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Wiola�Woźniczko

Niedzielne święto policji miało 
wyjątkowy charakter, bowiem w tym 
roku przypada setny jubileusz jej 
powołania. Po raz pierwszy obchody 
w naszym powiecie zorganizowano 
na olkuskim rynku. Uroczystość 
rozpoczęto mszą św. w intencji poli-
cjantów, celebrowaną przez biskupa 
sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka 
w Bazylice pw. Św. Andrzeja Apostoła.

Święto policji na 
olkuskim rynku

W Kluczach ma powstać hala sportowa, 
natomiast przy ZS nr 3 w Olkuszu  
sala gimnastyczna. � strona 5

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczny dla ludzi 
chwast. Przy walce z nim trzeba działać szybko,  
a pomocy można szukać w urzędach. � strona�2

Dobiegają końca prace związane z rewitalizacją 
centrum Imbramowic.

strona�8

www.przeglad.olkuski.pl
Czytaj, wyrażaj swoje opinie!

24 godziny na dobę
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P O D Z I Ę K O W A N I E

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

Okres wakacyjny to zwykle najlep-
szy czas na przystąpienie do większych 
domowych remontów lub porządków. 
Nie inaczej jest w olkuskim Urzędzie 
Miasta i Gminy, gdzie w ostatnich ty-
godniach nastały zauważalne zmiany. 
Najważniejszą z nich jest przeniesie-
nie na parter tych wydziałów, które 
są najczęściej odwiedzane przez se-
niorów czy rodziców z dziećmi w wóz-
kach – Wydziału Spraw Społecznych 
i Wydziału Urbanistyki i Ochrony Za-
bytków.

- Budynek Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu ma już ponad 25 lat. Nie ma 
w nim windy, a codziennie odwiedzany 
jest przez osoby z ograniczeniami rucho-
wymi. W tej sprawie wielokrotnie inter-
weniowali u mnie mieszkańcy, w tym Ol-
kuska Rada Seniorów. Na tę chwilę nie 

możemy sobie pozwolić na kompleksową 
przebudowę magistratu z instalacją win-
dy, bo musielibyśmy zrezygnować z in-
westycji realizowanych na terenie miasta 
i sołectw. Być może w przyszłości poja-
wią się możliwości uzyskania dofinan-
sowania, a do tego czasu staram się jak 
najlepiej gospodarować tą przestrzenią, 
którą mamy do dyspozycji – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Prowadzone prace remontowe 
mają na celu poprawę komfortu pracy 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, 
ale jednocześnie skupione są na popra-
wie komfortu obsługi Klientów Urzędu, 
również tych z niepełnosprawnością ru-
chową. Tylko w ostatnim czasie na parter 
Urzędu przeniesione były dwa wydziały 
Urzędu najczęściej wizytowane przez 
naszych mieszkańców – Wydział Spraw 

Społecznych (z drugiego piętra) oraz 
Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabyt-
ków (z pierwszego piętra). Są to wydzia-
ły, do których bardzo często przychodzą 
seniorzy, np. w celu odbioru Karty Se-
niora, matki z dziećmi w wózkach, czy 
przedsiębiorcy, którzy dokonują opłat 
w kasie na parterze Urzędu. Ponadto, 
w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Za-
bytków dotychczas brakowało miejsca 
na wygodne prezentowanie mieszkań-
com wielkoformatowych map.

- W moim wieku wędrówka po scho-
dach na drugie piętro jest już bardzo 
trudna. Cieszę się, że ktoś pomyślał jak 
może ułatwić nam życie. Wolę nawet, że 
swoje sprawy mogę załatwić na parterze 
niż jakbym miała korzystać z windy, bo 
w windzie mam często zawroty głowy 
– mówi Pani Barbara spotkana przed 
Wydziałem Spraw Społecznych, gdzie 
dopytywała o Olkuską Kartę Seniora.

By osiągnąć wskazany powyżej cel – 
poprawę dostępności najczęściej odwie-
dzanych wydziałów Urzędu – Burmistrz 
postanowił odstąpić własny gabinet 
z przyległym sekretariatem oraz salą na-
rad. Już teraz w pokojach tych w kom-
fortowych warunkach obsługiwani są 
Klienci Urzędu. A to jeszcze nie koniec.

- Mam kolejne pomysły jak jeszcze 
usprawnić pracę Urzędu i przybliżyć go 
Mieszkańcom. Nie można jednak zreali-
zować wszystkich od razu, ale w przy-
szłości można spodziewać się kolejnych 
udogodnień – zapewnia Roman Piaśnik.

Olkuski magistrat jeszcze bardziej przyjazny

Niebezpieczny barszcz 
Sosnowskiego

Powiat
Piotr�Kubiczek

Do naszej Redakcji zgłaszają się 
osoby z informacją, że na terenie 
Olkusza i w jego najbliższej okolicy 
występuje barszcz Sosnowskiego. 
To szkodliwy chwast, który w kra-
jowych warunkach może osiągnąć 
nawet 4 metry wysokości. Kontakt 
z nim jest bardzo niebezpieczny 
dla ludzi.

Liście barszczu Sosnowskiego są 
łudząco podobne do łopianu, jednak 
ich włoski wydzielają substancje pa-
rzące, których działanie nasila się 
podczas słonecznej pogody i upału. 
Kwiaty na wysokich łodygach są zebra-
ne w gęsty, duży, biały baldach. Rośli-
na silnie zachwaszcza teren, a spotkać 
ją można głównie na terenach wilgot-
nych, w pobliżu cieków wodnych, ka-
nałów i rowów.

Kontakt człowieka z rośliną powo-
duje bolesne zapalenie skóry, powsta-
wanie pęcherzy, niegojące się rany, 
blizny oraz zapalenie spojówek. Dzia-
łanie substancji wytwarzanej przez 
barszcz Sosnowskiego jest szczególnie 
niebezpieczny dla alergików i dzieci.

Objawy oparzenia chwastem po-
jawiają się od 30 minut do 2 godzin 
od kontaktu z rośliną. Na siłę reakcji 
ma wpływ wrażliwość skóry poparzo-
nej osoby, a także pogoda i wilgotność 
powietrza. W ciągu pierwszej doby na-
silają się objawy w postaci zaczerwie-
nienia skóry i pęcherzy z surowiczym 
płynem. Stan zapalny utrzymuje się 
przez około 3 dni. Po tygodniu miejsca 

podrażnione ciemnieją i taki stan może 
utrzymywać się przez kilka miesięcy.

Po kontakcie z barszczem So-
snowskiego należy dokładnie przemyć 
zaatakowane miejsca wodą z mydłem 
i jak najszybciej udać się do lekarza. 
Należy też unikać słońca przez dwie 
doby, bowiem poddanie oparzonej skó-
ry działaniu promieni słonecznych 
zwiększa stan zapalny oraz ryzyko 
powstania bardziej widocznych blizn.

Niebezpieczne cechy rośliny po-
wodują konieczność jej zwalczania. 
Powinien robić to właściciel terenu, na 
którym barszcz Sosnowskiego rośnie. 
Najprostszym sposobem wyeliminowa-
nia chwastu jest metoda mechanicz-
nego usuwania – najlepiej w chłodny 
i deszczowy dzień. Można również 
stosować walkę chemiczną. Oprysk 
zwykle wykonuje się na nowoodrasta-
jącej części zielonej rośliny, niedługo 
po jej skoszeniu. Zabiegi chemiczne 

można wykonywać herbicydami, ta-
kimi jak np. Roundup 360SL. Przed 
wykonaniem oprysku, należy jednak 
bezwzględnie zapoznać się z treścią 
instrukcji stosowania preparatu. Jeśli 
ktoś nie czuje się na siłach, aby sa-
modzielnie walczyć z tą rośliną, mo-
że skontaktować się z urzędnikami 
z miasta lub gminy. Ludzie pracujący 
w sztabach kryzysowych mają obowią-
zek zainterweniować.

