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olkusz
Wiola�Woźniczko

-Dzisiejszy dzień przejdzie do 
historii – mówił przewodniczący za-
rządu Związku Komunalnego Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” w Ol-
kuszu podczas oficjalnego przekaza-
nia 23 nowych autobusów. Pojazdy 
te od 1 lipca będą służyć pasażerom 
na terenie czterech gmin: Bolesła-
wia, Bukowna, Klucz i Olkusza.

Nowe autobusy 
już są!

Weekend 22–23 czerwca upłynął bukowianom 
pod znakiem świetnej zabawy.
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Dwa lata modernizacji i końca nie widać  
– tak kierowcy kwitują stan ul. Przemysłowej  
w Olkuszu. � strona�3

Zawodniczka OKS Słowik Olkusz Kinga Seweryn 
zadebiutowała w oficjalnym meczu  
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Dobiegają półmetka prace przy realizacji projek-
tu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu 
oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej 
w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinanso-
wanie unijne. Realizowany przez olkuski magistrat 
projekt obejmuje dwa obiekty. Pierwszy to daw-
ny kwartał królewski przy rynku, gdzie na przeło-
mie XVI i XVII wieku działała królewska mennica, 
a obecnie, na reliktach dawnej zabudowy, wznosi się 
klasycystyczny gmach dawnego starostwa. Drugim 
obiektem są podziemia olkuskiego ratusza na rynku.

- Możemy mówić o półmetku prac, a zatem jest to oka-
zja do pewnego podsumowania. Wszyscy pamiętamy jak 
budynek dawnego starostwa wyglądał jeszcze niedaw-
no. Dziś staje się wizytówką naszego miasta. Na razie 
widzimy tylko efekty rewitalizacji na zewnątrz, jednak 

zapewniam, że również wnętrze budynku oraz podzie-
mia stają się coraz bardziej imponujące. Po zakończe-
niu inwestycji obiekty te będą dostępne dla zwiedzają-
cych – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W ciągu nieco ponad roku od rozpoczęcia prac budynek 
dawnego starostwa nabrał blasku za sprawą nowej elewacji 
oraz dachu. Obecnie zakończono już prace konstrukcyjne, 
wykonano uzupełnienia i wzmocnienia stropów oraz ścian. 
Wykonano także nowe klatki schodowe. Wykonywane są 
instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz instalacja 
wentylacyjna. Na ukończeniu są też prace tynkarskie. Po za-
kończeniu prac instalacyjnych rozpoczną się prace wykończe-
niowe. Trwa konserwacja kilkunastu zabytkowych pieców. 
Do końca sierpnia na tympanonie budynku zostanie zamon-
towany kartusz z ozdobnym herbem Olkusza z XIX wieku.

Podczas odgruzowania zabytkowych piwnic pod bu-
dynkiem odkryto nieznane wcześniej piwnice i przej-
ścia, co zwiększyło zakres prac. Został już rozstrzy-
gnięty przetarg na odgruzowanie trzech nowo odkry-
tych komór piwnic. Prace mają potrwać dwa miesiące.

Jesienią i zimą wykonano żelbetowe płyty zabezpie-
czające nad piwnicami na dziedzińcu i wewnątrz bu-
dynku. Obecnie trwają prace konstrukcyjne w obrębie 
pawilonu na dziedzińcu, który będzie stanowił dodat-
kowe wyjście z piwnic i zabezpieczy odkryte zabytki. 

W podziemiach średniowiecznego ratusza pod rynkiem 
zakończono już prace wykończeniowe. Wykonano tynki, 
podwieszane sufity, ściany w holu wejściowym, recepcji 
i toaletach. Wykonano instalację elektryczną niezbędną do 
zasilania multimediów i oświetlenia. Zakończono prace 
wodno–kanalizacyjne i wykończeniowe w recepcji i toa-
letach oraz wykonano posadzki i nową balustradę. Nieba-
wem zostanie przygotowany przetarg na wykonawcę trasy 

muzealnej w piwnicach Starostwa i multimedialnej trasy 
turystycznej w podziemiach ratusza pod rynkiem. W bu-
dynku dawnego starostwa, poza ekspozycją muzealną, ma 
być m.in. restauracja, pokoje hotelowe, sala konferencyjna 
i sklep z pamiątkami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, nowe obiekty będzie można zwiedzać w 2020 roku.

Wykonawcą prac prowadzonych na zlecenie władz Ol-
kusza jest firma AMC Zakład Robót Górniczych i Wysoko-
ściowych. Projekt „Rewitalizacja kwartału królewskiego w 
Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej 
w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 
20 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi dofinansowanie.

O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Kwartał królewski na półmetku

Kolej dużych prędkości
olkusz

Jakub�Fita

Opisywany przez nas niedawno po-
mysł stworzenia kolejowego Węzła 
Małopolsko-Śląskiego w okolicy Ol-
kusza wzbudza coraz więcej emo-
cji. Sprawą interesują się już nie 
tylko mieszkańcy naszego miasta, 
ale także ogólnopolskie media i po-
litycy. Swoje zdanie na ten temat 
postanowili wyrazić też okoliczni 
samorządowcy. Zarówno Rada Miej-
ska w Olkuszu, jak i Rada Powiatu 
w Olkuszu podjęły odrębne rezolu-
cje, wzywające do współpracy na 
rzecz ulokowania takiego obiektu 
w naszej okolicy.

Idea Węzła Małopolsko-Śląskiego 
związana jest z rządowym projektem 
utworzenia Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego w gminie Baranów na 
Mazowszu. Obiekt ulokowany między 
Warszawą i Łodzią ma być zintegro-
wanym węzłem lotniczym i kolejowym 
o znaczeniu międzynarodowym. Budo-
wie portu mają towarzyszyć więc za-
krojone na szeroką skalę inwestycje 
w transport szynowy. Według rządo-
wych deklaracji dojazd pociągiem do 
centralnego lotniska z największych 
ośrodków miejskich w naszym kraju 
na zajmować w przyszłości nie dłużej 
niż 2 godziny.

Program, który obejmuje budowę 
pond 1600 km nowych linii kolejo-
wych opiera się na 10 „szprychach”. 
Jednym z najbardziej ambitnych zało-
żeń Komponentu kolejowego CPK jest 
projekt „szprychy” nr 7. Zakłada on 
stworzenie ogromnego węzła szybkiej 
kolei łączącego Centralny Port Komu-
nikacyjny ze śląskim obszarem me-
tropolitalnym i Krakowem. Miałby on 
być zlokalizowany w okolicy Olkusza.

WMŚ to historyczna szansa 
na rozwój Olkusza

Przedstawiciele spółki odpowie-
dzialnej za budowę portu podkreślają, 
że na obecną chwilę jest to wstępna 
koncepcja. Nie podjęto jeszcze żad-
nych wiążących decyzji w tej materii. 
Pomysł ten zdążył jednak rozpalić 
do czerwoności wyobraźnię miesz-
kańców Srebrnego Grodu. Rozwią-
załby on bowiem odwieczny problem 
z brakiem pociągów do stolicy woje-
wództwa. Ponadto znacznie wzrosłaby 
ranga zarówno miasta jak i powiatu. 
Sąsiedztwo węzła stanowiłoby tak-
że ogromny magnes dla prywatnych 
inwestorów.

Wszystkie te argumenty sprawia-
ją, że włączenie się do dyskusji nad 
budową węzła przez olkuskich samo-
rządowców było tylko kwestią czasu. 
W miniony poniedziałek, 24 czerwca 
2019 roku, z inicjatywy Łukasza Kmi-
ty, radni Rady miejskiej w Olkuszu 
podjęli w tej sprawie specjalną rezo-
lucję. Wzywają w niej do współpracy 
na rzecz ulokowania Węzła Małopol-
sko-Śląskiego w sąsiedztwie naszego 
miasta. Dzień później w podobnym 
tonie wypowiedzieli się radni Rady 
Powiatu w Olkuszu.

- Apelujemy do Władz Państwo-
wych i Samorządowych różnych szcze-
bli, Posłów i Senatorów z naszego 
województwa o szerokie poparcie dla 
planowanej lokalizacji Węzła Mało-
polsko-Śląskiego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego w rejonie Olkusza. 
Jednocześnie jako lokalni samorzą-
dowcy deklarujemy aktywny udział 
w spotkaniach i innych działaniach 
zmierzających do lokalizacji WMŚ na 
naszym terenie – możemy przeczy-
tać w apelu przyjętym przez radnych.

Drugie podejście do kolei 
szybkich prędkości

To nie pierwszy raz, gdy mówi 
się na temat budowy linii kolei du-
żych prędkości przebiegającej przez 
Srebrny Gród. Jak tłumaczył w pro-

jekcie swojej rezolucji Łukasz Kmita, 
za lokalizacją WMŚ w rejonie Olkusza 
przemawia fakt, iż w latach 2009-2012 
na zlecenie PKP PLK dokonano pierw-
szych prac studialnych w tej materii. 
Dotyczyły one przebudowy do stan-
dardu Kolei Dużych Prędkości magi-
strali „E65 Południe”, polegających 
na przedłużeniu Centralnej Magistrali 
Kolejowej właśnie w rejon ziemi olku-
skiej. Już wtedy planowano budowę 
na terenie naszej gminy stacji Olkusz-
-Południe i możliwość połączenia na-
szego miasta nową linią z Krakowem, 
Katowicami i Warszawą. Projekt ten 
został jednak po kilku latach odłożony 
przez urzędników na półkę.

