019 
roku w zależności od stopnia awan-
su zawodowego pedagoga wyniesie od 
2538 zł brutto do 3483 zł brutto. Do 
tego mogą oni otrzymywać dodatki: za 
wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny 
oraz za warunki pracy. Nauczycielom 
przysługują także dodatkowe środki 
za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz nagrody. Ich 
pensje są więc bardzo zróżnicowane.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? – Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Zamek zamknięty  
dla zwiedzających

Rabsztyn
Wiola�Woźniczko

W tym roku zamek Rabsztyn nie 
będzie dostępny dla turystów. Po-
wodem jest zaplanowana na nad-
chodzące miesiące realizacja dwóch 
projektów, na które gmina Olkusz 
otrzymała unijne dotacje.

Rabsztyńska warownia jest czę-
sto odwiedzana przez mieszkańców i 
przyjezdnych. Teraz chętni do zwie-
dzania muszą uzbroić się w cierpli-
wość.  - Wszystkich turystów proszę 
o wyrozumiałość. Niestety, zaplano-
wanych robót nie da się wykonać nie 
zamykając obiektu, przede wszystkim 
w trosce o bezpieczeństwo odwiedza-
jących. Chcemy, aby to miejsce sta-
wało się coraz bardziej atrakcyjne dla 
turystów. Dlatego też sukcesywnie od 
kilku lat inwestujemy zarówno w sam 
zamek,  jak  i  jego otoczenie. Zapew-
niam,  że po  zakończeniu  inwestycji 
zamek w Rabsztynie stanie się jeszcze 
bardziej interesujący  - mówi olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.  

W magistracie właśnie rozstrzy-
gnięto przetarg na projekt pn.  „Za-
bezpieczenie konstrukcyjne murów i 
ostańca skalnego wraz z organizacją 
placu archeologicznego na zamku w 
Rabsztynie w gminie Olkusz”. Zada-
nie obejmuje wykonanie stabilizacji i 
zabezpieczenia  ostańca wapiennego 
pod zamkiem górnym, czyli: wykona-
nie robót niwelacyjnych, oczyszczenie 
skarpy skalnej, wykonanie doraźnych 
prac  stabilizacyjnych, wzmocnienie 
spękanych fragmentów z zastosowa-

niem stalowych kotew, oczyszczenie 
szczelin  i wypełnienie. Poza tym za-
bezpieczeniu  i  konserwacji ulegnie 
północny mur obwodowy zamku od 
ostańca skalnego do węzła bramne-
go. Wszystkie prace poprzedzone będą 
odgruzowaniem dziedzińca pomiędzy 
ostańcem skalnym a murem obwodo-
wym. Dzięki temu odsłonięte zostaną 
zagruzowane partie muru i ostańca.

Realizacją  inwestycji  zajmie  się 
wyłoniona w przetargu  firma Reno-
wo sp. z o. o. z Jaworzna, która za-
oferowała wykonanie prac i pięcioletni 
okres gwarancji za kwotę 826 266,66 
złotych brutto. Unijne dofinansowanie 
wynosi 500 000,00 złotych.

W przyszłym roku na rabsztyń-
skim zamku zostanie zakończony jesz-
cze jeden projekt. Przypomnijmy, że 
zgodnie z jego założeniami w warowni 
powstanie podziemny pawilon, w któ-

rym mieścić się będzie punkt informa-
cyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. 
Projekt  obejmuje  też budowę  strefy 
rekreacyjnej  ze  sceną,  trawiastymi 
tarasami i nawierzchnią dziedzińca. 
Planowane jest także przeprowadze-
nie  zabezpieczeń  i  konserwacji mu-
rów pałacu  oraz wykonanie  badań 
archeologicznych. 

Na ten cel gmina otrzymała 1 709 
387,32 złotych dofinansowania w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzic-
two regionalne, Działanie 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów  regionu 
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych 
zasobów subregionów – spr, z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Wartość całego projektu to 
3 114 883,65 zł.

STRAJK
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O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o odstąpieniu od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Olkusz  dla  terenów  położonych 
w  obszarze  II  –  „wiejskim”,  w  strefach  polityki  przestrzennej 
opisanych  jako:  -  II  -  G  –  Zawada,  -  II  –  H  –  Gorenice  wraz 
z  obszarem  III  –  „leśnym”,,  przyjętej  uchwałą  nr  XXXV/491/2017 
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie 
zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 
48 ust. 1 i 1a ww. ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wystąpił 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz 
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu 
o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany Studium.

Pismem z dnia 22 lutego 2019 r. znak: OO.410.3.2.2019.AZ Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz pismem z dnia  
11 lutego 2019 r. znak: PSSE.NNZ 512/4/19 Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Olkuszu uzgodnili możliwość odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
opracowywanego projektu zmiany Studium.

Z ww. uzgodnieniami i uzasadnieniami odstąpień od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się 
w  Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków, pok. 219.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska 
Z-ca Burmistrza

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Olkusz  informuje,  że 
w  budynku Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu  obok 
pok.  211  w  dniach  od  22.03.2019r.  do  12.04.2019r. 
wywieszony  będzie  wykaz  nieruchomości  przezna-
czonych do dzierżawy: 

- działka nr 927/21 o pow. 7 m2 położona w Olkuszu przy ul. Cegielnianej 
z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat (zgodnie 
z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „C35MJ”). Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości: 30,00 zł netto (tj. 36,90 zł brutto). Termin 
wnoszenia opłat: rocznie: do 31-go marca każdego roku z góry

-  część działki nr 2227/2 o pow. 36 m2 położonej w Olkuszu, przy ul. 
Szpitalnej z przeznaczeniem pod ustawienie leżaków i stolików na 
okres do 7 miesięcy - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony 
jest sym. „01.ZP”) Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.250.2019 z 20.03.2019r. 
w wysokości: 3,00 zł/m2 - 108,00 zł netto (tj. 24,84 zł brutto). Termin 
wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 – go miesiąca z góry,

-  działka nr  1129 o pow. 177 m2,  działka nr  1127/1 o pow. 676 m2 
oraz  część działki nr 1130/1 o pow. 27 m2 - położone w Olkuszu, 
przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod ogród warzywny – 
(działki ogrodzone użytkowane zgodnie z zawartą umową) - zgodnie 
z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „2.KZ”. Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości: 70,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie 
- do 31 – go marca każdego roku z góry.
•	W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/ 
najem  nieruchomości  wyłonienie  Dzierżawcy  nastąpi  w  drodze 
przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

•	 Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona  jest dla osób fizycznych  i prawnych. Osoby 
zainteresowane  zawarciem  umowy  dzierżawy  winne  są  w  terminie 
wywieszenia  wykazu  złożyć  w  tut.  Urzędzie  wniosek  na  dzierżawę 
nieruchomości.  Oferta  winna  zawierać  następujące  informacje: 
oznaczenie  nieruchomości,  położenie,  propozycję  zagospodarowania 
działki,  proponowany  okres  dzierżawy.  Szczegółowe  informacje 
można  uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem w  godz.  
700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (32) 626-02-10.