Jak przekonują osoby bezpo-
średnio zajmujące się likwidowaniem 
barszczu Sosnowskiego, warto działać 
szybko i wspólnie. Każdy, kto zauważy 
rośliny - czy to na własnych gruntach, 
czy w terenie obcym, powinien zare-
agować informując albo właściciela 
terenu, albo od razu pomocy szukać 
w urzędach.

Pochodzący z Kaukazu barszcz 
Sosnowskiego trafił do Polski w la-
tach 70. Daje bardzo wydajne plony, 

stąd pomysł sprowadzenia rośliny na 
tereny obce jej występowaniu, w celu 
wykorzystania jej jako paszy dla zwie-
rząt. Kiedy okazało się, że koncepcja 
z różnych przyczyn była chybiona, 
uprawę wstrzymano. Niestety hodowla 
wymknęła się spod kontroli, a zielsko 
zaczęło się rozprzestrzeniać, wypiera-
jąc z pól rodzime gatunki roślin i sta-
jąc się stale rosnącym zagrożeniem 
dla naszego środowiska. Doświad-
czenie pokazuje, że jedna roślina wy-
twarza rocznie 20–40 tys. nasion, 
które zalegają w glebie i zachowują 
zdolność kiełkowania przez pięć lat, 
więc zabiegi eliminujące roślinę mu-
szą być realizowanie co roku przez taki 
okres. W powiecie olkuskim najbar-
dziej zintensyfikowana walka z barsz-
czem Sosnowskiego w ostatnich latach 
przebiegała w gminie Trzyciąż.

olkusz
Piotr�Kubiczek

14 września ulicami Olkusza pobie-
gną uczestnicy IV Srebrnej Dzie-
siątki, a więc największego Biegu 
Ulicznego w Srebrnym Mieście. Im-
preza będzie również memoriałem 
Kazimierza Chechelskiego. Trwają 
zapisy na to sportowe wydarzenie.

Już po raz czwarty amatorzy 
ulicznego biegania spotkają się na ol-
kuskim rynku, skąd wyruszą w 10-ki-
lometrową trasę w dwóch pętlach, 
wyznaczoną głównymi ulicami miasta. 
Początek biegu głównego zaplanowano 
na godz. 16:00. Wcześniej odbędą się 
biegi towarzyszące dla dzieci i młodzie-
ży, którym patronować będzie osoba 
nieodżałowanej pamięci Kazimierza 
Chechelskiego – niegdyś świetnego 
biegacza, trenera i sędziego. Teraz, 
nadchodzący memoriał ma nie tyl-
ko upamiętniać wybitną postać, ale 
również nakłaniać młode pokolenie 
do podjęcia biegowego wyzwania, czy 
to na bieżni, czy w terenie.

Zapisy do biegów dla najmłod-
szych odbywać się będą w dniu impre-
zy w biurze zawodów. Wymagana jest 
za to wcześniejsza rejestracja dla star-
tujących w biegu głównym na dwóch 
dystansach – koronnym 10 km i o po-
łowę krótszym. Obowiązuje limit 300 
zawodników, więc kto pierwszy, ten 
lepszy. Link do rejestracji elektronicz-
nej: https://elektronicznezapisy.pl/
event/3905/strona.html

- Sześć tygodni pozostało do co-
rocznego biegowego święta. Wierzę, że 
Srebrna Dziesiątka oraz towarzyszą-
cy jej Memoriał Kazimierza Chechel-
skiego przyciągnie do Olkusza setki 
fanów Królowej Sportu i będzie świet-
ną reklamą biegania. Tych, którzy nie 
biegają zapraszamy do kibicowania 
na trasie i na wspólne zakończenie 
imprezy na Rynku Kabaretowym Po-
żegnaniem Lata – mówi Dariusz Mu-
rawski, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

To właśnie MOSiR przy wsparciu 
Miasta i Gminy Olkusz jest organizato-
rem tegorocznej edycji Srebrnej Dzie-
siątki. Przegląd Olkuski objął patronat 
medialny nad wrześniową imprezą.

IV Srebrna Dziesiątka!
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Na rynku wszystkich uczestni-
ków przywitał Komendant Powiatowy 
Komendy Powiatowej Policji w Olku-
szu mł. insp. Jarosław Klich. - Ob-
chodzimy setną rocznicę utworzenia 
Policji Państwowej, która została 
powołana 24 lipca 1919 roku uchwałą 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Pamiętamy o odwadze i męstwie po-
przednich pokoleń policjantów, którzy 
w walce o wolność oraz niepodległość 
Polski dali nam przykład ofiarności 
i wielkiego patriotyzmu. Słuźba 
w dzisiejszej policji wciąż wymaga 
wielkiej odwagi. To przede wszystkim 
służba pełna zagrożeń, codziennych 
wyzwań i wyrzeczeń.  Awanse na 
wyższe stopnie policyjne, które za 
parę chwil zostaną wręczone, są 
dowodem na to, że służbę tę pełnicie 
Państwo przykładnie, z największym 
oddaniem. Podziękowania kieruję 
również do pracowników cywilnych 
policji, bez których ta formacja nie 
mogłaby realizować swojej misji 
wobec społeczeństwa. Życzę Wam 
satysfakcji, zadowolenia, sukcesów 
i szczęśliwych powrotów ze służby do 
Waszych domów - mówił komendant 
Klich.

Tradycyjnie podczas policyjnego 
święta wręczane są odznaczenia 

i awanse. Szef olkuskich funkcjo-
nariuszy Jarosław Klich otrzymał 
stopień młodszego inspektora, a jego 
zastępca Adam Milanowski stopień 
podinspektora. Na stopień komisarza 
mianowano Roberta Szatana.Wśród 
awansowanych na stopień aspiranta 
sztabowego są: Jolanta Łaskawiec 
i Dawid Henc. Starszym aspirantem 
został Marek Orkisz.

Awans na stopień aspiranta 
otrzymali: Paweł Duda, Jacek Rup, 
Małgorzata Chojnacka, Grzegorz 
Kaczmarski. Nominacje na stopień 
młodszego aspiranta odebrali: Marika 
Guzik – Gajda i Tomasz Sikora.

Wśród awansowanych na stopień 
sierżanta sztabowego są: Monika Kot, 
Przemysław Wadowski, Małgorzata 
Sarota, Katarzyna Cader, Karol Sobie-
raj, Sylwester Świda, Rafał Gąsiorek, 
Sebastian Maroszek, Piotr Stanek, 
Marek Nowak.

Pięcioro funkcjonariuszy awan-
sowało na stopień sierżanta: Aleksan-
dra Hadzińska, Sebastian Kucypera, 
Konrad Zajega, Jakub Filus, Tomasz 
Żaba.

Stopnie starszego posterun-
kowego przyznano: Marcelowi Ro-
dziewiczowi, Rafałowi Karoniowi, 
Bartoszowi Tylibie, Monice Kocjan 
i Zbigniewowi Nowakowi.

Przewodniczący Zarządu Woje-
wódzkiego NSZZP województwa ma-
łopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała 

wręczył Krzyż Niepodległości kom. 
Dominikowi Szotowi oraz brązowe 
medale za zasługi kom. Robertowi 
Szatanowi i sierż. szt. Rafałowi Szcze-
pankiewiczowi.

Życzenia i jubileuszowe gratu-
lacje składali funkcjonariuszom: Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Jacek Osuch, który 
odczytał list Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego; Wicemarszałek na Sejm 
RP Ryszard Terlecki, Wicemarszałek 
Senatu Marek Pęk, Minister Infra-
struktury Andrzej Adamczyk, Woje-
woda Małopolski Piotr Ćwik, I Zastęp-

ca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Krakowie insp. Robert Strzelecki, 
Starosta Powiatu Olkuskiego Bogumił 
Sobczyk, Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz Roman Piaśnik.