Węzeł Małopolsko-Śląski to 
dworzec po środku „niczego”

To, co dla mieszkańców Olkusza 
jawi się jako szansa na rozwój, po-
strzegane jest przez wielu śląskich 
samorządowców jako afront i obiekt 
drwin. Pomysł, przyrównywany do 
utworzenia przed laty stacji kolejo-
wej we Włoszczowie, krytykują m.in. 
prezydenci Katowic oraz Sosnowca. 
Swoje stanowisko w tej sprawie ma 
zająć również Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia.

Głównym argumentem krytyków 
projektu jest obawa, że Katowicom 
odebrana zostanie jedna z podstawo-
wych funkcji metropolitalnych, czyli 
posiadania głównego dworca regionu. 
W przyszłości mogłoby to zaś ograni-
czać rozwój Górnego Śląska i Zagłę-
bia. Ich zdaniem katowicki dworzec 
miałby również stracić wiele połączeń 
międzynarodowych, które kursując 
bezpośrednio przez WMŚ, omijałyby 
stolicę województwa śląskiego.

Dyrekcja CPK: Te obawy są 
nieuzasadnione!

Konrad Majszyk z Centralnego 
Portu Komunikacyjnego uważa, że 
po otwarciu WMŚ Katowice nie stra-

cą pociągów międzynarodowych, gdyż 
będą one kursować zarówno przez no-
wy, jak i stary dworzec. Jego zdaniem 
z budowy obiektu - będącego głównym 
węzłem dla Górnego Śląska i Zagłębia 
- płynie wiele konkretnych korzyści.

- Węzeł stanowić będzie punkt 
przesiadkowy dla regionu Małopolski 
i Śląska oraz stacją dalekobieżną dla 
rejonu Jaworzna, Chrzanowa i Olku-
sza. Czas przejazdu nową trasą mię-
dzy Krakowem i Katowicami wyniesie 
ok. 35 min. Pojawi się równoległy ciąg 
komunikacyjny, omijający aglomera-
cję śląską, co skróci czas przejazdu 
z Warszawy do Katowic i z Warsza-
wy do Krakowa. Oba odcinki będzie 
można pokonać w około 1,5 godziny 
- wylicza Konrad Majszyk, dyrektor 
Komunikacji i PR CPK.

Istotną kwestią jest jednak to, że 
o kształcie siatki przyszłych połączeń 
decydować będą przewoźnicy, a nie 
Ministerstwo Infrastruktury czy dy-
rekcja Centralnego Portu Lotniczego.

Kiedy można liczyć na 
realizację inwestycji?

Nieoficjalnie mówi się, że inwesty-
cja może zostać zrealizowana do 2027 
roku, kiedy to ma być gotowy również 
sam port Solidarność. Zdaniem Jaku-
ba Madrjasa, redaktora branżowego 
portalu rynek-lotniczy.pl, tak szybka 
data realizacji jest jednak wątpliwa. 
Nie został on bowiem zaklasyfikowa-
ny do tzw. „etapu zero” Komponentu 
Kolejowego. Linie, które zostały w nim 
uwzględnione muszą powstać przed 
uzyskaniem przez Port Lotniczy So-
lidarność zdolności operacyjnej. Bu-
dowa WMŚ znajduje się zaś w etapie 
1, dla którego nie ma jeszcze wyzna-
czonych ram czasowych.

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

Remonty  
czas zacząć

Powiat
Wiola�Woźniczko

W olkuskim magistracie podpisano 
umowy z wykonawcami pierwszych 
drogowych remontów. Na rozstrzy-
gnięcie czeka przetarg na budowę 
dróg transportu rolnego.

Trzy przedsięwzięcia zrealizu-
je P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior 
z Miechowa. Jednym z nich jest bu-
dowa miejsc parkingowych przy ul. 
Armii Krajowej w Olkuszu. W zakres 
prac wchodzą w szczególności robo-
ty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz 
ziemne, wykonanie podbudowy z kru-
szywa kamiennego, ułożenie kostki 
brukowej oraz prace wykończeniowe 
i porządkowe. Całość kosztować bę-
dzie 169 729,24 złote. Kolejny remont 
dotyczy utwardzenia drogi dojazdowej 
na działce nr 282 w Podlesiu Rabsz-
tyńskim (24 039,32 złote). 

Trzecia inwestycja to utwardze-
nie terenu przy Szkole Podstawowej 
w Witeradowie (20 018,15 złotych). 
Zakres prac obejmuje m. in.: roboty 
ziemne, wykonanie podbudowy z kru-
szywa kamiennego, ułożenie krawężni-
ków oraz obrzeży na ławie betonowej, 
ułożenie płyt ażurowych oraz prace 
wykończeniowe.

Konsorcjum olkuskich firm: li-
der - Zakład Projektowania i Wyko-
nawstwa Robót Drogowych mgr inż. 
Władysław Janik, partner: Przedsię-
biorstwo Produkcyjno Handlowo Usłu-
gowe LINK oraz Zakład Projektowania 

i Wykonawstwa Robót Drogowych dr 
inż. Krzysztof Janik zajmie się 

utwardzeniem traktu spacerowo - 
rowerowego oraz drogi zlokalizowanej 
na działce nr 441 w Zimnodole. Tu-
taj roboty dotyczą m. in. wykonania 
podbudowy z kruszywa kamiennego, 
regulacji i zabezpieczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej, ułożenia 
krawężników na ławie betonowej oraz 
kostki brukowej, wykonania warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
prac wykończeniowych. Prace koszto-
wać będą 97 574,28 złotych.

Wspomniane konsorcjum wykona 
także utwardzenie ulicy Miłej w Olku-
szu, gdzie po położeniu warstwy wy-
równawczej z kruszywa kamiennego 
oraz regulacji urządzeń infrastruktury 
technicznej, zostanie ułożona warstwa 
ścieralna z betonu asfaltowego. Koszt 
inwestycji to 66 872,00 złote.

Gwarancje na opisane drogowe 
inwestycje wynoszą 8 lat.

- To oczywiście nie wszystkie typo-
wo drogowe przedsięwzięcia, które ma-
my zaplanowane na ten rok. Kolejne 
jeszcze nastąpią - w miarę przygotowa-
nia dokumentacji oraz rozstrzygnięć 
przetargowych w trybie zamówień pu-
blicznych – komentuje olkuski bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Gmina Olkusz pozyskała 65 
000,00 złotych z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego na budowę 
dróg dojazdowych do pól. Przetarg 
na tego typu przedsięwzięcia, które 
w tym roku będą realizowane w Za-
wadzie i Zedermanie, nie został jesz-
cze rozstrzygnięty.
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Cztery gminy tworzące ZKG 
gminy uzyskały unijną dotację 
w wysokości 19,4 mln złotych na 
zakup nowoczesnego taboru. Umo-
wy na dostawy 23 autobusów (4 
dużych, 13 średnich oraz 6 ma-
łych) zostały podpisane z wyłonio-
nymi w przetargach wykonawcami 
jeszcze w ubiegłym roku. Większe 
i średnie pojazdy dostarczył Solaris 
Bus & Coach S.A., a mniejsze AU-
TOSAN Sp. z o. o. Wszystkie speł-
niają normy spalin EURO 6. Każdy 
pojazd jest wyposażony w komforto-
we, ergonomiczne fotele, klimatyza-
cję, biletomaty, monitoring, system 
nawigacji GPS oraz udogodnienia 
dla osób starszych i niepełnospraw-
nych. W autobusach są zamon-
towane nadajniki GPS oraz Wi-Fi 
wraz z gniazdkami do ładowania 
telefonów. Koszt zakupu pojazdów 
to około 28 mln złotych.

-Realizacja tego projektu nie 
należała do łatwych. Wniosek apli-
kacyjny uzyskał maksymalną liczbę 
punktów. To zasługa – oprócz wło-
darzy naszych gmin - także nasze-
go zespołu pracowników ZKG. To 

kawał dobrej roboty – mówił Tade-
usz Chwast.

Przekazanie autobusów od-
było się w nowej zajezdni przy al. 
1000-lecia 15A na terenie fabrycz-
nym. Obecni byli pracownicy ZKG, 
samorządowcy, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych instytucji. Ks. 
dziekan Henryk Chmieła poświęcił 
pojazdy. Chętni mogli skorzystać 
z przejażdżki.

-Komfort jazdy nowymi pojazda-
mi z pewnością przekona nowych, 
do tej pory nieprzekonanych miesz-
kańców, do korzystania z publiczne-
go transportu. Jesteśmy świadkami, 
ale również współuczestnikami 
przeprowadzenia prawdziwej re-
wolucji w publicznym transporcie 
zbiorowym naszego regionu – mówił 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik. 
Włodarze Bolesławia, Bukowna 
i Klucz zgodnie podkreślali, że reali-
zacja unijnego projektu to ogromny 
sukces, bo czas najwyższy wkroczyć 
z komunikacją w XXI wiek.

W kwietniu Związek Komunalny 
Gmin ”Komunikacja Międzygmin-
na” w Olkuszu podpisał umowę na 
obsługę kursów publicznych auto-
busów z Konsorcjum Autobuso-
wym składającym się z trzech firm: 
Transgór S.A. z Mysłowic, PKS Po-
łudnie Sp. z o.o. oraz LZ Apolina-

ry Lazar, Marcin Lazar Sp. Jawna. 
Konsorcjum złożyło najkorzystniej-
szą ofertę w przetargu - umowa 
o wartości ponad 130 mln złotych 
dotyczy najbliższych 10 lat. Jak 
już informowaliśmy, Konsorcjum 
do świadczenia usług zapewnia ze 
swej strony 11 autobusów oraz 6 
pojazdów rezerwowych, których 
rok produkcji nie będzie niższy niż 
2019 rok.