I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że od 26.03.2019r. 
do 15.04.2019 r. na tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 16, wywieszony 

będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w  Bukownie, obręb 
ewidencyjny Wodąca, stanowiących działki o numerach: 599 oraz 
603. Wykaz ten zamieszczony będzie również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego www.umbukowno.pl

I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że od 26.03.2019r. 
do 15.04.2019 r. na  tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 16, wywieszony 

będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w  Bukownie, obręb 
ewidencyjny Wodąca, składającej się z działki nr 602 o pow. 0,5660 ha 
oraz  prawa użytkowania wieczystego działki nr 345 o pow. 0,1313 ha. 
Wykaz ten zamieszczony będzie również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego www.umbukowno.pl

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gorenice - Zawada”  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 29, art.39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081), a także Uchwały Nr XXXII/448/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 20 czerwca 2017r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/573/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Gorenice - Zawada” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, które 
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. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach 
od 29 marca 2019r. do 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach pracy urzędu.
Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt miejscowego planu będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, w dniu 15 kwietnia 2019 r. w godzinach od 15:00-16:30 oraz w dniach : 10 kwietnia i 25 kwietnia 
w godzinach od 9:00 do 10:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali narad (nr 112) o godzinie 15:00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi 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 oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku 
i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko, projekt 
planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski 
i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie 
pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: m.frejlich@umig.olkusz.pl 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 15 maja 2019r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska 
Z-ca Burmistrza

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

103 urodziny w Chechle
Klucze

UG�Klucze

Pan Stanisław Kulawik z Chechła 
obchodził w piątek 15 marca 103 
urodziny! Z tak wyjątkowej okazji 
świętującego w gronie rodzinnym 
jubilata odwiedzili przedstawiciele 
Gminy Klucze.

Z ramienia samorządu życzenia 
urodzinowe złożyli panu Stanisławo-
wi sekretarz gminy Daniel Hickiewicz, 
który przekazał jubilatowi list z życze-
niami w imieniu Wójta Gminy Klucze 
oraz radny Józef Kaczmarczyk i sołtys 
Chechła Maria Sierka.

Pan Stanisław Kulawik podczas 
urodzinowego  spotkania  był  roz-
mowny, uśmiechnięty i tak jak przed 
trzema  laty,  kiedy  świętował  setne 

urodziny,  również dzielił  się wspo-
mnieniami, a nawet rozbawiał swoich 
gości żartami. Sędziwy wiek nie osłabił 
witalności jubilata – nadal cieszy się 
pogodą ducha  i  zadowoleniem z ży-

cia. Oby tak dalej, Panie Stanisławie! 
Życzymy przede wszystkim dobrego 
zdrowia i wielu jeszcze szczęśliwych 
chwil w gronie bliskich  i życzliwych  
ludzi.

Ministerialna dotacja
powiat

Piotr�Kubiczek

54,5 miliona złotych – to kwota 
jaką Ministerstwo Sportu i Tury-
styki w 2019 roku przeznaczy na 
Program „Sport Dla Wszystkich”. 
Łącznie 80 tys. zł z tej puli trafi 
do dwóch klubów z terenu powia-
tu olkuskiego.

Beneficjentami ministerialnego 
programu zostały: Stowarzyszenie Pił-
ki Ręcznej Olkusz oraz Wolbromska 
Akademia Piłkarska Wolbrom Młodzi 
Przebojem. Oba podmioty zajmujące 
się szkoleniem dzieci i młodzieży w ra-
mach dwóch dyscyplin  sportowych 
– piłka ręczna  i piłka nożna, znala-
zły się w gronie 321 klubów, którym 

w połowie marca przyznano dotacje 
z budżetu państwa. Pozyskane fundu-
sze pozwolą uatrakcyjnić prowadzone 
zajęcia, wzbogacając je o dodatkowe 
elementy.

SPR Olkusz decyzją  Podsekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Jana Widery już wkrótce 
otrzyma 60 tysięcy złotych na „Upo-
wszechnianie  aktywności  fizycznej 
w zakresie piłki ręcznej oraz promo-
wanie zdrowego stylu życia w różnych 
grupach wiekowych”. WAP Wolbrom 
MP uzyskał natomiast dotację rzędu 
20 tysięcy złotych na realizację zada-
nia zatytułowanego „Ochota na sport” 
. Dofinansowane projekty mają być 
realizowane do końca obecnego roku.

Pieniądze w ramach „Sportu Dla 
Wszystkich” to z pewnością nie są je-

dyne środki jakie w najbliższym czasie 
trafią do klubów sportowych z terenu 
powiatu olkuskiego. 15 marca minął 
termin składania wniosków do Pro-
gramu Klub, na  realizację  którego 
Ministerstwo przeznaczyło kolejne 40 
milionów złotych. O dotacje w wysoko-
ści 10 i 15 tys. zł aplikowały podmio-
ty prowadzące działalność sportową 
w jednej, bądź też w kilku sekcjach. 
Przedmiotem dofinansowania są: za-
kup sprzętu sportowego, organizacja 
obozu sportowego oraz wynagrodze-
nie dla trenerów prowadzących zaję-
cia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
15 maja. W poprzednich latach bene-
ficjantami tego Programu były kluby 
z Olkusza, Wolbromia, czy Bukowna. 
W tym roku będzie zapewne podobnie.
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Mężczyźni u lekarza
olKusz

Piotr�Kubiczek

„Idźże chłopie do lekarza” – pod 
takim hasłem odbyła się pierwsza 
biała sobota skierowana do męż-
czyzn z gminy Olkusz. W weekend 
na wizytę w gabinecie lekarskim 
przychodni OLMED przy ul. Nałkow-
skiej zdecydowało się 45 pacjentów.

Mężczyźni do lekarza chodzą zwy-
kle dopiero wtedy kiedy muszą. Pa-
nowie nie  pamiętają,  albo nie  chcą 
pamiętać  o  badaniach  okresowych 
czy mierzeniu ciśnienia lub poziomu 
cholesterolu w  organizmie.  A prze-
cież mężczyźni nie są niezniszczalni. 
Jak pokazują statystyki, miażdżyca, 
otyłość, nowotwory płuc  i  prostaty 
to schorzenia,  z którymi najczęściej 
muszą zmierzyć się panowie. Części 
z tych dolegliwości z pewnością moż-
na by  zapobiec. Dlatego  tak ważna 
jest profilaktyka.