W olkuskich obchodach uczest-
niczył  Pododdział Honorowy Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
pod dowództwem nadkomisarza 
Krzysztofa Dulewicza oraz poczty 
sztandarowe Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie i Komendy Powia-
towej Policji w Olkuszu. Uroczystość 
uświetnił występ Orkiestry Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Uczestnikom policyjnych obchodów 
zaprezentowały się dzieci z zespołu 
„Małe Zedermianki”.

Dla mieszkańców przygotowano 
poczęstunek. Podczas jubileuszu nie 
mogło zabraknąć policyjnego stano-
wiska, na którym rozdawano balony, 
długopisy, maskotki „Inspektora 
Wawelka”, oraz malowanki, ulotki 
i broszury na temat bezpieczeństwa. 
Pamiątki dla uczestników przygo-
towali także: Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy 
w Wolbromiu. Urząd Miasta w Bu-
kownie, Urząd Gminy w Kluczach. 

Na rynku można było obejrzeć wy-
stawę z pamiątkowymi zdjęciami 
z okresu międzywojennego, a także 
starego i nowego budynku Komen-
dy Powiatowej Policji w Olkuszu. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko klubu strzeleckiego „LOKUS 
OLKUSZ”, gdzie zaprezentowano 
różne jednostki broni.

Organizatorami uroczystości 
byli: Komenda Powiatowa Policji 
w Olkuszu, Starostwo Powiatowe oraz 
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. 
Patronat nad imprezą sprawował 
„Przegląd Olkuski”. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE

KOMENDANT  
STRAŻY MIEJSKIEJ 

pełny etat
Więcej informacji na stronie internetowej 

www.umig.olkusz.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku  

Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  
obok pok. 211 w dniach od 09.08.2019r. 

do 30.08.2019r. wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 684 o powierzchni 376m2 położonej w Olewinie 
z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz dojazd (działka obecnie 
zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na okres 3 lat. Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości: rocznie brutto: 156,70 zł oraz miesięcznie brutto: 
3,69 zł Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry, 
miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działki nrnr 613/5, 613/4, 613/31 o łącznej powierzchni 2043m2 położone 
w Olkuszu, przy ul. Wapiennej (działki obecnie zajmowane na podstawie 
obowiązującej umowy) z przeznaczeniem pod ogród warzywno- owocowy na 
czas nieokreślony. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za ogród – 80,00 zł Termin 
wnoszenia opłat: rocznie do 31marca każdego roku z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu, przy ul. Osieckiej 
z przeznaczeniem pod 12 stanowisk handlowych, na placu targowym, 
zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 
21m2. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018r. w wysokości:126,00 zł netto (tj. 154,98 
zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie 
oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 
każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 82/4 położonej w Olkuszu przy ul. 20 Straconych 
o powierzchni 110m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową o pow. 90m2 
oraz garaż o pow. 20m2 (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości: rocznie brutto: 154,98 zł oraz miesięcznie brutto: 
24,60 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry, 
a miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 623/5 o powierzchni 13m2 położonej w Pomorzanach 
z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej. Stawka czynszu: 
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.345.2019 
z 15.05.2019r. w wysokości:195,00 zł netto (tj. 239,85 zł brutto). Termin 
wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 596/2 o powierzchni 1m2 położonej w Pomorzanach 
z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej. Stawka czynszu: 
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.345.2019 
z 15.05.2019r. w wysokości: 54,50 zł netto (tj. 67,04 zł brutto). Termin 
wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

 
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości 
wyłonienie  Dzierżawcy  nastąpi  w  drodze  przetargu,a  stawka  czynszu  będzie 
stawką osiągniętą w przetargu.
•	 Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

1/4 etatu
Więcej informacji na stronie internetowej 

www.umig.olkusz.pl

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OLKUSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

że w dniu 07.08.2019 r. została wydana decyzja Starosty Olkuskiego Nr 593/2019 znak SAB.6740.6.46.2019 
ID05 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej 
w miejscowości Zabagnie” - na wniosek złożony w dniu 20.05.2019 r. przez Panią Karolinę Kubicę, działającą 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 19.01.2018 r. 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Zabagnie, gmina Wolbrom powiat olkuski, 
województwo małopolskie na niżej wymienionych działkach:

1. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi (oznaczone na mapie kolorem pomarańczowym - linia 
przerywana) - jednostka ewidencyjna 121207_ Wolbrom, obręb 0025 Zabagnie:

 a) działki objęte liniami rozgraniczającymi:
 (obręb Zabagnie): 284/1 (284); 187/1 (187); 190/1 (190); 129; 283; 285; 286; 287; 360 356; 361/1; 361/3; 408; 

409; 484; 465; 483; 482, (obręb Lgota Wolbromska): 77; 78; 13 169. W odniesieniu do nieruchomości, która 
podlega podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest 
przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano nr działki przed podziałem; 

 b) działki planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego: 
(obręb Zabagnie): 284/1 (284); 187/1 (187); 190/1 (190).

 W odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która 
powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano nr działki 
przed podziałem

2. Działki poza liniami rozgraniczającymi – działki obejmujące teren, na którym ustala się ograniczenie 
w korzystaniu z nieruchomości, w związku z obowiązkiem art. 11f ust.1 pkt. 8 lit. e, f, g, h, i j ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji - oznaczony na mapie kolorem niebieskim 

– linia przerywana: granica terenu objętego obowiązkiem przebudowy istniejącego skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 794 istniejącego skrzyżowania z drogą gminną nr 120672 K (ul. Radosna), istniejącego 
skrzyżowania z drogą gminną nr 120650 K (Lgota Wobromska), obowiązkiem przebudowy i budowy zjazdów 
indywidualnych, obowiązkiem budowy i przebudowy urządzeń wodnych wraz z likwidacją jednego istniejącego 
urządzenia wodnego, oraz obowiązkiem budowy sieci uzbrojenia terenu- oświetlenia ulicznego a także 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu - istniejącej sieci teletechnicznej: . (obręb Zabagnie): 284/2 (284); 
187/2 (187); 190/2 (190); 129; 283; 285; 286; 287; 360 356; 361/1; 361/3; 408; 409; 484; 465; 483; 482, 
(obręb Lgota Wolbromska): 77; 78; 13 169. W odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – 
przed nawiasem podano nr działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod 
inwestycję, w nawiasie podano nr działki przed podziałem

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, 
w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji, ustalenia 
obowiązku dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy urządzeń 
wodnych przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy zjazdów, zezwolenia na wykonanie 
w/w obowiązków i określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości objętych w/w obowiązkami, zatwierdzenia 
podziału nieruchomości oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Gminy Wolbrom, zatwierdzenia 
projektu budowlanego określenia terminu wydania nieruchomości, szczegółowych wymagań dotyczących 
nadzoru na budowie.

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa 
Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2 w Olkuszu w pokoju nr 113 w poniedziałki w godz. 700 - 1700 oraz w godz. 
700 - 1500 we wtorki, czwartki i piątki.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem 
Starosty Olkuskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna. W konsekwencji oznacza to brak możliwości wniesienia odwołania do organu 
II instancji i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Wicestarosta 
 /-/ Krystyna Kowalewska
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R E K L A M A

Sportowe inwestycje  
w Kluczach i Olkuszu

klucze
Wiola�Woźniczko

W Kluczach ma powstać hala spor-
towa, natomiast przy Zespole Szkół 
nr 3 w Olkuszu sala gimnastyczna. 
Powiat olkuski i gmina Klucze na 
te inwestycje otrzymały łącznie po-
nad 7 mln złotych dofinansowania. 

Pozyskane środki pochodzą z pro-
gramu „Sportowa Polska”, którego 
celem jest realizacja inwestycji doty-
czących ogólnodostępnych obiektów 
sportowych, umożliwiających masowe 
uprawianie sportu. 