W ramach projektu na placu 
autobusowym pod Supersamem 
został zainstalowany system infor-
macji pasażerskiej. Na tablicy będą 
wyświetlane numery linii, kierunek 
kursu oraz czas odjazdu pojazdów. 
Plac jest tez monitorowany.

Wartość całego zadania wynosi 
28 mln złotych, z czego około 19,4 
mln zł stanowi dofinansowanie uzy-
skane dla projektu „Obniżenie emi-
syjności Gmin Olkusz, Bolesław, 
Bukowno, Klucze poprzez wykorzy-
stanie niskoemisyjnego transportu 
miejskiego i organizację zbiorowego 
transportu publicznego” w ramach 
Działania 4.5 Niskoemisyjny trans-
port miejski, Poddziałania 4.5.2 
Niskoemisyjny transport miejski – 
SPR w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

P O D Z I Ę K O W A N I A

Na dokończenie remontu 
trzeba poczekać

olkusz
Wiola�Woźniczko

Dwa lata modernizacji i końca nie 
widać - tak kierowcy kwitują stan 
ul. Przemysłowej w Olkuszu. Kiedy 
remont dobiegnie końca?

Długo wyczekiwany remont ul. 
Przemysłowej rozpoczął się w 2017 ro-
ku. Od początku zapowiadano, że in-
westycja została podzielona na etapy, 
z powodu „(…) ograniczonych środków 
w budżecie gminy i braku możliwości 
pozyskania funduszy zewnętrznych 
na tę inwestycję”. W pierwszym eta-
pie wykonano kanalizację deszczową, 
krawężniki i nawierzchnię asfalto-
wą. Drugi etap - na kolejnym odcin-
ku - obejmował budowę kanalizacji 
deszczowej i położenie asfaltowej na-
wierzchni z podbudową.

Użytkownicy ul. Przemysłowej de-
nerwują się, że modernizacja trak-
tu trwa tak długo. - Dziwne, że ten 
800-metrowy odcinek drogi jest re-
montowany od dwóch lat w trzech 
etapach i jak do tej pory nie został jesz-
cze ukończony. W końcowym odcinku 
droga jest praktycznie nieprzejezdna, 
tyle jest tutaj dziur. Dla kierowców 
dojeżdżających tu do swoich firm jest 

to prawdziwe utrapienie - napisał do 
nas Czytelnik.

Z pytaniami Czytelników zwró-
ciliśmy się do zarządcy drogi, gmi-
ny Olkusz. - Generalny remont ul. 
Przemysłowej to nie tylko położenie 
nowej nawierzchni, ale również wy-
konanie kanalizacji deszczowej, pod-
budowy oraz nawierzchni asfaltowej. 
Część prac wykonanych do tej pory 
w dwóch etapach kosztowała ponad 
560 tys. złotych. Wobec dużych i kosz-
townych projektów zaplanowanych do 
realizacji w tym roku (dawne staro-
stwo z podziemiami ratusza, projekty 
z Gminnego Programu Rewitalizacji), 

nie na wszystkie potrzebne inwestycje 
znajdują się środki - tłumaczy rzecz-
nik prasowy olkuskiego magistratu 
Michał Latos.

Nie mamy dobrych wiadomo-
ści dla kierowców oczekujących na 
dokończenie modernizacji całej uli-
cy. Problemem są pieniądze, a raczej 
ich brak. - W tym roku została wy-
konana bieżąca naprawa ubytków 
w nawierzchni, jednak na dużą prze-
budowę dalszej części niestety trze-
ba będzie jeszcze poczekać - dodaje 
Michał Latos.

Jak długo trzeba czekać, nie 
wiadomo.

Remont przejazdu 
kolejowego na Żuradzkiej
olkusz

Piotr�Kubiczek

Nieco później niż zakładano, ale 
jednak. Przejazd kolejowy na ul. Żu-
radzkiej w Olkuszu został zamknię-
ty. Planowany termin zakończenia 
robót to 29 czerwca. Do tego czasu 
wszyscy kierowcy zmuszeni są ko-
rzystać z objazdu przez wiadukt.

Wstępnie wykonawca remontu 
przejazdu - firma TorKol Sp z o. o. in-
formował, że prace w obrębie torowi-
ska rozpoczną się w poniedziałek 24 
czerwca. Stosowne oznakowanie po-
jawiło się w wyznaczonym terminie, 
jednak przez dwa kolejne dni szlaba-
ny wciąż były podniesione. Pracow-
nicy na przejeździe rozpoczęli pracę 
w środowy poranek i jeśli trzymać 
się wcześniejszych zapewnień, to z 
przebudową przejazdu powinni upo-

rać się do soboty. Czy tak się stanie, 
czas pokaże. Wysoka temperatura nie 
ułatwia pracy robotnikom. O sytuacji 
na przejeździe poinformujemy na na-
szych łamach w sobotę.

Dotychczas komfort jazdy we 
wskazanym miejscu był fatalny. Spo-
ry uskok sprawiał, że podwozia sa-
mochodów często zahaczały o asfalt 
ulegając uszkodzeniu. Teraz ma być 
znacznie lepiej.

Potężny pożar w Kwaśniowie!
kwaśniów G.

Piotr�Kubiczek,�fot.�PSP�Olkusz

W czwartkowe popołudnie 
w Kwaśniowie Górnym wybuchł 
potężny pożar. Płonął warsztat samo-
chodowy oraz budynki gospodarcze. 
Ogień szybko przeniósł się także na 
zaparkowane autobusy i samochody 
osobowe. W akcji gaśniczej udział 

brało około stu strażaków z różnych 
jednostek. Przynajmniej jedna osoba 
z podejrzeniem zatrucia dymem tra-
fiła do szpitala. 

Więcej o pożarze w kolejnym 
drukowanym wydaniu Przeglądu 
Olkuskiego. Bieżące informacje 
w tej sprawie dostępne są na naszej 
stronie internetowej: www.przeglad.
olkuski.pl
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I  GMINY OLKUSZ

•	 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A

•	 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmia-
ny Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych 
Olkusza – etap A

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. 
zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr VII/76/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A, obejmującej obszary, których granice 
określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały.
Ww. Uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
w zakładce: Rada/Uchwały/2019. Załącznik graficzny wraz z granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków 
tut. Urzędu.
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi element „procedury naprawczej”, której celem jest skorygowanie ustaleń tekstowych w związku 
z zastrzeżeniami Organu Nadzoru – Wojewody Małopolskiego, odnoszącymi się do pojedynczych zapisów uchwały Nr XXXII/446/2017 
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r., zawartych w  § 4 ust. 1 pkt 17 i pkt 19, § 5 ust. 2 pkt 5 lit. b, § 6 ust. 9 pkt 3 i pkt 4, § 8 pkt 2 i pkt 7 lit d, 
§ 12 ust. 2 pkt. 5, § 13 ust. 5 pkt 3.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu miejscowego w wyżej wymienionym zakresie w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22 lipca 2019 r. włącznie.
Wnioski do zmiany miejscowego planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  do zmiany Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osiedli Południowych Olkusza – etap A. 
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. ustaw, 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 planu.
Pismem z dnia 29 maja 2019 r. znak: OO.410.10.6.2019.AZ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz pismem z dnia  
10 czerwca 2019 r. znak: PSSE.NNZ.512/25/19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uzgodnił możliwości odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu zmiany planu. 
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 tut. Urzędu oraz w bazie danych o ocenach 
oddziaływania na środowisko pod adresem: www.gdos.gov.pl

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.
3. W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, tel. 32 6260125,  

mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl lub osobiście pok. 125.
4. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako 

dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje 
Archiwum Narodowe.

7. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania. 
8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
9. Jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
11. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I  GMINY OLKUSZ

•	 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 wrze-
śnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Po-
łudniowych Olkusza – etap B

•	 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Uchwały Nr 
XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. 
zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr VII/77/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B, obejmującej obszary, których granice 
określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały.
Ww. Uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
w zakładce: Rada/Uchwały/2019. Załącznik graficzny wraz z granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej  www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków 
tut. Urzędu.
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi element „procedury naprawczej”, której celem jest skorygowanie ustaleń tekstowych w związku 
z zastrzeżeniami Organu Nadzoru – Wojewody Małopolskiego, odnoszącymi się do pojedynczych zapisów uchwały Nr XXXIV/473/2017 
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r., zawartych w § 4 ust. 1 pkt 17, § 8 pkt 2, § 12 ust. 2, § 13 ust. 5 pkt 3,  § 13 ust. 7 pkt 3.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu miejscowego w wyżej wymienionym zakresie w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22 lipca 2019 r. włącznie.
Wnioski do zmiany miejscowego planu w wyżej wymienionym zakresie należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 
Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Uchwały Nr XXXIV/473/2017 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osiedli Południowych Olkusza – etap B. 
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 planu.
Pismem z dnia 29 maja 2019 r. znak: OO.410.10.7.2019.AZ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz pismem z dnia  
10 czerwca 2019 r. znak: PSSE.NNZ.512/26/19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uzgodnił możliwości odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu zmiany planu. 
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 tut. Urzędu oraz w bazie danych o ocenach 
oddziaływania na środowisko pod adresem: www.gdos.gov.pl

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.
3. W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, tel. 32 6260125,  

mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl lub osobiście pok. 125.
4. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako 

dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje 
Archiwum Narodowe.

7. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania. 
8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
9. Jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
11. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciw-

działaniu narkomanii  (Dz. U. z 2019 r. poz. 852)  
- informuję, że w 2019 r.

na terenie Miasta i Gminy Olkusz 
obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku 

i konopi włóknistych.

Niezastosowanie się do powyższego  
zakazu pociąga za sobą odpowiedzialność  
karną wynikającą z w/w ustawy.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

18-lecie Galerii Sztuki Współczesnej BWA
olkusz

Agnieszka�Zub

Galeria Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu skończyła 18 lat. W po-
niedziałek, 24 czerwca, odbył się 
uroczysty jubileusz tej zasłużonej 
dla ziemi olkuskiej instytucji.

18 lat minęło jak jeden dzień… 
Te słowa najlepiej opisują obchodzo-
ną właśnie rocznicę powstania BWA 
w Olkuszu. Na uroczysty wieczór, pod-
czas którego świętowano ten wyjąt-
kowy jubileusz, do siedziby Galerii 
przy ul. Szpitalnej przybyło niezwy-
kle liczne grono przyjaciół instytucji 
i osób, które ją wspierają, zwłaszcza 
w ostatnich trudnych tygodniach. Jak 

bowiem wiadomo, BWA zagrożone jest 
likwidacją i wcieleniem w struktury 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olku-
szu. Dlatego też, choć rocznica piękna, 
nastroje wśród gości i pracowników 
Galerii dalekie były od wyśmienitych.

Uroczystość, jak niemal wszystkie 
imprezy organizowane w BWA, otwo-
rzył dyrektor Stanisław Stach, dzięku-
jąc wszystkim za przybycie i wsparcie 
oraz przedstawiając gościom sytuację, 
w jakiej znajduje się obecnie olkuska 
Galeria. Głównym punktem uroczy-
stości był koncert zespołu Gang Mar-
celiny, w składzie: Marcelina Gawron 
- wokal, Władysław Grochot - trąb-
ka, wokal, Jarosław Kaganiec - for-
tepian. Grupa wykonuje swingujące, 
jazzowe standardy, nastrojową bossa 
novę i znane piosenki w nowych aran-

żacjach. Publiczność zgromadzona 
w sali wystawienniczej usłyszała m.in. 
„Bo mnie na uśmiech zawsze stać”, 
„Summertime”, „Jej portret”, „Cheek 
to cheek”, czy „Nie zapomnisz mnie”. 
Burzę oklasków wywołały też melodie 
i piosenki z polskich filmów „Poszu-
kiwany poszukiwana”, czy tytułowy 
utwór z „Czterdziestolatka” (co oczy-
wiste, ze zmienionym tekstem: „18 lat 
minęło jak jeden dzień!”).

Jak przystało na jubileusz, nie 
mogło zabraknąć kwiatów, tortu i od-
śpiewanego przez publiczność „100 
lat!” dla Galerii, Stanisława Stacha 
i wszystkich pracowników instytucji. 
Padło też wiele ciepłych, serdecznych 
słów – m.in. z ust dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olku-
szu – Haliny Barańskiej-Flak, która 

podziękowała dyrektorowi Stanisławo-
wi Stachowi za wieloletnią współpracę 
. Wśród przybyłych gości spotkaliśmy 
wielu artystów, m.in.: Annę Płachec-

ką-Śniadach, Stanisława Jakubasa, 
Jacka Majcherkiewicza, Damiana Pa-
chę, a także dyrektora Biura Posel-
skiego Lidii Gądek i radnego Rady 
Powiatu w Olkuszu Tomasza Bargie-
ła, czy sekretarza Miasta Bukowno 
Marcina Cockiewicza.

Warto dodać, że Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu jest 
jedną z wiodących galerii w Polsce, 
prowadzi szeroko zakrojoną działal-
ność, organizując wystawy, Między-
narodowy Plener Malarski „Srebrne 
Miasto”, Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki im. Kazimierza Ratonia, kon-
certy w ramach Zaduszek Jazzowych 
i Jazz Kolęd, Festiwal Sztuki i Muzy-
ki Sakralnej, Ogólnopolski Konkurs 
Kolaż – Asamblaż, koncerty muzyki 
operowej, spotkania autorskie z pisa-

rzami i poetami, dziesiątki warsztatów 
plastycznych, muzycznych itd. Olku-
skie BWA posiada także niezwykle 
bogate zbiory prac artystów polskich 
i zagranicznych – około 500 dzieł ma-
larskich i rzeźb, których wartość wg 
nadzwyczaj ostrożnych szacunków 
wynosi milion złotych. W zbiorach 
Kolekcji Sztuki Współczesnej znaj-
dują się prace m.in.: Jana Tarasina, 
Stanisława Rodzińskiego, Franciszka 
Maśluszczaka, Renaty Bonczar, Ireny 
Popiołek, Beaty Ewy Białeckiej, Sta-
nisława Tabisza, Stanisława Mazusia, 
Janusza Trzebiatowskiego, Romana 
Banaszewskiego. Wśród najcenniej-
szych dzieł są prace artystów już nie-
żyjących, jak: Jerzy Gnatowski, Jacek 
Taszycki, Andrzej Czarnota czy Fran-
ciszek Dziadek.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR WYDZIAŁU
DROGOWO – INWESTYCYJNEGO

 pełny etat

 Więcej informacji na stronie internetowej
www.umig.olkusz.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

 PODINSPEKTOR WYDZIAŁU
DROGOWO – INWESTYCYJNEGO

 pełny etat

 Więcej informacji na stronie internetowej
www.umig.olkusz.pl
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O G Ł O S Z E N I E
W Ó J T A  G M I N Y  K L U C Z E

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 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 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.2081) oraz 
Uchwały Nr XXII/145/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

z a w i a d a m i a m 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze: które odbędzie się w dniach od 5 lipca  
do 2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 30 lipca 2019 r. o godzinie 15.00 
w siedzibie Urzędu Gminy Klucze
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest 
dostępny w wersji elektronicznej: www.gmina-klucze.pl
Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 
2019 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem 
nieruchomości, której dotyczy uwaga.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektów zmian planu, 
w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do 
prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klucze.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze jest Wójt Gminy Klucze z siedzibą ul. Partyzantów 1, 

32-310 Klucze, tel. +48 326428508, mail: klucze@gmina-klucze.pl.
3. Dane są podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych.
7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, przez tel. +48 326428508, mail: iod@gmina-klucze.pl
8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.gmina-klucze.pl/art,2745,klauzula-informacyjna  

oraz w siedzibie Administratora: ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Wójt Gminy Klucze
Norbert Bień

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Dni Bukowna 2019
Bukowno

Agnieszka�Zub

Weekend 22–23 czerwca upłynął 
bukowianom pod znakiem świetnej 
zabawy. To właśnie w tym czasie 
odbywały się Dni Bukowna 2019. 
Wilki, Sztywny Pal Azji, Nokaut 
czy Power Play – oto gwiazdy, któ-
re wystąpiły przed bukowieńską 
publicznością.

Tegoroczne Dni Bukowna za na-
mi. Organizatorzy zapewnili uczestni-
kom święta miasta wiele atrakcji. Po 
uroczystym otwarciu imprezy przez 
sekretarza miasta Marcina Cockiewi-
cza i przewodniczącego Rady Miejskiej 
Edmunda Gmitruka na plenerowej 
scenie z programem artystycznym 
zaprezentowały się dzieci Miejskiego 
Przedszkola w Bukownie. Następnie 
na murawie stadionu można było zo-
baczyć pokazy Ju-Jitsu w wykonaniu 
członków Uczniowskiego Klubu Spor-
towego ,,Samuraj”. Tuż po nich z kon-
certem piosenek biesiadno-folkowych 
wystąpił zespół Folk Express, w skła-
dzie Ewa Błaszczyk, Monika Korpusik, 
Marian Chrobok i Jacek Kapica. Pu-
bliczność bawiła się m.in. przy takich 
piosenkach, jak ,,Poszła Karolinka do 
Gogolina,” czy ,,Powiadają, żem jest 
ładna”. Programowi towarzyszyły wy-
stępy grupy baletowej.

Kolejnym punktem programu 
pierwszego dnia święta miasta był wy-
stęp zespołu Hakuna Matata. Grupa 
śpiewa w języku swahili, zulu, walof, 
lingala, po francusku, portugalsku, 
angielsku i nie tylko, a jej oryginalność 
polega na miksowaniu brzmień trady-
cyjnych i nowoczesnych instrumentów 
(djembe, balafon, bębny, bas, gitara).

Wisienką na torcie były jednak 
dwa kolejne koncerty – zespołów Szty-

wy Pal Azji oraz grupy Wilki, na czele 
z Robertem Gawlińskim. Nie zabrakło 
więc takich hitów, jak ,,Wieża radości, 
wieża samotności”, ,,Łoże w kolorze 
czerwonym”, czy ,,Jest dobrze, jest 
miło” w wykonaniu pierwszej formacji, 
czy ,,Son of the blue sky”, ,,Bohemy”, 
,,Baśki”, i ,,Love story” w wykona-
niu Wilków. Na ostatnie dwa koncer-
ty przybyli do Bukowna liczni goście 
z całej okolicy.

Pierwszy dzień Dni Bukowna, 
tradycyjnie, zakończył pokaz sztucz-
nych ogni.

Drugi dzień święta miasta rozpo-
częły występy uczniów SP nr 1 i SP nr 
2 w Bukownie oraz wokalistów i zespo-
łów działających przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury i w Studiu Efendi Clue. Na 
scenie zaprezentowali się m.in.: chór 
Animato, kapela Bukowiacy, zespół 
Spod Buczyny, a tuż po nich grupa 
taneczna Ladies Fitness&Dance.