- Cieszę się, że tak wielu mężczyzn 
odpowiedziało na nasze zaproszenie. 
Była to pilotażowa akcja, dlatego nie-
co obawialiśmy się o frekwencję. Jak 
widać  niepotrzebnie  –  mówi  Woj-
ciech Ozdoba, radny miejski z Olku-
sza, Przewodniczący Komisji Zdrowia 
i Opieki Społecznej i zarazem osoba 
najmocniej zaangażowana w organi-
zację wydarzenia.  -  Pomysł  sponta-
niczny, ale i potrzebny. Hasło naszej 
akcji „Idźże chłopie do lekarza” nie jest 
przypadkowe. Skierowaliśmy je także 
do kobiet, aby zachęciły mężczyzn do 
wizyty w gabinecie lekarskim – dodaje 
radny Ozdoba.

Łącznie  na  bezpłatne  badania 
w  sobotnie przedpołudnie  zdecydo-
wało  się 45 mężczyzn. Niektórzy do 
ośrodka  zdrowia przyszli w  asyście 
swoich kobiet. Na uczestników akcji 

czekało  siedem  różnych  i  co ważne 
bezpłatnych propozycji: spirometria, 
EKG z mierzeniem ciśnienia, badania 
poziomu cholesterolu,  cukru  i  tlen-
ku węgla w wydychanym powietrzu 
oraz PSA,  czyli  badanie pod kątem 
wczesnego wykrywania raka prostaty. 
Zgodnie z zapowiedziami, nie zabrakło 
również konsultacji neurologicznych. 
Podstawą do wzięcia udziału w bada-
niach było jedynie okazanie dowodu 
osobistego w celu weryfikacji danych 
osobowych.

- To pierwsze, ale wierzę, że nie 
ostatnie takie wydarzenie. Widać, że 
jednak chęci do profilaktycznych ba-
dań wśród mężczyzn są. Przy wspar-
ciu ich kobiet, przy następnej okazji 
chętnych do wizyty u  lekarza może 
być  jeszcze więcej  –  zaznacza Woj-
ciech Ozdoba.

Historie osób, które w sobotę spo-
tkały się pod gabinetem lekarskim były 
różne, jednak w większości przypad-
ków  łączył  je  dziwny  lęk przed dia-
gnozą. - Jakoś nigdy nie było mi po 
drodze na badania. Do niedawna nie 
chorowałem, byłem zdrów  jak  ryba, 
ale od kilku miesięcy mam problemy 
ze zdrowiem. Trzeba mi było trafić do 
szpitala, żebym zmienił swoje nasta-
wienie. Mądry  facet  po  szkodzie…  - 
przyznaje pan Marek, uczestnik akcji 
w OLMED-zie.

Akcja „Idźże chłopie do lekarza” 
odbyła się pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz, a jej współor-
ganizatorem był Niepubliczny Zakład 
Opieki  Zdrowotnej OLMED. Wyda-
rzenie  swoim  rysunkiem na plaka-
cie wsparł  też  znany  grafik Andrzej 
Mleczko.

Samorządy powalczą  
o dotacje na drogi

powiat
Wiola�Woźniczko,�fot.�Małopolski�Urząd�
Wojewódzki�w Krakowie

Gminy i powiaty mogą już składać 
wnioski o dotacje na drogowe re-
monty w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Nabór trwa do 15 
kwietnia.

Małopolski  Urząd Wojewódzki 
w Krakowie informuje, że w ramach 
podziału  środków w 2019  roku na 
dofinansowanie zadań realizowanych 
przez  samorządy  została  ustalona 
kwota w wysokości 298 120 004, 89 
złotych. Pierwszeństwo mają wnioski 
złożone przez samorządy i zakwalifiko-
wane w ubiegłym roku do otrzymania 
dotacji w ramach ostatniej edycji „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. Limit na dofinansowanie zadań 
wieloletnich, których realizacja może 
rozpocząć się w tym roku, wynosi 73 
433 654,24 złote na każdy kolejny rok.

-  To  środki,  dzięki  którym  tak-
że na poziomie  lokalnym będą mo-
gły  szybciej  powstawać bezpieczne 
i  nowoczesne drogi.  Z perspektywy 
mieszkańców oznaczają  one  lepszy 
dojazd do szkół, sklepu, ośrodka zdro-
wia  czy większego miasta. Dlatego 
zachęcam  do  składania wniosków 
i skorzystania z tego dofinansowania 
– mówił wojewoda małopolski  Piotr 
Ćwik na briefingu prasowym doty-
czącym naboru w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Środki  z Funduszu będą mogły 
być przeznaczone na budowę czy re-
mont gminnych i powiatowych trak-

tów oraz dróg wewnętrznych (które po 
uzyskaniu właściwych parametrów 
technicznych będzie można zaliczyć 
do  odpowiedniej  kategorii  dróg pu-
blicznych),  a  także przebudowę  lub 
remont mostu usytuowanego w ciągu 
drogi powiatowej lub gminnej.

Mniej  zamożne  samorządy mo-
gą liczyć na wyższe dotacje. Na jedno 
zadanie można uzyskać maksymalnie 
30 mln złotych. Dofinansowanie może 
wynieść do 80 proc. kosztów realiza-
cji inwestycji. 

Wnioski  składane  są do woje-
wody, następnie  ocenia  je  komisja. 
Jak informuje Małopolski Urząd Wo-
jewódzki  w  Krakowie,  przy  ocenie 
wniosków komisja  będzie  kierować 
się wyrównywaniem potencjału spo-

łeczno - gospodarczego, poprawą jako-
ści życia mieszkańców i zapewnieniem 
spójności terytorialnej na obszarze wo-
jewództwa (biorąc pod uwagę: poprawę 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, zapewnienie spójności sieci dróg 
publicznych, podnoszenie standardów 
technicznych dróg powiatowych i dróg 
gminnych oraz zachowanie jednorod-
ności sieci dróg powiatowych  i dróg 
gminnych pod względem spełniania 
tych standardów, zwiększenie dostęp-
ności transportowej jednostek admini-
stracyjnych oraz poprawę dostępności 
terenów inwestycyjnych).