- To świetna informacja dla po-
wiatu olkuskiego, że ponad 7 milionów 
złotych trafi na inwestycje sportowe. 
W ramach I transzy środków z progra-
mu „Sportowa Polska” gmina Klucze 
otrzymała 5 milionów złotych budowę 
hali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Kluczach. Z kolei powiat olkuski 
pozyskał 2 293 200,00 zł na budowę 
pełnowymiarowej sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu. 
Cieszę się, że mogę przekazać z Mi-
nisterstwa Sportu dobre wieści dla 
samorządów naszego regionu. Bez 
wątpienia realizacja tych inwestycji 
w wymierny sposób wpłynie na rozwój 
fizyczny młodzieży szkolnej i społecz-
ności lokalnej - mówi sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
pełnomocnik rządu ds. infrastruktu-
ry sportowej Jacek Osuch.

Zgodnie z planami, budowa ha-
li w Kluczach powinna rozpocząć się 
w przyszłym roku. Będzie się ona skła-
dać się z głównej sali sportowej o wy-

miarach 23 x 42 m, w której będzie 
można przeprowadzać rozgrywki w kil-
ku dyscyplinach, a także prowadzić 
zajęcia gimnastyczne. Na piętrze bu-
dynku znajdzie się mniejsza sala do 
zajęć ruchowych i siłowych, szatnie, 
pomieszczenia socjalne oraz gabine-
ty i magazyny.

-Gmina Klucze jest jedną z nie-
wielu gmin, która nie posiada peł-
nowymiarowej sali gimnastycznej. 
Rozpoczęcie budowy planowane jest 
na 2020 rok, a zakończenie w 2022 ro-
ku. Młodzież, kluby sportowe i miesz-
kańcy gminy na halę czekają już od 
bardzo dawna - mówi wójt gminy Klu-
cze Norbert Bień.

Drugą dotację pozyskał powiat ol-
kuski. - Budowa sali w olkuskim „eko-
nomiku” nabiera realnych kształtów. 
Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 

Sportu nasz powiat uzyskał ponad 2 
miliony złotych na dofinansowanie 
budowy pełnowymiarowej sali gim-
nastycznej. Na ten moment czekamy 
na oficjalne potwierdzenie dofinanso-
wania z resortu. Przed podpisaniem 
umowy musimy mieć zabezpieczone 
pozostałe środki na sfinalizowanie 
inwestycji przed Radę. Dziękuję mi-
nistrowi - pełnomocnikowi rządu ds. 
inwestycji sportowych Jackowi Osu-
chowi za pomoc i przychylność przy 
realizacji projektu sportowego w ZS nr 
3 w Olkuszu. Nowa sala z pewnością 
usprawni prowadzenie zajęć sporto-
wych zarówno lekcyjnych jak i poza-
lekcyjnych - informuje szef powiatu 
Bogumił Sobczyk.

Sala w „ekonomiku” ma mieć oko-
ło 1000 mkw. powierzchni. Obiekt 
będzie składał się z głównej sali o wy-

miarach 27,5 x 16 m, a także zaplecza 
sanitarnego, pokoju wuefistów, poko-
ju higienistki, magazynów na sprzęt 
sportowy, sali do aerobiku i sali do 
gimnastyki. Obiekt będzie połączo-
ny przewiązką z budynkiem szkoły.

Program „Sportowa Polska” po-
zwala ubiegać się o dotacje na in-
westycje dotyczące: poprawy stanu 
przyszkolnej infrastruktury sporto-
wej (przeznaczonej na realizację zajęć 
wychowania fizycznego, ale służącej 
jednocześnie mieszkańcom do ak-
tywnego spędzania czasu wolnego); 
przebudowy lub remontu już istnieją-
cej infrastruktury sportowej; budowy 
nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury 
sportowej. Wszystkie powstałe obiek-
ty sportowe muszą mieć charakter 
ogólnodostępny.

Ile środków 
UE pozyskały 

gminy?
Powiat

Jakub�Fita

Główny Urząd Statystyczny opu-
blikował dane dotyczące wartość 
projektów unijnych realizowanych 
na terenie polskich gmin. Spośród 
samorządów powiatu olkuskiego 
zdecydowanie przoduje w tym ze-
stawieniu miasto Bukowno, gdzie 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca wysokość inwestycji dofi-
nansowanych z UE wyniosła 17,9 
tys. zł. Olkusz może zaś pochwalić 
się największą sumą realizowanych 
umów. Ich łączna wartość wynosiła 
bowiem ponad 193 mln zł.

Jak wynika z danych zaprezen-
towanych przez GUS, na koniec ubie-
głego roku łączna kwota unijnych 
projektów realizowanych we wszyst-
kich gminach w naszym kraju wyno-
siła ponad 380 mld zł. Najwięcej z tej 
puli przypadło dla Warszawy. Suma 
umów o dofinansowanie projektów 
realizowanych w stolicy zbliżyła się 
do 20 mld zł.

Uwzględniając wkład własny be-
neficjentów i państwowe środki, war-
tość prowadzonych w Polsce inwestycji 
unijnych z polityki spójności to około 
10 tys. zł na mieszkańca. Rekordzistą 
w tej kategorii jest gmina Krotoszyce, 
gdzie średnia na jedną osobę wyniosła 
ponad 300 tys. zł. Na przeciwległym 
biegunie znalazła się gmina Zabrodzie 
w woj. mazowieckim. Tutaj „na głowę” 
przypadło zaledwie 19 zł.

Wśród okolicznych samorządów 
- z dochodem per capita na poziomie 
17 tys. 942 zł - najwyżej uplasowało 
się Bukowno. Łączna wartość pro-
jektów realizowanych na terenie tego 
miasta wyniosła prawie 183 mln zł. 
W przypadku gminy Klucze współ-
czynnik inwestycyjny w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca to 6 tys. 282 
zł. Sumarycznie dało to gminie prawie 
95 mln zł. W przypadku Wolbromia 
wartość bezwzględna umów wynosi 
ponad 116 mln zł. Dochód na osobę 
to zaś 5 tys. 82 zł.

Gmina Trzyciąż może pochwalić 
się współczynnikiem per capita na 
poziomie 4 tys. 627 zł i łączną sumą 
zakontraktowanych środków na po-
ziomie 32,6 mln zł. Ogólna wartość in-
westycji w Srebrnym Grodzie to ponad 
193 mln zł. Na jednego olkuszanina 
przypadło więc 3 tys. 940 zł. Zestawie-
nie zamyka gmina Bolesław z kwotą 
14,3 mln zł rozdysponowanych fun-
duszy oraz 1 tys. 844 zł na osobę.

Jak informują autorzy zesta-
wienia, dane Głównego Urzędu Sta-
tystycznego dotyczą wszystkich 
projektów realizowanych na terenie 
danej gminy czy miasta. Obejmują one 
inwestycje zarówno z sektora samo-
rządowego, jak i prywatnego oraz pań-
stwowego. Podane liczby odnoszą się 
do podpisanych umów o dofinansowa-
nie projektów unijnych i uwzględniają 
ich całkowite koszty. W zestawieniu 
GUS nie wzięto pod uwagę Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
i Programu Operacyjnego RYBY.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na  podstawie  art.  17 pkt  9  oraz  11  ustawy  z  dnia  27 marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 
2019  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  częściowej  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze,

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 Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz 
i Krze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 16 sierpnia 2019r. do 16 września 
2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz 
prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 05 września 2019 r. o godzinie 1600 w budynku Domu Wiejskiego 
w Małobądzu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej:  
www.gminaboleslaw.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 Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 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. Organem właściwym w sprawie 
rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany 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: 
boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w. 