Kolejnymi punktami imprezy był 
koncert Orkiestry Dętej ZGH ,,Bole-

sław” w Bukownie wraz z występami 
mażoretek ,,Fantazja” z Ogrodzień-
ca, po których odbyły się dwa kolej-
ne koncerty: zespołów Nokaut i Power 
Play. W przerwie, z pokazem tańca 
towarzyskiego, wystąpili podopieczni 
szkoły tańca Beautiful Dance Studio.

Ważnym wydarzeniem tegorocz-
nych Dni Bukowna było wręczenie 
Nagród Gospodarczych Burmistrza 
Miasta Bukowno ,,RÓŻE BIZNESU” 
dla najlepszych firm roku oraz Serc dla 
Bukowna. W tym roku Różę Biznesu 
i tytuł firmy roku otrzymał Boltech 
sp. z o.o., z kolei w kategorii małych 
i średnich przedsiębiorstw firmą roku 
została Hurtownia Materiałów Budow-
lanych i Chemicznych Grażyna Spyra. 

Przyznano także Serca dla Bu-
kowna, czyli nagrody Burmistrza 
Miasta Bukowno, będące wyrazem 
uznania za sukcesy osiągnięte dzięki 
determinacji, ciężkiej pracy i wierze 
w sukces oraz wdzięczności za promo-
cję Bukowna. Otrzymali je Katarzyna 
Szklarczyk – zwyciężczyni ostatniej 
edycji programu TOP MODEL, oraz 
Wojciech Korfel – szef kuchni gdań-
skiej restauracji Prologue, laureat ty-
tułu Szefa Przyszłości, przyznawanego 
młodym, zdolnym kucharzom przez 

Międzynarodową Akademię Gastro-
nomiczną z Paryża.

Dwudniowej miejskiej imprezie 
towarzyszyło wiele innych wydarzeń. 
Choć w tym roku, z powodu remon-
tu obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
odwołano Ogólnopolski Bieg Uliczny 
o Puchar Burmistrza Miasta Bukow-
no, tradycyjnie na obiektach MOSiR-
-u odbywały się turnieje sportowe, 
w tym mecz piłki nożnej przedszkola-
ków i turniej rodzinny „Mamo, Tato, 
baw się z nami”. Na plenerowej scenie 
z rąk sekretarza Miasta Marcina Coc-
kiewicza oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej Edmunda Gmitruka naj-
zdolniejsi uczniowie odebrali nagrody 
rzeczowe oraz stypendia za szczególne 
osiągnięcia w nauce i sporcie. Z ko-
lei firma DB Cargo przekazała 5 tys. 
złotych na realizowany przez miasto 
projekt inwestycyjny „Rozwój terenów 
zieleni miejskiej w Bukownie” – do-
kładnie na zakup elementu wodnego 
do przebudowywanego obecnie parku 
przy ul. Parkowej.

Ponadto podczas Dni Bukowna 
przeprowadzano zbiórkę pieniędzy 
na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”. Jak co roku, nie zabra-
kło wesołego miasteczka oraz strefy 
gastronomicznej.

Czy powiat 
wesprze 

strażaków 
– ochotników?

Powiat
Wiola�Woźniczko

Zabezpieczenie puli środków 
w przyszłorocznym budżecie po-
wiatu dla jednostek OSP - z taką 
propozycją zwrócił się do starosty 
radny powiatowy Michał Mrówka. 
To niejako kontynuacja pomysłu 
z poprzedniej kadencji.

Blisko dwa lata temu ówcze-
sny radny Łukasz Kmita propono-
wał wprowadzenie programu „Powiat 
dla OSP”. Miał on polegać na corocz-
nym wsparciu jednostek ochotniczych 
straży pożarnych przez przekazanie 
środków na zakup odzieży ochronnej, 
odnowienie zużytego sprzętu, zakup 
torby R1. Do pomysłu tego wrócił te-
raz radny Michał Mrówka. - Ówczesny 
starosta nie mówił „nie” temu po-
mysłowi, jednak realizację uzależniał 
od możliwości finansowych powiatu 
i tempa spłaty długu. Od tego czasu 
nic się w tej kwestii nie zmieniło, dla-
tego pozwalam sobie o tej propozycji 
przypomnieć - pisze do starosty Bogu-
miła Sobczyka radny Michał Mrówka.

W swojej interpelacji radny powo-
łuje się na zapis Ustawy o samorządzie 
powiatowym dotyczący wykonywania 
przez powiat zadań publicznych o cha-
rakterze ponadgminnym w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, uznając, 
że samorządowcy powinni być otwar-
ci na potrzeby jednostek OSP, które 
wykonują swoją służbę na obszarze 
nieraz wykraczającym poza gminę, 
w której mają siedzibę.

Michał Mrówka wnioskuje o za-
bezpieczenie w przyszłorocznym bu-
dżecie powiatu odpowiedniej puli 
środków na wsparcie jednostek ochot-
niczych straży pożarnych. - Kryteria 
przyznawania środków z funduszu 
mogłyby zostać określone w specjal-
nym regulaminie, np. premiowane 
byłyby szczególne osiągnięcia OSP 
(wygrane zawody strażackie) czy ilość 
i waga wyjazdów jednostek do zdarzeń. 
Do ustalenia byłoby, czy wsparcie po-
wiatu dotyczyłoby drobnych przed-
sięwzięć, jak wspomnianych powyżej 
czy poważniejszych wydatków mająt-
kowych - proponuje radny Mrówka.

Jak oceniacie ten pomysł?  
Czekamy na Wasze opinie!
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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 czterech nieruchomości stanowiących działki:

- nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, nr ew. gr. 786/13, 
786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7  

o pow. 0,0557 ha, 
- nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha,
- nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha, 
- nr ew. gr. 866 o pow. 0,6492 ha

o łącznej pow. 2,8647 ha,
 położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: 
Nieruchomości (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej wymienione 
działki:

a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8, nr ew. gr. 786/13, 786/15, 
787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej pow. 0,0557 ha, dla działek jest pro-
wadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8,

b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080916/2, 

c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080915/5, 

d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080917/9 .

Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej części 
Olkusza,  na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-Kraków od 
północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.
Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej Olkusza, 
Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i znajdują się w pobliżu Strefy Aktywności 
Gospodarczej m. Bukowno.
Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną 
związaną z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody.
Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach dojazdowych 
znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy Wspólnej.
Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Rozpoczęto procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

- Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty: cztery budynki akcelatorów, budynek 
koagulacji, budynek na wapno z silosami 2 x 50 t.

 Działki o nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 położone są 
wzdłuż drogi krajowej DK94, 

- Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty: połączone budynki przepompowni 
i filtrów,

- Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się: odmulnik 4 komorowy, przepompownia osadu,
- Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty: budynek chlorowni, budynek 

magazynowy, trzy zbiorniki wody czystej żelbetonowe o pojemności: 2x2 000 m3, 
1x 1 000 m3 obsypane ziemią. 

2. Obowiązek ustanowienia służebności:
Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu 
i doprowadzenia wszelkich mediów po działce nr 871 na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki nr 861,862, 865, 866.
Pozostałe drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego:
- działka nr ew. gr. 861 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów lub zabudowy usługowej oraz tereny usług komercyjnych,
- działka nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 ulica główna 

dwujezdniowa,
- działka nr ew. gr. 862, 865, 866 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów lub zabudowy usługowej. 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 
a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 

790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha – 922 630,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT. 
b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha – 1 628 150,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha – 286 660,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha – 397 015,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Nieruchomość do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży będzie wolna od 
wszelkich obciążeń. 

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg SUW” 
należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia 
17.07.2019 r. do godz.10.00
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 przedmiotem 

transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę w PLN (netto);
e) kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które będzie 

można zwrócić wadium.
f) w załączeniu formularz przetargowy znajdujący się na stronie internetowej  

http://pwik.olkusz.pl w zakładce Przetargi 
 
7. Oferent wnosi wadium w wysokości: 

a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 
791/7 o pow. 0,0557 ha – 46 132,00 zł. 

b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha – 81 408,00 zł.
c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha – 14 333,00 zł.
d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha – 19 851,00 zł.
 przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do 

dnia 16.07.2019 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.
Wadium może być wniesione również w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Treść dokumentu obejmującego gwarancje 
(poręczenia) obejmować powinna bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Sprzedającemu pełnej kwoty wadium, realizowane na pierwsze 
pisemne żądanie zgłoszone przez Sprzedającego w terminie związania ofertą. 
Przyjmuje się 6-miesięczny termin związania ofertą.

8. Warunki przetargu:
- ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,
- w każdej ofercie należy podać tylko jedną cenę,
- przetarg jest zorganizowany w oparciu o „Regulamin w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości w PWiK sp. z o.o. w Olkuszu” 
zamieszczony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce - Regulaminy 

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności 
majątkowej) obydwie przystępują do przetargu. Małżonek zamierzający samodzielnie 
kupować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego musi posiadać pisemną 
zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu 
świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub 
pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie 
nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego 
uczestnikiem przetargu.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 17.07.2019 r. o godz. 10.15 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 zawiadomieniu 
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 Zembura j.zembura@pwik.olkusz.pl, tel.: 32 643 14 15 w. 142
 Jerzy Skubis j.skubis@pwik.olkusz.pl, tel.: 32 643 14 15 w. 123

od 1956
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„Wianki” 
w Wierzchowisku
wierzchowisko

Ewa�Barczyk

Najkrótsza noc w roku zwana No-
cą Kupały, starosłowiańskie świę-
to związane z letnim przesileniem 
Słońca wiąże się w tradycji z pusz-
czaniem przez panny w rzeczny 
nurt kwietnych wianków z zapalo-
nymi świecami. Jeżeli taki wianek 
wyłowił kawaler, niechybnie szyko-
wało się wesele... Do starych trady-
cji świętojańskiej nocy postanowili 
powrócić mieszkańcy Wierzchowi-
ska, którzy bawili się wspólnie nad 
lokalną rzeczką i stawem.