Lista  zadań  rekomendowanych 
do dofinansowania trafia do ministra 
infrastruktury, a ostatecznie zatwier-
dza ją premier.
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Problem śmieci  
w Kluczach-Osadzie 

wciąż aktualny
Klucze

Piotr�Kubiczek

W październiku 2017 roku na niele-
galnym składowisku śmieci w Klu-
czach wybuchł pożar, który strawił 
część zalegających tam odpadów. 
Sytuacja nie zmieniła się od pół-
tora roku. Śmieci wciąż zalegają 
w bezpośrednim sąsiedztwie za-
kładu Velvet Care i nie wiadomo, 
kiedy zostaną wywiezione.

W tej sprawie padło już wiele za-
pewnień i propozycji,  jednak jak na 
razie końca „śmieciowego problemu” 
nie widać. W styczniu Naczelny Sąd 
Administracyjny odrzucił wniosek sta-
rosty Pawła Piasnego o kasację skargi  
jaką złożył wójt gminy Klucze Norbert 
Bień, zarzucając szefowi powiatu bez-
czynność w  ramach wykonania  za-
stępczego, polegającego na usunięciu 
odpadów. Identyczne wyroki zapadły 
także w Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym i Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym.

Zdaniem wójta Bienia  starosta 
nic sobie nie robi z wyroków sądów 
różnych  instancji.  - Nie  rozumiem 
tego. My, jako gmina chcemy pomóc 
w finansowaniu wywozu odpadów – 
zapewnia Norbert Bień. Mowa  tutaj 
o pokryciu 50% kwoty uzyskanej w ra-
mach pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska. - Spłata 
tych zobowiązań nie  leży po stronie 
gminy. Zobowiązujemy się jednak do 
partycypacji w kosztach.  Pieniądze 
z  budżetu  gminy mogą pójść na  fi-
nansowanie zadań powiatowych, na 
przykład na remonty i bieżące utrzy-
manie dróg, budowę chodników – za-
znacza wójt Bień.

Na dzisiaj trudno określić ile bę-
dzie kosztować wywóz śmieci z Osady, 
bowiem  ilość  zalegających odpadów 
nadal nie została oszacowana. W kulu-
arach mówi się jednak, że zakończenie 
gehenny mieszkańców Osady może 
mieć cenę nawet 10 milionów złotych. 
To dużo, więc tak istotne jest zaan-
gażowanie wszystkich  stron  zainte-
resowanych rozwiązaniem problemu.

Na  pytania  o  obecną  sytuację 
w Kluczach odpowiada starosta Pa-
weł Piasny.

Piotr Kubiczek: Panie Starosto, 
zapadły wyroki, zgodnie z którymi 
sąd nakazał Panu usunięcie od-
padów z terenu nielegalnego ich 
składowania. Władze gminy Klu-
cze twierdzą, że nic z tych wyroków 
Pan sobie nie robi, mówiąc,że „są, 
bo są”. Czy rzeczywiście traktuje 
je Pan tylko jako polecenie, które 
można odłożyć na później?

Paweł Piasny: Oczekujemy m.in. 
od władz gminy realizacji deklara-
cji mówiącej o wspólnym ponoszeniu 
kosztów likwidacji nielegalnego wy-
sypiska śmieci. Pan wójt dotychczas 
tylko mówi, że jest zainteresowany 
rozwiązaniem tego problemu, ale jak 
dochodzi do konkretów, to zamiast na 
sprzątanie śmieci, chce dać pomoc... 
na drogi! Uzasadnia to tym, że złamał-
by prawo, co samo w sobie budzi nie-
smak. Pan wójt obawia się dyscypliny 
finansów, a namawia powiat do tego 
by przyjął pomoc na drogi, a następnie 
wykorzystał je na wywóz śmieci (?!). 
Nie potrafię pojąć tej logiki, bowiem 
wójt gdyby chciał to może rzeczywi-
ście przyczynić się do rozwiązania 
problemu, a tymczasem twierdzi, że 
nie może. Proponuje zaś rozwiązanie 
powiatowi, które już na samym starcie 
jest złamaniem prawa i naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych. Każ-
dego dnia zadaję sobie pytanie – czy 
wójtowi zależy na złapaniu przysło-
wiowego króliczka i rozwiązaniu pro-
blemu, czy tylko gonieniu...

PK: Czy wiadomo już jak dużo 
odpadów zalega na Osadzie i jakie 
koszty wygeneruje ich usunięcie?

PP: Nie wiadomo. Szukamy pod-
miotu, który podejmie się tego zadania.

PK: Według Pana, jak powinna 
wyglądać partycypacja w kosztach 
wywozu śmieci?

PP: Tak, jak przedstawiam to 
od ponad roku. (czyli pół na pół na 
przejrzystych zasadach – przypomi-
na redakcja).

PK: Czy jest szansa, aby od-
pady zostały wywiezione z Klucz 
jeszcze przed wakacjami?

PP: To zależy, czy pozostali part-
nerzy w końcu zechcą w tej materii 
współpracować.

PK: Czy w starostwie poczy-
nione zostały jakieś kroki, które 
w przyszłości zapobiegną podob-
nym historiom, jak ta z Osady?

PP: To pytanie należy skierować 
do gmin, bowiem tylko gminy posia-
dają władztwo planistyczne.  Jeżeli 
gmina uchwali w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzenne-
go możliwość  realizowania  danego 
przedsięwzięcia, to powiat musi wydać 
decyzję pozytywną. Do dzisiaj nic się 
nie zmieniło w planie przestrzennym 
w Osadzie i jeżeli jakikolwiek przed-
siębiorca spełni warunki do wydania 
decyzji,  które były wydane kilka  lat 
temu,  to  z  całą  pewnością  powiat, 
bądź organ wyższej instancji, będzie 
MUSIAŁ wydać taką decyzję. Tak sta-
nowi prawo.

Mieszkańcy chcą 
lepszego transportu  

do Krakowa
powiat

Jakub�Fita

Ponad 800 osób podpisało się już 
pod petycją skierowaną do władz 
samorządowych, która dotyczy 
utworzenia nowego połączenia au-
tobusowego pomiędzy Olkuszem 
i Krakowem. Mieszkańcy chcą 
większego komfortu podróży oraz 
możliwości zakupu miesięcznych 
i ulgowych biletów. Jakie są szan-
se na realizację tych postulatów?

Dojazd  ze Srebrnego Grodu do 
stolicy województwa  stanowi  jeden 
z najbardziej palących problemów mie-
szańców naszego miasta. Codziennie 
wielu olkuszan korzysta z minibusów, 
aby móc dostać się do pracy lub na 
uczelnie. Wielu z nich narzeka przy 
tym na warunki, w jakich przychodzi 
im podróżować. Nic więc dziwnego, że 
coraz głośniej mówi się o konieczności 
stworzenia alternatywnej formy trans-
portu. Temat rozgorzał na nowo z po-
czątkiem marca,  kiedy przewoźnicy 
podwyższyli ceny biletów z 7 na 8 zł.