Wójt Gminy Bolesław
/-/ Krzysztof Dudziński

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Gmina Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail:  

boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków 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 niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na  podstawie  art.  17 pkt  9  oraz  11  ustawy  z  dnia  27 marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/26/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 
2019  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  częściowej  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Bolesław dla miejscowości Krzykawa,

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 Bolesław dla miejscowości Krzykawa 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 16 sierpnia 2019r. do  
16 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz 
prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 05 września 2019 r. o godzinie 1500 w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzykawie.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej:  
www.gminaboleslaw.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 Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 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. Organem właściwym w sprawie 
rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany 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: 
boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w.

Wójt Gminy Bolesław
/-/ Krzysztof Dudziński

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Gmina Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail:  

boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków 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 niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych.

BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO
ogłasza pisemny przetarg na wynajem lokali użytkowych, 

położonych:

1)  w Bukownie przy ul. Nowej 1/E o powierzchni 40,71 m2. określonego w przetargu nr 1
2)  w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/D o powierzchni 17,50 m2, określonego w przetargu nr 2
3)  w Bukownie przy ul. Zwycięstwa („pasaż”) o powierzchni 18,60 m2, określonego w przetargu nr 3
1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż 10,00 zł + 23 
% podatku VAT za 1m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci 
i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.
2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżnienia tego lokalu 
przyszły Najemca lokalu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu 
brutto osiągniętego w wyniku przetargu.
4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:
a/ Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę, 
b/ Datę sporządzenia oferty,
c/ Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1m2 całkowitej powierzchni lokalu,
d/ Określenie sposobu wykorzystania lokalu (rodzaj działalności prowadzonej w lokalu),
e/ Pisemne oświadczenie składającego ofertę że :
	zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin, i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, 

a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
	zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
	zawrze umowę najmu i odbierze lokal do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia 

o wyborze jego oferty, zgodnie z danymi wg pkt 4a i 4d.
	dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.

5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg - lokal użytkowy ul. ………” (Oferent określa Nr lokalu, którego dotyczy 
oferta) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w terminie do dnia 26.08.2019 r. 
włącznie, w godzinach pracy Urzędu. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z Oferentów zostanie poinformowany pisemnie.
6. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego 
UM, w godz.: 8.00 - 15.00, tel. (32) 626-18-40, oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie w zakresie stanu 
technicznego i możliwości oględzin lokali nr 1 i 2, tel. (32) 642-15-65, (32) 642-15-81 i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Bukownie w zakresie lokalu nr 3, tel. (32) 642-12-04
7. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8. W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:
	posiadający zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności z zasobu 

nieruchomości miasta Bukowno.
	Oferenci zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta 

Bukowno bez tytułu prawnego.
9. Zastrzega się, że w lokalu będącym przedmiotem postępowania przetargowego nie może być prowadzona działalność 
związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii, umieszczaniem automatów do gier 
o niskich wygranych.
10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Wakacyjna zabawa  
na osiedlu Centrum

olkusz
Wiola�Woźniczko

Już po raz ósmy mieszkańcy ol-
kuskiego osiedla Centrum bawili 
się na rodzinnym festynie. Patro-
nat nad imprezą objął „Przegląd 
Olkuski”.

Festyn zorganizowano na placu 
przy olkuskim MOK - u. Uczestników 
przywitali przewodniczący zarządu 
osiedla Centrum Henryk Gamrat oraz 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik. 

Osiedlową imprezę rozpoczęły wo-
kalistki z Sekcji Wokalnej olkuskiego 
MOK – u: Zofia Szczygieł, Magdale-
na Kochanik, Anita Szopa i Sabina 
Podsiadło. 

Podczas wspólnej zabawy zarząd 
osiedla uhonorował burmistrza Roma-
na Piaśnika, wręczając mu statuetkę 
„Przyjaciela Osiedla Centrum”.

Nieodłączną częścią festynu są 
sportowe i artystyczne zabawy dla 
dzieci oraz całych rodzin. Jak co ro-
ku pracownicy olkuskiego MOSiR – 
u przygotowali dla dzieci, młodzieży 
i rodziców różnego rodzaju gry i za-
wody. Dla najmłodszych zorganizowa-
no konkurs plastyczny, nad którego 
przebiegiem czuwał Piotr Skrzynecki 
z olkuskiego MOK – u. Zwycięzcy po-
szczególnych konkurencji otrzymali 
atrakcyjne nagrody, m. in. akcesoria 
komputerowe, piłki, książki, szkol-
ne przybory.

Nie zabrakło także dmuchanych 
zjeżdżalni, waty cukrowej i poczęstun-
ku przygotowanego dla wszystkich 
uczestników. Najmłodsi mieli okazję 
obejrzeć strażacki wóz OSP Olkusz.

Stałym elementem festynu jest 
zabawa taneczna, na którą zapraszał 
prowadzący całą imprezę Grzegorz Ku-
boń. Tradycyjnie na zakończenie odbył 
się pokaz sztucznych ogni.

- Cieszę się, że co roku na nasz 
festyn rodzinny przychodzi tylu miesz-

kańców, i młodszych, i starszych, któ-
rzy dobrze się tu bawią. Na pewno 
spotkamy się za rok – mówi prze-
wodniczący zarządu osiedla Centrum 
Henryk Gamrat. 

Głównym organizatorem i spon-
sorem VIII Festynu Rodzinnego był za-
rząd osiedla Centrum i gmina Olkusz 
przy współpracy Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Olkuszu i Miejskiego 
Ośrodka Sportu i rekreacji w Olku-
szu. Pozostali fundatorzy nagród to: 
PSS Społem, firma „Gamex”, przedsię-
biorstwo „Wobud”, firma „Maxi-Zu”, 
sklep komputerowy „Maxicom - PC”, 
przedsiębiorstwo Lody Rabenda, fir-
ma „Interkonekt” - lokalny operator 
sieci światłowodowej FIBER, firma 
„TRE Elektryk”, firma „Kanita”. Ma-
teriały promocyjne zapewnił Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu. O plakaty 
zadbała drukarnia Grafpress Łukasz 
Kajda. Za katering odpowiadała firma 
„Sokół” z Olkusza.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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R E K L A M A

Drugie życie dla 
stadionowej murawy

olkusz
Piotr�Kubiczek

Rozstrzygnięcie przetargu na re-
mont Czarnej Góry cieszy, ale i sta-
je się powodem pytań. Jedno z nich 
dotyczy przyszłości murawy z ol-
kuskiego stadionu, która, mimo iż 
przez ostatnie miesiące nie była 
użytkowana, nadal wymaga wielu 
zabiegów i troski.

- W ostatnich dniach pojawiła się 
informacja o zakończonym przetargu 
na odnowienie m.in. olkuskiego sta-
dionu. To świetne wieści, ale ciekawi 
mnie (i nie tylko mnie) gdzie trafi do-
tychczasowa murawa. Sądzę bowiem, 
że nie po to była pielęgnowana przez 
długie miesiące, by teraz trafić do ko-
sza.Czy dyrekcja Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu ma jakiś 
plan na zagospodarowanie tej trawy? 

Może jakieś przyszkolne boiska, albo 
straszący obecnie obiekt na Pomo-
rzanach? - sugeruje jeden z naszych 
Czytelników.

Naturalnie, w zgodzie z tym co 
podpowiadała logika, stara nawierzch-
nia doczeka się drugiego życia. Przeko-
nuje o tym dyrektor MOSiR-u Dariusz 
Murawski, który jednocześnie wyja-
śnia skąd tak duża troska o utrzy-
manie trawy w jak najlepszym stanie: 
- Ponowne wykorzystanie murawy 
z boiska na Czarnej Górze zostało 
zaplanowane już na etapie przygo-
towywania dokumentacji przetargo-
wej. Wykonawca w zakresie robót 
ma uwzględnione odpowiednie zdję-
cie darniny, zrolowanie i przekazanie 
jej we wskazane miejsce. Nawierzchnia 
boiska przed taką operacją musi być 
w bardzo dobrej kondycji. Dlatego jest 
poddawana niezbędnej pielęgnacji.