Mieszkańcy Wierzchowiska miej-
sce do wspólnej zabawy przygotowali 
sami. Wiele godzin pracowali społecz-
nie,  przemieniając zarośnięte brzegi 
lokalnej rzeczki w urokliwe miejsce, 
gdzie mogą pograć w piłkę plażową 
na prawdziwym piaszczystym boisku, 

odpoczywać, spacerując po zadba-
nej grobli, a także spędzać miło czas 
w rodzinnym i sąsiedzkim gronie na 
wspólnych biesiadach.

Organizacja zabawy z okazji Nocy 
Świętojańskiej była kolejną okazją do 
spędzenia czasu razem. Nie zabrakło 
zatem świętojańskich ognisk i biesia-
dy, sponsorzy pomogli w zaopatrzeniu 
w pyszne kiełbaski, była zabawa dla 
dzieci, które szukały kwiatu paproci, 
a na koniec - oczywiście - puszczanie 
wianków na wodę. Klimatyczną i bar-
dzo „akuratną” oprawę artystyczną 
wydarzenia zapewnił Zespół Pieśni 
i Tańca „Wolbromiacy”, prezentując 
pełne muzyki, pieśni i tańców słowiań-
skich widowisko „Kupalnocka”, dzię-
ki któremu, przybyli goście na chwilę 
przenieśli się w pełen magii i tajem-
niczości świat kultury słowiańskiej. 
I choć uczestników wydarzenia trochę 
dręczyły wszechobecne w tym roku ko-
mary, to i tak zabawa była przednia, 
a wrażenia niezapomniane!

„Pamięć o powstańcach  
to nasz obowiązek”

Golczowice
Wiola�Woźniczko

1156 lat temu, 22 kwietnia 1863 
roku pod Golczowicami stoczono 
jedną z bitew powstania stycznio-
wego. Co roku mieszkańcy pamięta-
ją o tych, którzy walczyli o wolność 
Polski.

Przypomnijmy, że 22. kwietnia 
1863 roku oddział liczący ponad 300 
powstańców pod dowództwem kapita-
na Anastazego Mossakowskiego został 
zaatakowany przez Rosjan przy nie-
istniejącej już karczmie Pazurek ko-
ło Golczowic. Rosjanie ponieśli spore 
straty, zostali zmuszeni do ucieczki.

W 1988 roku mieszkańcy Golczo-
wic w hołdzie bohaterskim powstań-
com postawili pomnik. Właśnie w tym 
miejscu rozpoczęto rocznicowe obcho-
dy. Po złożeniu kwiatów uczestnicy 
uroczystości udali się do świetlicy 
wiejskiej, gdzie mszę św. w intencji 
Ojczyzny odprawił proboszcz parafii 
w Cieślinie ks. Mariusz Wróbel.

- Bardzo dziękuję mieszkańcom 
Golczowic, którzy zorganizowali tę 
uroczystość. Co roku spotykamy się, 
aby uczcić pamięć powstańców. To jest 
nasza powinność i obowiązek wobec 
tych, którzy walczyli o wolność Polski. 
Takie lekcje patriotyzmu, spotkania 
w naszej małej Ojczyźnie są bardzo 
ważne - mówił wójt gminy Klucze Nor-
bert Bień.

Po nabożeństwie odbył się koncert 

patriotyczny zespołu „Ziemia Kluczew-

ska”, a o powstańczej historii opowie-

działa Maja Gruszczyńska. 

Na uroczystość zapraszali: miesz-
kańcy Golczowic z Radą Sołecką i soł-
tysem Maciejem Jakubskim, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Golczowicach, 
wójt gminy Klucze. 

Osiedle Wschód powitało lato
olkusz

Piotr�Kubiczek

Mieszkańcy Osiedla Wschód kolejny 
raz udowodnili, że bawić się potra-
fią. W sobotę przy ulicy Korczaka 
festyn rodzinny „Powitanie Lata” 
ściągnął liczne grono amatorów za-
bawy przy grillu i muzyce.

Był to efektowny wstęp do wa-
kacji. Coś specjalnie dla siebie mogli 
znaleźć uczestnicy imprezy w każdym 
wieku. Dla dzieci przygotowano stre-
fę atrakcji z basenem kuleczkowym, 
dmuchanym zamkiem i zjeżdżalnią, 

były też kolorowe animacje, malo-
wanie twarzy, gry i zabawy, a także 
konkursy sportowe z nagrodami. Nie 
zabrakło waty cukrowej i popcornu. 
Rodzice natomiast mogli wziąć udział 
w różnych konkurencjach, jak cho-
ciażby w „spacerze farmera”, gdzie 
oprócz silnych mięśni liczyła się tak-
że szybkość. Dodatkową atrakcją był 
bogato zaopatrzony grill oraz zabawa 
taneczna. W dwóch słowach na pla-
cu przy IV Liceum Ogólnokształcącym 
– działo się!

W organizację imprezy przy-
gotowanej w całości przez Zarząd 
Osiedla ponownie włączyła się spo-

łeczność „Czwórki”, z dyrekcją szko-
ły na czele. Uczniowie przeprowadzili 
konkursy, nie mogło zabraknąć też 
wspólnych tańców, śpiewów i ani-
macyjnych wyzwań przygotowanych 
przez „Animisie”.

- To było naprawdę udane popo-
łudnie. Dopisała nam pogoda, a jak 
wiadomo wtedy łatwiej o frekwencję. 
Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na 
nasze zaproszenie i cieszymy się z te-
go bardzo, w końcu to dla nich było 
to osiedlowe święto. Mamy nadzieję, 
że nie zawiedliśmy i w równie dużym 
gronie spotkamy się za rok – mówi 
Andrzej Maksymowicz, przewodni-
czący osiedla Wschód. - Osobne po-
dziękowania kierujemy pod adresem 
sponsorów, dzięki którym mogliśmy 
rozdać tyle nagród. Nikt nie wrócił do 
domu z pustymi rękami – dodaje jeden 
z głównych pomysłodawców festynu.
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Olkuszanka w biało-
czerwonych barwach!

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�PZPN

Zawodniczka Olkuskiego Klubu 
Sportowego Słowik – Kinga Sewe-
ryn, napisała nową historię lokalnej 
piłki nożnej. Rodowita olkuszanka 
urodzona w 2005 roku zadebiuto-
wała w oficjalnym meczu Repre-
zentacji Polski do lat 15.

Wszystko zaczęło się od zwycię-
stwa razem z koleżankami z Mało-
polski w ogólnokrajowym turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”. Był rok 2015, później 
wszystko potoczyło się już błyska-
wicznie. Bramkarka Słowika zdoby-
ła uznanie w oczach szkoleniowców 
kadry województwa, a stamtąd już 
prosta droga do Akademii Młodych 
Orłów. Powołania na letnie, a później 
także i wiosenne oraz zimowe konsul-
tacje szkoleniowe sprawiły, że w gronie 
swoich rówieśniczek Kinga wyrobiła 
swoją markę, wpisując się do zeszy-
tów kolejnych trenerów.

Wreszcie nadszedł rok 2019, kie-
dy to z siedziby Polskiego Związku Piłki 
Nożnej nadeszło powołanie podpisa-
ne przez selekcjonerkę Paulinę Ka-
walec z jednoczesnym zaproszeniem 
do udziału w krótkim zgrupowaniu 
w Piasecznie, po którym kadra U-15 
wyleciała do Lizbony na towarzyski 
dwumecz z młodzieżową reprezenta-
cją Portugalii.

Ostatecznie oba spotkania wygra-
ły gospodynie – 2:0 i 1:0. Olkuszanka 

strzegła polskiej bramki podczas dru-
giego pojedynku. Zagrała cały mecz, 
dając się pokonać rywalkom tylko raz. 
- Wrażenia super, cenna lekcja futbo-
lu dla całej drużyny, ale i dla mnie. 
Jestem szczęśliwa, jednak wiem, że 
jeszcze dużo pracy przede mną – przy-
znaje skromnie Kinga Seweryn. War-
to podkreślić, że wiodący rocznik dla 
reprezentacji do lat 15 to 2004, więc 
powołanie do kadry zawodniczki o rok 
młodszej od większości koleżanek to 
podwójne wyróżnienie.

Mimo że w Lizbonie nie udało się 
utrzeć nosa faworytowi, nikt w naro-
dowym zespole U-15 nie traci wiary 
w to, że przyszłość kobiecego futbo-
lu w Polsce może należeć właśnie do 
tej generacji piłkarek. - Chciałabym 
nauczyć moje zawodniczki dobrego 

podejścia do treningu, intensywno-
ści, ciężkiej i systematycznej pracy, 
a także stawiania sobie wysokich ce-
lów i dążenia do ich spełnienia – mó-
wiła podczas ostatniego wywiadu dla 
portalu Łączy Nas Piłka trener Ka-
walec. I rzeczywiście, kadra to speł-
nienie marzeń dla większości graczy, 
ale również dodatkowa motywacja do 
dalszego rozwoju.