- Podróż komunikacją zbiorową 
z Olkusza do Krakowa przypomina 
prawdziwą gehennę. Busy są często 
przepełnione, nie można w nich kupić 
miesięcznego biletu a ceny za przejazd 
są według mnie za duże względem ja-
kości oferowanych usług – mówi nam 
pan Michał, olkuszanin pracujący na 
co dzień w Krakowie.

Sytuację takich osób poprawiłoby 
utworzenie połączenia kolejowego po-
między Srebrnym Grodem i stolicą wo-
jewództwa. Na to jednak na przestrzeni 
najbliższej dekady nie ma większych 
szans. Mieszkańcy postanowili więc 
zawalczyć o swoje racje. W Internecie 
ruszyła zbiórka podpisów pod petycją 
skierowaną do władz samorządowych 
wszystkich szczebli. Ma ona na celu 
skłonić je do uruchomienia nowej linii 
autobusowej  obsługującej  trasę Ol-
kusz-Kraków. Podpisy można składać 
pod adresem www.petycja.olkusz.pl

- Utworzenie połączenia współ-
finansowanego i zarządzanego przez 
władze publiczne  jest naszym  zda-
niem niezbędne. Autobusy powinny 
przede wszystkim kursować w godzi-
nach rannych i popołudniowych, kiedy 

najwięcej osób podróżuje do Krakowa 
i z powrotem. Dzięki temu nie musieli-
by oni pokonywać tej drogi na stojąco, 
w zatłoczonym i dusznym minibusie 
– podkreśla Mateusz Kamionka, ini-
cjator akcji.

Linia miałaby swój początek przy 
olkuskim Supersamie  i  biegłaby do 
krakowskich Bronowic, skąd pasaże-
rowie mogliby przesiąść się na tram-
waj  i  poruszać  się po Krakowie bez 
konieczności przedzierania się przez 
uliczne korki. Zdaniem pomysłodaw-
ców akcji takie rozwiązanie skłoniłoby 
kierowców do korzystania z transpor-
tu publicznego, co pozytywnie wpły-
nęłoby nie  tylko na środowisko, ale 
też na przepustowość DK94, szczegól-
nie w godzinach największego ruchu.

Zadanie dla samorządów
Od lat mówi się o włączeniu Ol-

kusza i Wolbromia do systemu Mało-
polskiej Karty Aglomeracyjnej. W 2016 
roku ówczesne władze województwa 
małopolskiego ogłosiły zamiar stwo-
rzenia sieci linii autobusowych, któ-
re miały skomunikować m.in. te dwie 
miejscowości z Krakowem. Posiadacze 
„superbiletu” - jak potocznie nazywa 
się Małopolską Kartę Aglomeracyjną 
- mogliby płacąc jedną elektroniczną 
kartą dotrzeć do Krakowa a później 
poruszać  się  po mieście  tamtejszą 
komunikacją publiczną.

Dla mieszkańców Srebrnego Gro-
du najważniejsze było  jednak  to,  że 
na  trasach  zdominowanych do  tej 
pory przez właścicieli minibusów po-
jawiłby się alternatywny przewoźnik. 
Nowe połączenia miała  obsługiwać 
firma wyłoniona w ramach przetargu. 
Ten  jednak  ze względu na  trwające 
prace związane z nowelizacją Ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, 
ulega corocznym przesunięciom. W li-
stopadzie ubiegłego roku otrzymaliśmy 
informację  z Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, że dotychczasowe 
regulacje najprawdopodobniej zacho-
wają swoją ważność do końca 2021 r.

- Projekt ustawy wprowadza nowe 
zasady organizacji rynku od 1 stycz-
nia 2022 r. Po wejściu w życie zmian, 
publiczny transport zbiorowy funkcjo-
nował będzie w oparciu o model wska-
zany w tzw. „planie transportowym”. 

Rozstrzygnie on, na których  liniach 
komunikacyjnych,  sieci  komunika-
cyjnej lub obszarach będą realizowane 
przewozy o charakterze użyteczności 
publicznej,  a  które  linie mogą być 
przeznaczone do obsługi przez prze-
woźników na podstawie  zezwolenia 
– informuje Magdalena Opyd z biura 
prasowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

Ekonomia ponad wszystko
Zdaniem mieszkającego na  te-

renie  gminy  Olkusz  dr  Mariusza 
Miąsko  -  prawnika  i  przedsiębiorcy 
specjalizującego się w zagadnieniach 
związanych z branżą TSL (transport 
– spedycja - logistyka), problemy opi-
sane przez mieszkańców wynikają 
m.in.  z  obowiązujących przepisów. 
Ustawa o transporcie drogowym po-
zwala bowiem urzędnikom przyzna-
wać nieograniczoną  ilość  zezwoleń 
transportowych na danych liniach. Po-
woduje to chaos organizacyjny i przy-
czynia się do nieuczciwej konkurencji 
pomiędzy przewoźnikami.  Taka  sy-
tuacja odbija się zaś na pasażerach.

-  Błędy  legislacyjne  skutkują 
brakiem stabilności  i nie gwarantu-
ją  przedsiębiorcom  rentowności  ich 
usług w dłuższej perspektywie czaso-
wej. Żadna z firm transportowych nie 
zainwestuje w duże i drogie pojazdy 
jeśli nie wie, czy za pół roku dana li-
nia nadal będzie dla niej dochodowa. 
Zwłaszcza, że zakup takiego pojazdu to 
koszt wielokrotnie wyższy niż w przy-
padku tradycyjnego busa – tłumaczy 
dr Miąsko.

Oddzielną kwestią  jest  też  sa-
ma  zasadność  inwestowania w du-
że środki  transportu. Siłą  rzeczy są 
one bowiem mniej mobilne i droższy 
w obsłudze. Na koszty ich utrzymania 
oprócz wynagrodzenia kierowcy skła-
dają się m.in.: zużycie paliwa, obsługa 
serwisowa oraz amortyzacja. Przejazd 
autobusu mieszczącego dwa razy wię-
cej pasażerów niż minibus może być 
nawet cztery razy droższy od swojego 
mniejszego odpowiednika.
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Ile razy wstawałeś ostatniej nocy 
do toalety? Dwa? Trzy? Czy wię-
cej…?

Pamiętasz palący ból, gdy sta-
łeś jak pomnik i próbowałeś wy-
dusić z siebie chociaż kilka kro-
pel? A co z plamami na bieliźnie 
i spodniach? Nie mówiąc już o nie-
przyjemnym zapachu i problemach 
w sypialni...