Szef MOSiR-u zapewnia, że za-
dbana i starannie zrolowana murawa 
trafi w odpowiednie miejsca. - Trawa 
z tzw. rolki musi być rozkładana na 
specjalnie przygotowanym podłożu 
i intensywnie pielęgnowana. W związ-
ku z tym w pierwszej kolejności trafi 
tam, gdzie te warunki będą spełnio-
ne. Na pewno część murawy zostanie 
ułożona na terenie Kompleksu Base-
nowo – Rekreacyjnego OSW „Czarna 
Góra” – dodaje dyrektor.

Jak się okazuje, o przyjęcie mu-
rawy zabiegają również prezesi klu-
bów piłkarskich z gminy Olkusz oraz 
dyrekcje szkół. - Ostateczna decyzja 
gdzie trawa będzie przekazana zosta-
nie podjęta przez Kierownictwo Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu – zaznacza 
Dariusz Murawski.

Część z pytania naszego Czytel-
nika przedstawiona na wstępie tekstu 
dotyczyła ewentualnej poprawy wa-
runków na obiekcie piłkarskim przy 
ul. Długiej. Podłoże boiska na Pomo-
rzanach nie spełnia jednak warunków 
na wyłożenie na nim w nadchodzą-
cych tygodniach zrolowanej trawy 
z Czarnej Góry. - Wymiana trawy na 
boisku w Pomorzanach to zabieg bar-
dzo kosztowny, na który obecnie nas 
nie stać. Tym bardziej, że wiązałby się 
on z wynajęciem firmy zewnętrznej 
oraz koniecznością wymiany podłoża 
lub uzupełnienia istniejącego o war-
stwę żyznej gleby. Jeżeli będzie taka 
potrzeba to nawierzchnia boiska bę-
dzie regenerowana innymi metodami 
we własnym zakresie – ucina speku-
lacje gospodarz MOSiR-u.

O wernisażu wystawy 
malarstwa  

Gochy Chkhaidze
olkusz

Agnieszka�Zub

30 lipca w olkuskim BWA uroczy-
ście otwarto wystawę malarstwa 
gruzińskiego artysty Gochy Chkha-
idze. Wernisaż był jednocześnie za-
kończeniem XV Międzynarodowego 
Pleneru Malarskiego „Srebrne Mia-
sto” Olkusz 2019.

Gocha Chkhaidze urodził się 
w gruzińskim miasteczku Kutaisi. 
W latach 1990–1995 studiował w Pań-
stwowej Akademii Sztuki w Tbilisi, na 
Wydziale Malarstwa i Konserwacji. 
Jego pierwsza wystawa indywidual-
na odbyła się w 1995 roku w Salonie 
Sztuki w Kutaisi. Artysta ma na swo-
im koncie wiele wystaw zbiorowych 
i indywidualnych oraz uczestnictwo 
w licznych plenerach malarskich. Ro-
dzinne miasteczko – Kutaisi – jest dla 
artysty inspiracją do prac malarskich 
i częstym ich wątkiem.

Na zaprezentowanych w BWA ob-
razach doskonale widać, że Chkhaidze 
lubi wykorzystywać w swoim ma-
larstwie podobne motywy – na jego 
pracach często pojawiają się wnętrza 
wiejskich domów z wyeksponowanymi 
stołami i krzesłami, rybackie wioski, 
małe chatki ze stojącymi przed nimi 
łódkami, a także ludzie i zwierzęta. 
Artysta stosuje uproszczone kontu-
ry i wyraziste, radosne barwy, które 
wprowadzają do jego prac element baj-
kowości, czy też baśniowości.

Miłą niespodzianką było wykona-
nie przez artystę, przy akompaniamen-
cie gitary, dwóch przypominających 
ballady pieśni – także w duecie z obec-
nym na wernisażu białoruskim ma-
larzem Edwardem Gałustowem (obaj 
artyści byli uczestnikami wspomnia-
nego pleneru malarskiego). Chkhaidze 
wyraził również solidarność z pracow-
nikami Galerii BWA w walce o nieza-
leżność tej instytucji. Chętni mogli 
zakupić zaprezentowane na wystawie 
prace artysty.

Wernisaż wystawy Gochy 
Chkhaidze był jednocześnie zakoń-

czeniem trwającego od 23 lipca ple-
neru malarskiego „Srebrne Miasto” 
Olkusz 2019 (o wydarzeniu pisali-
śmy tutaj: https://przeglad.olkuski.
pl/index.php/artykuly/kultura/
wydarzenia/20546-plener-malarski-
srebrne-miasto-olkusz-2019). Efekty 
prac plenerowiczów będzie można zo-
baczyć podczas grudniowej ekspozy-
cji w BWA.

Wystawa malarstwa Gochy 
Chkhaidze jest dostępna dla zwie-
dzających do 20 sierpnia, BWA Ol-
kusz, ul. Szpitalna 34.

W Tarnawie będą kręcić 
film o Pileckim

tarnawa
Ewa�Barczyk

Na początku września w Tarnawie 
(gm. Trzyciąż) zagoszczą kolejni fil-
mowcy. Wytwórnia Filmów Doku-
mentalnych i Fabularnych będzie 
realizowała tam zdjęcia do wyso-
kobudżetowego filmu fabularnego, 
opowiadającego o losach żołnierza 
Armii Krajowej - rotmistrza Witol-
da Pileckiego.

Jak podają media, film ma koszto-
wać około 40 milionów złotych. Ozna-
cza to, że będzie jedną z najdroższych 
produkcji w historii polskiej kinema-
tografii - po „Quo Vadis” Jerzego Ka-
walerowicza (76 mln zł), filmie o Janie 
Pawle II „Karol. Papież, który pozostał 
człowiekiem” (48 mln) i koprodukcji 
„Bitwa pod Wiedniem” (44 mln). - Nie-
wątpliwie będzie to film, który powinni 
zobaczyć nie tylko uczniowie polskich 
szkół, ale tak naprawdę każdy Polak. 
Historia rotmistrza Pileckiego poka-
zuje, że możemy być dumni z tego, 
że jesteśmy Polakami, dumni z tego, 
że był ktoś taki jak on. On nie tylko 
w sposób bohaterski starał się poka-
zać prawdę o Holokauście, ale walczył 
także w czasie drugiej okupacji - so-
wieckiej i w tej walce oddał swoje ży-
cie –zapowiada Filip Rdesiński, szef 
Polskiej Fundacji Narodowej.

Scenarzystą i reżyserem filmu 
jest Leszek Wosiewicz, twórca takich 
filmów, jak ,,Taniec śmierci. Sceny 
z powstania warszawskiego”, „Kroniki 
domowe” czy „Rozdroże Cafe”. - Mój 
udział w projekcie takiego przedsię-

wzięcia nie był koniunkturalny, czy 
naprędce dostosowywaniem się do „za-
potrzebowania”. Od trzech lat studio-
wałem życie i działalność Pileckiego, 
co nie było łatwe: pozacierane ślady, 
zniszczone przez UB-cję dokumenty, 
swoisty ostracyzm w pewnych kręgach 
wokół tego „tematu” - tłumaczył reży-
ser w serwisie wPolityce.

Raporty Pileckiego, zwane tak-
że Raportami Witolda to dokumenty 
opisujące pobyt ich autora w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birke-
nau. Napisane po ucieczce Pileckie-
go z obozu raporty były świadectwem 
niemieckich zbrodni i jednocześnie 
podsumowaniem działalności pol-
skiego ruchu oporu w Auschwitz. 
Obok raportów Karskiego są pierw-
szym źródłem na temat Holokaustu 
na świecie oraz cennym świadectwem 
dokumentalnym.