O los młodej olkuszanki możemy 
być spokojni. Jej przygoda z olkuską 
piłką w barwach Słowika dobiega koń-
ca. To zrozumiałe, bowiem w mieście 
gdzie się urodziła i wychowała nie 
ma możliwości rywalizowania ze swo-
imi rówieśniczkami. Co prawda na co 
dzień gra w jednym zespole z chło-
pakami, ale to nie to samo. Kinga 
potrzebuje nowych wyzwań w kobie-
cym gronie. Dlatego też zapadła de-
cyzja o tym, aby od przyszłego sezonu 
14-latka zmieniła barwy z żółto-nie-
bieskich, na nieco inne, w których 
występuje jedna z drużyn kobiecej 
Ekstraligi. Wszelkie formalności po-
winny zostać dopięte w najbliższym 
czasie.

- Popieramy ten ruch. Kadra rzą-
dzi się swoimi prawami, a tylko po-
przez systematyczną grę z innymi 
dziewczęcymi zespołami Kinga będzie 
miała okazję nabrać jeszcze większego 
doświadczenia. Za cały ten czas spę-
dzony w Słowiku bardzo serdecznie 
jej dziękujemy i obiecujemy, że bę-
dziemy za nią trzymać kciuki w dro-
dze na szczyt – zapewnia Rafał Pięta, 
założyciel olkuskiego Słowika.

Społeczne projekty  
dla mieszkańców

Powiat
Wiola�Woźniczko

16 projektów autorstwa organiza-
cji pozarządowych i grup niefor-
malnych z naszego terenu zyskało 
dofinansowania na społeczne ini-
cjatywy. Skorzystają z tego miesz-
kańcy czterech gmin. 

Dotacje przyznano w ramach 
programu FIO Małopolska Lokalnie - 
Północ, który jest realizowany przez 
Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych 
oraz Stowarzyszenie Forum Oświa-
towe Klucze. Dzięki przyznawanym 
środkom organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne i grupy samopomo-
cowe mogą inicjować różnego rodzaju 
przedsięwzięcia dotyczące lokalnych 
społeczności.

Trzy projekty otrzymały dofinan-
sowanie w wysokości 5 tys. złotych. 
Pierwszy z nich, „KOŁO rozwojowych 
ZMIAN” (Rodaki) dotyczy edukacyj-
nych zajęć korzystania z kompute-
ra, internetu oraz społecznościowych 
komunikatorów dla członków Koła 
Gospodyń Wiejskich. Przewidziano 
również zakup niezbędnego sprzętu 
- projektora oraz laptopa. W ramach 
projektu „Moto Start” (Wolbrom) Sto-
warzyszenie Motocykliści Wolbromscy 
zyska materiały promocyjne (m. in. 
naszywki z logotypem, roll up oraz 
namiot i drukarkę). „PTTK w Kluczach 
- poznajmy się” - celem projektu jest 
rozpowszechnienie wizerunku PTTK 
w Kluczach, poprzez m. in. doposa-

żenie stowarzyszenia w niezbędny 
sprzęt biurowy i materiały promują-
ce organizację.

Dotacje w wysokości do 3 tys. 
złotych otrzymało 13 projektów 
społecznych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zim-
nodole zamierza wydać monografię 
sołectwa z okazji 720. rocznicy po-
wstania miejscowości. To w ramach 
projektu „Zimnodół - 720 lat historii, 
tradycji i kultury”.

„Pamiętajcie o ogrodach...” - ini-
cjatywa Stowarzyszenia „Razem dla 
Zalesia” polega na integracji miesz-
kańców Zalesia Golczowskiego przez 
realizację działań dotyczących pro-
wadzenia przydomowych ogródków. 
W ramach projektu zaplanowano „Byli-
nowy bazarek”, wycieczkę do Ogrodów 
Kapiasa w Goczałkowicach oraz spo-
tkanie integracyjno-edukacyjne „Po-
rozmawiajmy o naszych ogródkach” 
z udziałem architekta krajobrazu. . 

Grupa nieformalna Poligloci z Cie-
ślina stawia na „Angielskie lato - i like 
it!”, czyli prowadzenie wakacyjnych 
zajęć z języka angielskiego dla dzieci. 
Warsztaty dekoratorskie, Narodowe 
Czytanie oraz zawody Nordic Wal-
king - to projekt „Aktywni razem” Koła 
Społeczno-Historycznego w Bydlinie, 
skierowany do mieszkańców sołectwa.

Inicjatywa „Mali Artyści” grupy 
nieformalnej Kreatywni Pedagodzy 
z Jaroszowca polega na stymulowaniu 
rozwoju najmłodszych mieszkańców 
gminy Klucze poprzez zabawę i na-
ukę, a także wspólne spędzanie czasu 
z rodzicami. Z kolei grupa nieformal-

na Miłośnicy Gimnastyki Korekcyjnej 
z Kwaśniowa Dolnego zaplanowała 
„Gimnastykę dla smyka”, czyli zaję-
cia z zakresu gimnastyki korekcyj-
nej dla uczniów klas 1-3. Rodziców 
i dzieci z Bukowna czeka „Spotkanie 
z teatrem” organizowane przez gru-
pę nieformalną Kulturalnie dla Bu-
kowna projekt zakłada m. in. rozwój 
kreatywności dzieci poprzez edukację 
plastyczną i warsztaty.

„Szach mat” grupy nieformalnej 
Szachomaniacy to inicjatywa skie-
rowana do mieszkańców Bogucina 
Dużego (bez ograniczeń wiekowych) 
polegająca na integracji społeczno-
ści lokalnej oraz nauce gry w szachy 
lub warcaby. 10 spotkań z językiem 
angielskim na rodzinnych warsz-
tatach zorganizowanych zostanie 
w ramach projektu „Wakacje z an-
gielskim” - to pomysł grupy „Aktyw-
nie w Bukownie”.

„Rozpowszechnianie wiedzy 
o pierwszej pomocy i pożarnictwie 
wśród dzieci w wieku szkolno - przed-
szkolnym” - tak brzmi nazwa projektu 
grupy nieformalnej Firefighters z Bo-
lesławia. Seria pikników i prelekcji 
dla dzieci i rodziców z gminy Bolesław 
ma zwiększyć świadomość najmłod-
szych na temat zagrożeń pożarowych 
i pierwszej pomocy, a także zachęcić 
do wstąpienia w szeregi Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

„Świętojańskie” jubileusze w Ściborzycach
ściBorzyce

Ewa�Barczyk

Doroczny festyn „Powrót do trady-
cji w Noc Świętojańską” w gminie 
Trzyciąż w tym roku został zorga-
nizowany w Ściborzycach, gdzie 
świętowano  jubileusze: 100-lecie 
lokalnej Orkiestry Dętej oraz 80. 
rocznicę założenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej.. Na zaproszenie 
mieszkańców i strażaków przyby-
ło liczne grono gości, a wśród nich 
włodarz gminy wójt Roman Żelazny 
i przewodniczący Rady Gminy Lu-
cjan Gajda. Z życzeniami i gratu-
lacjami pospieszył także starosta 
olkuski Bogusław Sobczyk, radni 
gminni i powiatowi oraz zaprzy-
jaźnione jednostki OSP i orkiestry 
dęte.

Uroczystości rozpoczęła msza 
św. polowa, celebrowana przez ks. 
Mariusza Raraka, proboszcza parafii 
w Wysocicach, odprawiona w intencji 
Jubilatów – żyjących członków Or-
kiestry i OSP oraz ich poprzedników, 
którzy odeszli już na wieczną wartę. 
Po zakończeniu modlitwy oficjalną 
część uroczystości rozpoczęło powi-
tanie przez wójta Romana Żelaznego 
przybyłych pocztów sztandarowych, 
zaprzyjaźnionych orkiestr dętych , 
a także oficjalnych i mniej oficjalnych 
gości oraz mieszkańców.

Potem na plenerowej scenie wy-
stąpili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wysocicach, prezentując swoje ta-
lenty taneczne. Nie zabrakło oczywi-
ście wspaniałego koncertu orkiestr 
dętych. Przed publicznością zaprezen-
towali się oczywiście dostojni Jubila-
ci ze Ściborzyc, a także Włościańska 
Orkiestra Dęta z Zagórowej, Orkiestra 

Dęta z Sieciechowic oraz Orkiestra 
Dęta z Czapli Małych. Zgromadzona 
widownia gromko oklaskiwała prezen-
tacje, a następnie, po złożeniu wszyst-
kich życzeń i gratulacji, rozpoczęła się 
szampańska zabawa zainaugurowana 
przez gwiazdę wieczoru, zespół Blu 
Rey. Po koncercie organizatorzy wy-

darzenia OSP Ściborzyce i Orkiestra 
Dęta „Ściborzanka” zaprosili wszyst-
kich na potańcówkę, która trwała po-
noć do białego rana…

Orkiestra Dęta OSP 
w Ściborzycach

Początki orkiestry są znane dzięki 
zapiskom w „Kronice dotyczącej dzia-
łalności amatorskiej orkiestry dętej 
w Ściborzycach” autorstwa pocho-
dzącego ze Ściborzyc członka zespołu 
Tadeusza Ziembińskiego z roku 1967. 
Czytamy w nich, że kiedy grupa miesz-
kańców Ściborzyc postanowiła założyć 
orkiestrę trwała jeszcze I wojna świato-
wa. W sierpniu 1917 r. zadeklarowali 
dobrowolne wpłaty na zakup instru-
mentów, które w październiku tego 
samego roku „załatwił”, czyli prze-
szmuglował przez „zieloną granicę” 
z Czechosłowacji Piotr Kmita z Grze-
gorzowic. Kmita został też pierwszym 
kapelmistrzem, a także nauczył grać 
na różnych instrumentach członków 
orkiestry i przepisywał nuty. Po nim 
funkcję szefa zespołu przejął na trzy 
lata niejaki Wójcik z Dąbrowy Górni-
czej, a następnie Franciszek Amplik, 
który dojeżdżał z podolkuskich Pomo-
rzan. Członkowie orkiestry nie tylko 

złożyli się na zakup instrumentów, ale 
także opłacali kapelmistrza i własny-
mi furmankami przywozili go ze stacji 
w Wolbromiu do Ściborzyc. Ponieważ 
we wsi nie było świetlicy wiejskiej, ani 
szkoły czy innego publicznego miej-
sca, gdzie mogliby ćwiczyć, spotykali 
się w jedynej izbie gościnnego domu 
Józefa i Jana Jagiełów.

Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości i rozpoczęciu wojny pol-
sko-bolszewickiej część członków 
Ściborzanki” poszła na front. Dzia-
łalność orkiestry zamarła na kilka 
lat, aż w 1928 r. zdecydowano o zaku-
pie nowych instrumentów i jej starzy 
członkowie, wspierani przez nowych, 
reaktywowali zespół. 
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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.

ogłoszenia  
drobne  

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

KALENDARIUM

28 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Krew�Boga�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�

29 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Krew�Boga�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�

30 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Krew�Boga�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�

01 lipca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Krew�Boga�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�

02 lipca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Krew�Boga�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)

28 czerwca
 ǧ 15:45�Agent�Kot�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�
 ǧ 17:45�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:45�Milcząca�rewolucja�(2D�NAPISY)�

29 czerwca
 ǧ 12:30�Oszustki�(2D�NAPISY)�

 ǧ 16:00�Agent�Kot�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Milcząca�rewolucja�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�

30 czerwca
 ǧ 15:45�Agent�Kot�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�
 ǧ 17:45�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:45�Milcząca�rewolucja�(2D�NAPISY)

29 czerwca
 ǧ XV�Turniej�Rycerski�-�Wzgórze�pod�zamkiem�
w Rabsztynie

30 czerwca
 ǧ XV�Turniej�Rycerski�-�Wzgórze�pod�zamkiem�
w Rabsztynie

28 czerwca
 ǧ 08:00�Naukobus�w bolesławskim�dworze�-�
Dwór�w Bolesławiu

28 czerwca
 ǧ 17:00�-�18:00�Dyskusyjny�Klub�Książki�dla�
młodzieży

 ǧ Galeria�zaprasza�do�zwiedzania�ekspozycji�

stałej�malarstwa�współczesnego�pol-

skiego,�europejskiego�i światowego�z kole-

kcji�Sztuki�Współczesnej�BWA�w Olkuszu.�

Pon�9-16,�wt.-pt�10-18,�sob�10-14.

03 lipca

 ǧ 18:00�Spotkanie�z Markiem�Sołtysikiem�-�

promocja�książki�“Klan�Matejków”.

28 czerwca

 ǧ 17:00�Spacer�historyczny�“Olkusz�na�

starej�pocztówce”�-�Zbiórka�pod�Punktem�

Informacji�Turystycznej�MSiT�w Olkuszu�(ul.�

Floriańska�8)

29 czerwca

 ǧ 14:00�Pustynna�Burza�2019�-�Stadion�GLKS�

“Przemsza”�w Kluczach

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 laptopów. Tel.(601)623740. Dojazd 
do klienta.

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

Budowlane

 ǧ Malowanie. Tel.(799)914521.

FinanSowo - prawne

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne:  

pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki.  

Tel.(512)777884.

oKolicznościowe

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

do dokumentów w 3 minuty  
+ retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

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

motoryzacja

 ǧ  OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE

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

 ǧ  AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.

 ǧ  Skup katalizatorów samochodo-
wych i monolitu z katalizatorów,  
Tel.(503)305572.

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

 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  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.

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.

 ǧ Hurtownia Stomatologiczna 
zatrudni sprzedawcę-konsultanta 
do biura w Olkuszu. Poważnie 
zainteresowanych prosimy o CV na: 
marketingolkusz@gmail.com

różne

 ǧ  Tarot. Tel.(727)902003.

 ǧ  Stoisko nr 3 zaprasza na zakupy! 
W sprzedaży: nowa wiosenna kolek-
cja spodni dżinsowych, krótkich, 
eleganckich, bawełnianych, koszule 
letnie. Polscy producenci. Szukaj 
nas na Facebooku. Targwisko ul. 
Sławkowska: wt., pt. i sob. do godz. 
13.00. 
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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 

BADANIA KIEROWCÓW 
Barbara Banyś – badania kierowców kategorii 
A,B,C, sportowców, kandydatów do służb mundu-
rowych, konsultacje neurologiczne, rehabilita-
cyjne, tel: 600-00-99-42. 

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 tele-
foniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul. kr. K 
Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. Reje-
stracja tel. 604 979 399, 604 503 799. 
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl 
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 604 410 
240. 
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. Laser – usuwanie zmian skórnych, 
leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 
11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 530 88 16 13 
po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl 
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, proktolog, 
konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, USG 
piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30. 

CHIRURG DZIECIĘCY 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20‒19:30. 

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

CHIRURG ORTOPEDA 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 62 61 731. 

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumatolog. 
Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw 
szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 
480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamien-
nie wtorki). 

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

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

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
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. 

Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.

Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad Ban-
kiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17‒19, czw. 16‒18. Rejestracja tel. 604 489 612.

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.Rejestracja 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. Gabinet 
Dermatologiczny NIECZYNNY do odwołania. 

DIABETOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. Tel. 
32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 

DIETETYK 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety: 
odchudzające, w alergiach, bezglutenowa, 
w chorobach i inne. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychodietetyczny. Budynek SALUD pok. 
nr 1 w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego 110. RABAT 
20% na każdą usługę przez cały czerwiec. Tel. 
509 628 028, justynabrzezinska.pl 
Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na bezpłatne 
pobyty w celu poprawy stanu zdrowia 
i samodzielności. Dzienny Dom Opieki Medycznej 
„Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego nr 86. Więcej 
informacji można uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 
606 114 901, 600 342 549.

ENDOKRYNOLOG 
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl. 
Beata Bugajska, specjalista endokrynologii 
i chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21. 

GIMNATYKA 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.

Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

Marek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog 
– położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, tel. 32 643 11 
39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. Pon., wt., pt. 
15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

KARDIOLOG 
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje 
wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 
796 797 112. 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731. 
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 kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. 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 kardio-
log, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo serca, 
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsultacje. Śr od 
15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety 
Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10‒19. 
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 okresowe. 
Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 
15, pon. 16.30‒19, śr. 16.30 -19, sob. 10‒12, tel. 
32 645 44 70. 
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 dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30. 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. 
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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji, 
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel. 
32 62 61 731. 

MEDYCYNA ESTETYCZNA 
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30‒19.00, wt. 
8.30‒19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088. 
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 13. 
www.chirurgiaolkusz.pl 
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. med., 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3, Tel. 501 310 050. 

MEDYCYNA NATURALNA 
Pijawki, świecowanie uszu, refleksologia terapeu-
tyczna 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 Olku-
szu. Gabinet neurochirurgiczny. Tel. 32 62 61 731.
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00. 

NEUROLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści neurologii. 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.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech 
Banyś Specjalista Chorób Oczu 
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: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, niedo-
widzenie, okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, w soboty 
10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki pilne 508 177 970. 
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe badanie 
wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia gałki 
ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- -MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:00- 17:00. 

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe badanie 
wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia gałki 
ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- -MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 
12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00. 

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

PEDIATRA 
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213. 

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olku-
szu. Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 
731. 

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

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

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 leczenie dzieci 
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855. 

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. 
Przyjęcia 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, pedi-
cure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 
5. Tel. 698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp. 

Studio Venus Expert Dorota Delkowska, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3. 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
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. 
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Ocena rozwoju dziecka, terapia 
psychologiczna, opiniowanie dzieci dla celów 
orzecznictwa, konsultacje. Tel. 668 123 956. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479. 
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl 
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

28.06.2019 piątek ul. K.K. wielkiego 60

29.06.2019 Sobota ul. orzeszkowej 22

30.06.2019 niedziela ul. piłsudskiego 22

1.07.2019 poniedziałek al. 1000-lecia 2B

2.07.2019 wtorek ul. rabsztyńska 2

3.07.2019 środa ul. K.K. wielkiego 60

4.07.2019 czwartek ul. orzeszkowej 22
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, psy-
choterapeuta. 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 Mar-
libo- Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731 

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. Tera-
peuta 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. 
McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627. 

www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan 

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

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

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

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. 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. Specja-
lista protetyki stomatologicznej. Olkusz, ul. 
Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 606 654 777. 

CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna Rudziń-
ska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 326432530. 

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- -Wój-
cicka. 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 tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyjmuje lek. stom. 
Grażyna Batko. 

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

— TECHNIKA DENTYSTYCZNA 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-11. 

TRYCHOLOG 
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3. 

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. Mikrodermabrazja, pilingi 
lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, 
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, ujędrniające 
twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 
663166872 www.gabinet-uroda.pl 

Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, endermologia, zamykanie naczy-
nek, makijaż permanentny, manicure hybrydowy, 
tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pielęgnacyjne 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 

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. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specjali-
sta 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 brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłon-
nych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifi-
kacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.