To nie przeziębienie pęcherza 
– samo nie minie. To nie starość 
– nie jesteś na to skazany. Zdro-
wa prostata ma wielkość orzecha 
włoskiego, przez który przechodzi 
cewka moczowa o średnicy słom-
ki. Twoja prostata prawdopodob-
nie rozrosła się już do rozmiarów 
śliwki lub mandarynki. Ściska 
ona cewkę moczową tak, jak 
w palcach ściska się słomkę... 
i to jest przyczyna Twoich cier-
pień i bólu.

IMPOTENCJA
CZY PIELUCHY?

W ubiegłym roku ponad 50 000 
Polaków przeszło bolesną operację 
prostaty. 60% z nich zostało im-
potentami lub całkowicie przesta-
ło kontrolować swój pęcherz! Ale 
to nie koniec: nawet po operacji 
prostata wciąż się powiększa. Na-
stępna interwencja chirurga to tyl-
ko kwestia czasu...

O CZYM NIE MÓWIĄ
CI LEKARZE

,,Mimo że naturalne metody zmniej-
szania prostaty są skuteczne i nie 
powodują skutków ubocznych, ta-
kich jak impotencja, nie są tak zy-
skowne ani dla nas, ani dla aptek’’ 
– zdradza anonimowo przedstawi-
ciel wiodącego koncernu farmaceu-
tycznego. 

„Nie wprowadzamy ich do ap-
tek i nie promujemy ich wśród 
lekarzy. Dlatego 9 na 10 spe-
cjalistów nie ma pojęcia o naj-
nowszych osiągnięciach w walce 
z tym problemem. Przykładem 
tego jest amerykański preparat, 
dzięki któremu sam pozbyłem się 
problemów z prostatą”. Zespół 
prof. Johna Reclmana z Instytutu 
Urologii Uniwersytetu Kalifornijskiego 
opracował preparat, który szybko 
stał się w Ameryce bronią numer  
1 w walce z przerostem prosta-
ty. Bije on rekordy popularności: 
sprzedano już ponad 3 000 000 
opakowań!

,,Koniec z piekącym bólem, koniec 
budzenia się w nocy, ciągłych space-
rów do toalety i rozczarowań w sy-
pialni...” – mówi prof. Redman. 

„Kiedy podczas testów klinicz-
nych próbowaliśmy zmniejszyć pro-

statę, szybko okazało się, że dzia-
łanie pojedynczego składnika nie 
wystarczy. Dwa lata zajęło nam 
opracowanie silnej i bezpiecznej 
11-składnikowej formuły bazującej 
wyłącznie na składnikach używa-
nych w medycynie naturalnej.

Ta unikalna kombinacja szyb-
ko pomaga przywrócić równowa-
gę hormonalną, której zaburzenie 
jest główną przyczyną przerostu 
prostaty. Preparat podnosi spada-
jący z wiekiem testosteron, równo-
cześnie obniżając DHT – hormon 
działający na prostatę jak benzyna 
na ogień, odpowiedzialny za stany 
zapalne i jej rozrost.

Moja formuła już po tygodniu 
zwiększa przepływ moczu, łagodzi 
ból i pieczenie u 53% badanych. 
Po kolejnych 7 dniach mogą oni bez-
boleśnie opróżnić pęcherz i 2 razy 
rzadziej odwiedzają toaletę. Po około 
30 dniach następuje znaczne zmniej-
szenie prostaty aż u 93% uczestni-
ków testów – bez operacji, tabletek 
i skutków ubocznych”.

Zażywanie 3 kapsułek dziennie 
przez 30 dni wystarcza, aby ten 
„pogromca” prostaty:
4 zmniejszył jej przerost o 78%;

4  2-krotnie obniżył częstotliwość 
oddawania moczu;

4 udrożnił cewkę moczową;
4  przywrócił sprawność  

seksualną;
4  uwolnił Cię od bólu i pieczenia.

MASZ DO WYBORU:

A. Męczyć się, zwlekać i czekać, 
aż prostata całkowicie zabloku-
je możliwość oddawania moczu 
i wykończy Cię psychicznie.

B. Pozbyć się tego palącego  
problemu i zapobiec operacji.

Oni się nie zastanawiali...

ZMNIEJSZ PROSTATĘ W 30 DNI
Naturalny preparat pomagający zmniej-
szyć prostatę wprowadzono do Polski 
z początkiem tego roku. Jest dostępny 
tylko w sprzedaży telefonicznej Fabryki 
Zdrowia. Chociaż technologia jego pro-
dukcji nie jest tania, dzięki specjalne-
mu dofinansowaniu uczestnictwa w Fa-
bryce Zdrowia pierwsze 150 osób może 
skorzystać z niego aż o 73% taniej. Ilość 
sztuk jest ograniczona – decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

PROMOCJAPRZEŁOMOWE ODKRYCIE UCZONYCH Z KALIFORNII W WALCE Z PRZEROSTEM PROSTATY

Ile z tych 12 sygnałów 
alarmujących o

problemie z prostatą
dotyczy Ciebie   

(Twojego męża)?

Jeżeli przekroczyłeś 45. rok życia i zaznaczyłeś 
więcej niż 3 pola, oznacza to, że Twoja prostata 

to bomba z opóźnionym zapłonem, która 
w każdej chwili może całkowicie zablokować 

możliwość oddawania moczu. 
Wówczas jedyną drogą ratunku będzie bolesna 

operacja, po której 60% mężczyzn staje się 
impotentami lub całkowicie traci kontrolę nad 

pęcherzem. Chyba, że...

 Częste wizyty w toalecie
 Nietrzymanie moczu
 Plamy na bieliźnie i spodniach
 Przykry zapach
 Ciągłe zmęczenie
 Spadek energii
 Niechęć do współżycia
 Bezsenność lub drażliwość
 Dłuższe wizyty w toalecie
 Słaby strumień
 Pieczenie cewki moczowej
 Ciągły nacisk na pęcherz

„Od skalpela uratowała 
mnie żona...”
„Nie chciałem przyznać się, 
że mam problem. Przez noc-
ne wstawanie cały dzień 
chodziłem nieprzytomny. 
Unikałem też żony, było mi 

wstyd. W końcu żona nie wytrzymała: 
masz problem z prostatą! Nie dawała mi 
spokoju, aż w końcu sama kupiła mi ten 
preparat. Po 5 tygodniach wszystko wró-
ciło do normy, problemu już nie mam”.

Marek W. (l. 53), listonosz, Bydgoszcz

„Nie muszę już wstawać 
6 razy w nocy…”

„Myślałem, że mam prze-
ziębiony pęcherz, ale to 
nie mijało... Ciągle ner-
wowo sprawdzałem, czy 
mam suche spodnie. Po-

jawiły się problemy z erekcją. Wsta-
wanie w nocy mnie wykańczało, a za 
kółkiem trzeba mieć refleks. Ten pre-
parat w 3 tygodnie postawił mnie na 
nogi. Zero przecieków, zero bólu”.