Pełny tekst raportów Pileckiego 
po raz pierwszy został opublikowany 

w Polsce dopiero w roku 2000, czy-
li aż 55 lat po wojnie! Wcześniej po-
zostawały one kompletnie nieznane 
zarówno polskiemu środowisku na-
ukowemu, jak również obywatelom 
PRL. Stało się tak, ponieważ Witold Pi-
lecki, powróciwszy po wojnie do Polski, 
został oskarżony przez komunistycz-
ne władze Polski Ludowej o szpiego-
stwo. W wyniku przeprowadzonego 
ze złamaniem wszelkich procedur, 
ustawionego pod polityczne dyktando 
procesu, skazano go na karę śmierci, 
a wyrok wykonano w 1948. Do 1989 
roku wszystkie informacje związane 
z życiem i dokonaniami Witolda Pi-
leckiego podlegały w PRL cenzurze.

Wosiewicz przygotował scenariusz 
trzygodzinnego filmu kinowego oraz 
czteroodcinkowego serialu o roboczym 
tytule „Raport Pileckiego”, ale osta-
tecznie film ma być krótszy. Zdjęcia 
w dworze w Tarnawie będą kręcone 
2 i 3 września.



9Przegląd Olkuski | 9 sierpnia 2019 |www.przeglad.olkuski.pl

Nowe atrakcje w Imbramowicach
imbramowice

Ewa�Barczyk

Dobiegają końca prace związane z 
rewitalizacją centrum Imbramowic. 
Śmiało można powiedzieć, że dzię-
ki rozmachowi inwestycji miejsce 
to zmieniło się diametralnie, stając 
się atrakcyjnym ośrodkiem aktyw-
ności fizycznej i wypoczynku dla 
przedstawicieli wszystkich poko-
leń. Efekty prac ocenili ostatnio 
przedstawiciele samorządu i lokal-
nej społeczności.

- Położone w powiecie olkuskim 
i zamieszkałe przez około pięciuset 
mieszkańców Imbramowice to miej-
sce chętnie odwiedzane przez turystów 
oraz rzesze pielgrzymów, przybywa-
jących do tutejszego Sanktuarium 
Męki Pańskiej przy Klasztorze Sióstr 
Norbertanek. Dzięki pozyskaniu i 
wykorzystaniu przez Gminę Trzyciąż 
środków unijnych, centrum wsi będzie 
jeszcze bardziej atrakcyjne i przyjazne 
zarówno dla mieszkańców, jak i pąt-
ników. Projekt przewidywał popra-
wę warunków do organizacji w tym 
miejscu imprez okolicznościowych i 
kulturalnych, integrujących lokalną 

społeczność i powstanie urozmaico-
nego miejsca rekreacji i aktywnego 
wypoczynku do codziennego wykorzy-
stania – wyjaśnia wójt Roman Żelazny.  

Prace związane z budową nowej 
infrastruktury w Imbramowicach pro-
wadzone były w latach 2018 - 2019 i 
rozłożone były na dwa etapy. W pierw-
szym, kosztem 595 144,79 zł wzdłuż 
drogi powiatowej nr 1150K na odcin-
ku od izby regionalnej do kościoła pa-
rafialnego w Imbramowicach powstał 
jednostronny chodnik. W podobne 
udogodnienie wyposażono też pobo-
cza w rejonie lokalnej Izby Regional-
nej i punktu aptecznego. Przy okazji w 
tych miejscach wybudowano również 
odwodnienie i kanalizację deszczową. 
Przy drodze powstał też parking na 13 
miejsc postojowych. Natomiast przy 
utwardzonych placach w centrum wsi 
stanęły pierwsze nowe ławki, stojaki 
na rowery, kosze na śmieci oraz tabli-
ca informacyjna.

Na ubiegłoroczne działania rewi-
talizacyjne w Imbramowicach Gmina 
pozyskała dofinansowanie unijne w 
wysokości 416 088 zł, dzięki wniosko-
wi złożonemu poprzez LGD Nad Białą 
Przemszą, ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, a całość prac 

w ramach pierwszego etapu w sumie 
zamknęła się kwotą blisko 615 tys. zł.

Realizowany w roku 2019 etap 
drugi – przyczynił się do powstania 
na niezagospodarowanych dotąd prze-
strzeniach w centrum miejscowości 
przestronnego parku rekreacyjnego 
z bezpiecznymi miejscami wypoczyn-
ku i zabawy. Przed remizą OSP w Im-
bramowicach, nieopodal zabudowań 
klasztornych powstał plac, na którym 
będą organizowane okresowe, cyklicz-
ne jarmarki. Mieszkańcy i turyści bę-
dą mogli zaopatrzyć się tu podczas 

nich w lokalne i regionalne produkty. 
Dziś, choć trzeba jeszcze dać czas na 
przyjęcie się i rozrost posadzonych 
roślin, mieszkańcy, jak również przy-
bywający do Imbramowic pielgrzymi 
mogą cieszyć się z  powstałego tu ma-
lowniczego, oświetlonego skweru, na 
którym ustawiono ławeczki i pergole 
z pnączami. Teren został oznakowa-
ny, pojawił się nowy „witacz” z nazwą 
miejscowości, gabloty z informacja-
mi o historii miejscowości, a z myślą 
o przemierzających Imbramowice na 
dwóch kółkach – stojaki rowerowe. 

Dzięki zagospodarowaniu łączki w 
centrum wsi, mieszkańcy zyskali też 
przestrzeń sportowo-rekreacyjną. Po-
wstał tu bardzo ciekawie rozwiązany 
tor do jazdy na rowerze w kształcie za-
mkniętej pętli z niewielkimi przeszko-
dami oraz nowoczesny kort tenisowy. 
Znalazło się także miejsce na siłownię 
„pod chmurką” oraz oświetlone alejki 
spacerowe otoczone roślinnością. Wy-
budowano również dedykowaną senio-
rom i osobom mniej sprawnym ścieżkę 
tematyczną, gdzie wypoczywający bę-
dą mogli łączyć ćwiczenia fizyczne z 
aktywnością umysłową.

To jednak nie wszystko. Nad rze-
ką Dłubnią powstał urokliwy park, do 
którego prowadzi oświetlona stylizo-
wanymi latarniami droga dojazdo-
wa w kierunku Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej. Centralnym punktem 
parku jest, stanowiące już wcześniej 
lokalną atrakcję, ujście wypływającej 
z ziemi wody. Miejsce to, znajdujące 
się w samym centrum, ok. 250 m od 
placu przed remizą oraz 150 m od 
przyklasztornej bramy, było wcześniej 
mocno zaniedbane i trudno dostępne. 
Obecnie uporządkowany teren został 
obsadzony różnorodną roślinnością, 
nawiązującą do ogrodu klasztorne-
go, a nieopodal „strumyka” niedługo 

powstanie fontanna. Wybudowane 
w pierwszym etapie rewitalizacji wsi 
chodniki zostały uzupełnione o kolej-
ne miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych i autobusów w rejonie 
przystanku autobusowego w kierunku 
miejscowości Wysocice.

Koszt tegorocznych inwestycji to 
nieco ponad 2 mln zł, z czego 1,3 mln 
zł Gmina pozyskała z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Jeszcze w poprzedniej kadencji 
samorządu, w ramach kompleksowe-
go projektu rewitalizacji Imbramowic 
wybudowano parking przy klasztorze 
sióstr norbertanek, przebudowano we 
współpracy finansowej z Powiatem Ol-
kuskim odcinek drogi z kierunku Tar-
nawy do skrzyżowania z cmentarzem, 
zmodernizowano remizę OSP. W tym 
samym czasie trwały zabiegi o potężne 
dofinansowanie, a potem prace zwią-
zane z konserwacją zabytkowego kom-
pleksu klasztornego, którego efekty 
mogą już podziwiać turyści i pątnicy. 

- Bez fałszywej skromności moż-
na powiedzieć, że Imbramowice prze-
żywają prawdziwy renesans! - cieszy 
się wójt Roman Żelazny.