Mariusz K. (l. 57), kierowca, Tychy

„Nie dajcie się nabrać  
na operację…”
„Po operacji dowiedziałem 
się, że prostata będzie na-
dal rosła, że to pomoże tyl-
ko na parę lat! Długo szu-
kałem naturalnego środka, 

który mnie przed tym ochroni (20 cm 
cięcia nie należy do przyjemności). 
Odkąd biorę ten preparat profilaktycz-
nie, moja prostata nie powiększa się”.

Henryk P. (l. 69), stolarz, Sokółka

Zadzwoń:  81 300 32 16
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00  

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

SPECJALNA REFUNDACJA 
DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB!

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 5 kwietnia 2019 r., 

przysługuje specjalna 73% refundacja producenta oraz całkowicie  

darmowa wycena. Otrzymasz wówczas preparat na prostatę za udział  

w Fabryce Zdrowia za jedyne  323  97 zł (przesyłka GRATIS)!

TYLKO do
5 kwietnia73%taniej!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl
Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.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. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. 
Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja 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.
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, 
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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. Centrum Medyczne S5,  
ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olku-
szu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi chirur-
giczne, stulejka, leczenie ran, usuwanie znamion 
skórnych, kwalifikacje do zabiegów. Rejestracja 
32-62-61-731.
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20‒19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30‒19:30.
Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIrUrg ortopeda
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii Rejestracja:  
(32) 62 61 731.

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).

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45‒19:30.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.

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, 606 327 510.

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.

Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

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.

Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 
238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00.

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, 
rej. tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIETETYK 
Centrum Medyczne Marlibo - Medica w Olku-
szu. Gabinet Dietetyczny - diety: odchudzające, 
w alergiach, bezglutenowa, w chorobach i inne. 
Rejestracja: 32 62 61 731.

Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. 
K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl.

Beata Bugajska, specjalista endokrynologii 
i chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21.

gastroenterolog
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 15:30‒19:30.

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. Rejestracja telefoniczna od pon. do pt. 
od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co druga ŚRODA 14:00‒17:00.

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii 
i położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Poniedziałek 16.00‒19.00

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 specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.

ImmUnolog
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:15‒19:30. 

KaRDIoloG
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5,  
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
16:30‒19:30.
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00‒19:30
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63,  Olkusz.  Tel .  668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
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 i ciśnie-
niowy. 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, Test wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul. 
Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. od godz. 17. 
Tel. 784 099 674.

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 13.). Pon., czw. 14‒17.
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30.
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr.  
i pt. 17‒19.
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

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 estetycz2nej. 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 naTURalna
Pijawki, świecowanie uszu, refleksologia tera-
peutyczna stóp, masaż, bańka próżniowa, 
ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja Aura”. 
Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

nefrolog
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802

neUroCHIrUrg
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

neUrolog
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Rejestracja: Tel. 
(32) 62‒61‒731.
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 862.

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl
Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

oKUlIsTa
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl
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 specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: wady 
wzroku, zez, dobór okularów i soczewek kontak-
towych, diagnostyka chorób oczu, kwalifikacja 
do zabiegów. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, soboty 
10.00-14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki pilne 508 177 970.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, 
WTOREK 12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00.

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
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olkuszu. 
Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 731.
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.

Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00.

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. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz

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

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

psYCHIaTRIa 
/psYCHoTERapIa
Adam Gżyl psycholog, mediator, seksuolog  
w trakcie certyfikacji. Tel. 733 649 349.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa.  
Tel. 512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska - psycholog, psycho-
terapeuta. Rejestracja: (32) 62 61 731
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

pUlmonolog
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

REHaBIlITaCja
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specja-
liści. Tel: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl

Dominika Dudek mgr fizjoterapii terapeuta 
NDT-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha-
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Olkusz, Dworska 19a.

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 manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

Janusz Kocjan, dr n. med. Rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. 
Sportowa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. 
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McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. Olkusz, K. K. Wielkiego 54A.  
Tel. 885 628 627. 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Magdalena Małecka, rehabilitacja w domu 
pacjenta. Rehabilitacja ortopedyczna, neurolo-
giczna, masaż leczniczy. Tel. 512 266 497.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rej. tel. 32 626 17 31.

Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.

Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 13.30, 
czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.

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.

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. 14.00 – 20.00, czw. 12.00 – 18.00, pt. 
8.00 – 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00‒17.00, pt. 
9.00‒15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. Pon. i czw. 
od 14., wt. i pt. od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 305 405.
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
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. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, 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.

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

Butterfly Effect, kosmetyka i fryzjerstwo, oczysz-
czanie wodorowe, depilacja IPL, zamykanie 
naczynek fotoodmładzanie, mezorerapia, bipo-
larne fale radiowe, zabiegi antycellulitowe/

wyszczuplające, zabiegi przeciw wypadaniu 
włosów, meso BB glam, ul. Sławkowska 13, 
535544028.

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 KIGO-FIT Olkusz, ul. Przemysłowa 15, tel. 
517 224 780. Stylizacja paznokci i rzęs, kosme-
tyka, zabiegi na ciało, masaże i szeroki wachlarz 
innych usług.
Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
-lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

Urolog
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Czwartek 14:00‒17:00.

Marek Pogodziński. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

Paweł Bednarek lekarz - konsultacje urologiczne, 
Olkusz ul. Nowowiejska 63 www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 604 05 
20 27 w godzinach od 16:00 do 20:00. 

Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

Usg
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 specjalista 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. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:15‒19:30. 

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. 600 686 603, www.usgolkusz.pl

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30.

DYŻURY
apTEK

o l K U s Z

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

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

22.03.2019	 Piątek	 ul.	Piłsudskiego	22

23.03.2019	 Sobota	 ul.	K.K.	Wielkiego	14

24.03.2019	 Niedziela	 ul.	Konopnickiej	4

25.03.2019	 Poniedziałek	 ul.	K.K.	Wielkiego	60

26.03.2019	 Wtorek	 ul.	Krakowska	16

27.03.2019	 Środa	 ul.	Orzeszkowej	22

28.03.2019	 Czwartek	 al.	1000-lecia	17
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl
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KALENDARIUM

22 marca
 ǧ 15:30�Corgi.�Psiak�królowej�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)

24 marca
 ǧ 15:30�Corgi.�Psiak�królowej�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)25�marca
 ǧ 15:30�Corgi.�Psiak�królowej�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)

26-27 marca
 ǧ 15:30�Corgi.�Psiak�królowej�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)

22 marca
 ǧ 15:30�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio�(2D�PL)
 ǧ 17:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 17:30�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:50�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 21:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)

23 marca
 ǧ 15:45�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio�(2D�PL)
 ǧ 17:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 17:45�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:50�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 21:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)

24 marca
 ǧ 13:00�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio�(2D�PL)
 ǧ 15:00�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio�(2D�PL)
 ǧ 17:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 17:30�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:50�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Kurier�(2D�PL)

 ǧ 21:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)
26 marca

 ǧ 15:00�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio�(2D�PL)
 ǧ 17:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 17:30�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:50�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 21:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)

27-28 marca
 ǧ 15:45�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio�(2D�PL)
 ǧ 17:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 17:45�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:50�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 21:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)

22 marca
 ǧ 09:30�-�14:30�Igrzyska�Miejsko-Gminne�w Piłce�
Ręcznej�Chłopców

23 marca
 ǧ 09:00�-�12:00�Turniej�Piłki�Ręcznej�Dzieci:�SPR�
Olkusz

 ǧ 12:00�-�22:00�Halowe�Mistrzostwa�Olkusza�
w Tenisie�Ziemnym�-�dzień�1.

24 marca
 ǧ 09:00�-�10:00�Mecz�Piłki�Ręcznej�Młodziczki�SPR�
Olkusz�–�UKS�Olimpia�Nowy�Sącz

 ǧ 10:00�-�22:00�Halowe�Mistrzostwa�Olkusza�
w Tenisie�Ziemnym�-�dzień�2.

27 marca
 ǧ 09:30�-�12:30�Igrzyska�Powiatowe�Dzieci:�Mini�Piłka�
Ręczna

 ǧ 18:30�-�20:00�Mecz�I Ligi�Piłki�Ręcznej�Kobiet�SPR�
Olkusz�–�MTS�Żory

23 marca
 ǧ 18:00�Gala�wręczenia�Olkuskiej�Nagrody�Artystyc-
znej

27 marca
 ǧ 09:00�Konkurs�plastyczny�EKO-PLAST:�klasy�I-III�
oraz�IV-VI�szkół�podstawowych�-�“Magia�ogrodów�-�
ogrody�szczęścia”

 ǧ 12:30�Konkurs�plastyczny�EKO-PLAST:�klasy�VII-VIII�
szkół�podstawowychm,�oddziały�gimnazjalne�oraz�
szkoły�średnie�-�“Magia�ogrodów�-�ogród�moich�
marzeń”

 ǧ 18:00�Spotkanie�Autorskie�Z Olimpią�Rychlińską�
i promocja�jej�książki�„Tkane�z milczenia”.�Prow-
adzenie:�Dr�hab.�prof.�UP�Marek�Pieniążek.

28 marca
 ǧ 17:00�Wykład�w ramach�Olkuskiego�UTW

25 marca
 ǧ 17:00�Akademia�Aktywnego�Seniora

22 marca
 ǧ 17:00�-�20:00�IX�Comber�Babski�-�na�zamkowym�
dworze�

23 marca
 ǧ 10:00�Uniwersytet�Juniora:�“Między�nami�Indianami”

25 marca
 ǧ 16:00�Dyskusyjny�Klub�Książki

28 marca
 ǧ 16:00�Książkowe�Ekspresje

25 marca
 ǧ 13:00�-�15:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach),�Filia�nr�3�ul.�Olkuska�8

 ǧ 15:15�-�17:00�Zabawy�językowe�-�zajęcia�w dwóch�
grupach

26 marca
 ǧ 11:00�-�13:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�Ręcznych

27 marca
 ǧ 09:00�-�15:00�Regionalne�Spotkania�Kół�Gospodyń�
Wiejskich

28 marca
 ǧ 09:45�Międzynarodowy�Dzień�Teatru

 ǧ Galeria�zaprasza�do�zwiedzania�ekspozycji�stałej�
malarstwa�współczesnego�polskiego,�europejskiego�
i światowego�z kolekcji�Sztuki�Współczesnej�BWA�
w Olkuszu.�Pon�9-16,�wt.-pt�10-18,�sob�10-14.�

29 marca
 ǧ 18:00�Wernisaż�wystawy�Krzysztofa�Rzeźniczka�-�
Galeria�BWA,�ul.�Szpitalna�34

22 marca
 ǧ 16:00�Spacer�historyczny�„Od�gotyku�do�mod-
ernizmu�–�ciekawostki�architektury�Olkusza”�-�
Zbiórka�pod�Punktem�Informacji�Turystycznej�MSiT�
w Olkuszu�(ul.�Floriańska�8)

OGŁOSZENIA DROBNE
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Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem administracji,  
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)  
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.

KuPię	-	SPrzedam

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

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

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

uSługi
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

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

 ǧ Naprawa komputerów PC i lap-
topów. Tel.(601)623740. Dojazd do 
klienta.

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

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

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

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

BudOWlaNe

 ǧ Malowanie pomieszczeń 
i domów. Malarz fachowiec.  

Tel.(799)914521.

eleKtrOteChNiCzNe

 ǧ Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849525.

FiNaNSOWO	-	PraWNe

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: pon.- sob. 

8-20, skup i sprzedaż złota, atrakcyjne 
ceny, super warunki. Tel.(512)777884.

OKOliCzNOŚCiOWe

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

 ǧ Napis LOVE wynajem na wesela. 
Tel.(501)205103.

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

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

mOtOryzaCja
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA  

I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE F.H.U. „SWEMOT”, 
Olkusz, ul. Sikorka 21. Tel.
(32)6450660, czynne: 8-19.

 ǧ AUTO-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.

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby 

samochodowe, sprzedaż, montaż, 

naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 

Tel.(32)6428656, (663)747609.

 ǧ Skup katalizatorów samochodo-

wych i monolitu z katalizatorów,  

Tel.(503)305572.

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

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

NieruChOmOŚCi
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo 
dobrej lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsz-
tyńska (pod przedszkole, gabinety 
lekarskie, biura, sklep, mieszkania 
pracownicze). Tel.(509)020901.

PraCa
 ǧ Przyjmę do biura spedytora 

na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)259555.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe. Tel.(666)352660.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy. Tel.(509)020901.

różNe
 ǧ Stoisko nr 3 zaprasza na zakupy! 

W sprzedaży: nowa wiosenna kolek-
cja spodni dżinsowych, eleganckich, 
bawełnianych, kurtki przejściowe. 
Polscy producenci, konkurencyjne 
ceny. Targowisko ul. Sławkowska:  
wt, pt. i sob. do godz. 13.00.