75. rocznica pacyfikacji 
Trzyciąża

Trzyciąż
Ewa�Barczyk

Przedstawiciele władz samorządo-
wych: wójt Roman Żelazny wraz 
przewodniczącym Rady Gminy Lu-
cjanem Gajdą oraz pochodzący-
mi z Trzyciąża radnymi Urszulą 
Konstanty i Przemysławem Czap-
nikiem uczcili symbolicznie pamięć 
14 ofiar – mieszkańców wsi Trzy-
ciąż zamordowanych przed 75 laty, 
w poniedziałek 7 sierpnia 1944 r. 
przez Niemców w ramach represji 
za pomoc partyzantom. Delegacja 
złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod 
pomnikiem pomordowanych, sto-
jącym przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Trzyciążu

Wspomnienia mieszkańców pa-
mietających wydarzenia z okresu woj-
ny, a zwłaszcza tragiczne w skutkach 
zajście przypadkowych strzałów ukry-
wających się w okolicy partyzantów, 
które przestraszyło wracający z Zagó-
rowej niemiecki patrol Wermachtu, 
gdzie mobilizowali ludność cywilną do 
kopania okopów, spisano i opubliko-
wano w wydawnictwie upamiętniają-
cym obchody 70 rocznicy wydarzenia. 
Wynika z nich, że stacjonujący w po-
bliskich lasach partyzanci korzystali 
często z gościny leśniczego Kazimierza 
Lorentza i jego żony Stefanii w leżącej 
w pobliżu Trzyciąża leśniczówce Smo-
lanka. Z początkiem sierpnia 1944 r. 
ulokował się tu sztab 116 pp Armii 
Krajowej z radiostacją. W niedzielę 6 

sierpnia 1944 r. któryś ze stojących 
na czatach AK-owców nieopatrznie 
oddał strzał w kierunku przejeżdżają-
cego nieopodal niemieckiego patrolu, 
stacjonującego w pobliskim Jangrocie. 
Nikomu nic się nie stało, ale Niem-
cy, zdając sobie sprawę z obecności 
partyzantów, postanowili skutecznie 
nastraszyć mieszkańców, że współ-
praca z nimi może skończyć się źle. 
Partyzanci zdołali na czas bezpiecznie 
opuścić zagrożony teren, a akcja odwe-
towa uderzyła w miejscową ludność.

Na początek żandarmi zabrali na 
tortury do Jangrota małżeństwo le-
śniczych. Następnego dnia, rankiem 
w poniedziałek 7 sierpnia przywieźli 
ich pod dom, gdzie jako pierwsi zginęli 
od kul swoich oprawców. Następnie 
niemiecka tyraliera, składająca się 
z ok. 80 żołnierzy przeszła przez Ko-
lonię Leśną Trzyciąża, rozstrzeliwując 
kolejne przypadkowe osoby. W sumie 
tego dnia zginęło tu 14 osób. Wyda-
no rozkaz, aby ofiary zakopywać tam, 
gdzie padły: na podwórkach, w przy-
drożnych rowach, na polu. Dopiero 
za kilka dni w tajemnicy wykopywano 
ich zwłoki, które złożono w poświęco-
nej ziemi, na parafialnym cmentarzu 
w Jagrocie. Ekshumacji zwłok pań-
stwa Lorentzów dokonano dopiero 
wiosną 1954 r. Mieszkańców ostrze-
żono, że za współpracę z partyzanta-
mi następnym razem wieś zostanie 
spalona i wszyscy mieszkańcy zginą…

We wspomnieniach świadka wy-
darzeń Jana Bieńka czytamy: „Pa-
cyfikację Trzyciąża w sierpniu 44 r. 
dobrze pamiętam. W lesie ukrywa-

li się partyzanci. Kiedy przejeżdżał 
przez las patrol niemiecki ktoś od-
dał strzał. Żadnego Niemca nie zabi-
li, tylko postraszyli. Na drugi dzień, 
7 sierpnia Niemcy otoczyli kordonem 
wieś, zabrali leśniczego z żoną na po-
sterunek do Jangrota, gdzie ich tortu-
rowali i przesłuchiwali. Za karę zabito 
łącznie z leśniczymi czternastu miesz-
kańców Trzyciąża, a leśniczówkę spa-
lono. Zabitych zakopano w tym samym 
miejscu, dopiero po jakimś miesiącu 
rodziny przenosiły zwłoki na cmentarz 
do Jangrota.”.

7 sierpnia 1944 r. w Trzyciążu 
zostali zastrzeleni: Franciszka Doma-
gała, Janina Domagała, Helena Gam-
rat, Magdalenia Gamrat, Anna Gajda, 
Jan Kulis, Jan Latała, Kazimierz Lo-
rentz, Stefania Lorentz, Michalina Pe-
tlic, Andrzej Półtorak, Jan Ratuszny 
i Stanisław Ratuszny. Ich nazwiska 
upamiętniono na tablicy umieszczonej 
na pomniku przed dzisiejszym Urzę-
dem Gminy Trzyciąż. Co roku władze 
gminy pamiętają o tragicznych wyda-
rzeniach i w ich rocznicę składane są 
kwiaty oraz palone znicze.

– Zbigniew Herbert napisał: Na-
ród, który traci pamięć, traci sumienie. 
W tym przypadku ta pamięć dotyczy 
nie tylko ogólnie pojętego polskiego 
narodu, ale bezpośrednio naszych ro-
dzin, naszych przodków – dotyczy nas 
osobiście. Na tym pomniku wypisane 
są nazwiska mieszkańców Trzyciąża, 
ich krew wsiąkła w tę ziemię – przy-
pomniał wójt Roman Żelazny podczas 
chwili zadumy pod pomnikiem.

Godzina „W” w Olkuszu
olkusz

Piotr�Kubiczek

W 75. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego, na Starym Cmen-
tarzu w Olkuszu uczczono pamięć 
osób poległych w nierównej walce 
o stolicę z niemieckim okupantem. 
Wzorem całego kraju punktualnie 
o 17:00 zawyły syreny, a po oko-
licznościowych przemówieniach 
delegacje różnych środowisk pod 
pomnikiem harcerskim złożyły 
kwiaty.

W czwartkowe popołudnie 1 sierp-
nia, symbolicznie zatrzymała się ca-
ła Polska. O godzinie 17.00 oddano 
hołd powstańcom, którzy mimo zapa-
łu i wiary w sukces, na dłuższą metę 
nie mieli szans w starciu z uzbrojo-
nym i dobrze wyszkolonym najeźdź-
cą. Ginęli za ojczyznę udowadniając, 
że nadzieja na odzyskanie wolności 
jest ogromna.

W Olkuszu miejscem gdzie odda-
no hołd powstańcom był Stary Cmen-
tarz przy ulicy Nullo. To właśnie tam, 
przy pomniku harcerskim Powstania 
Warszawskiego odbyły się główne uro-
czystości. Honorową asystę przy obe-
lisku pełnili żołnierze z 6. Brygady 
Powietrznodesantowej z Krakowa pod 
dowództwem kaprala Daniela Szczyp-
czyka. Punktualnie o siedemnastej 
zawyły syreny, a mieszkańcy pełni 
zadumy odśpiewali hymn Polski, wy-
słuchali Apelu Pamięci oraz odmówili 
modlitwę za dusze poległych w cza-
sach okupacji.

Nie zabrakło również okoliczno-
ściowych przemówień. Burmistrz Ro-
man Piaśnik na przykładzie powstania 

mówił o heroicznej postawie naszych 
rodaków walczących niegdyś o wol-
ność. - Każda rocznica tego wydarzenia 
jest dla nas symbolem, abyśmy mogli 
na chwilę zatrzymać się i zastanowić, 
co możemy uczynić dla naszego kraju, 
aby to ogromne poświęcenie naszych 
przodków nie zostało zmarnowane – 
zaznaczył gospodarz miasta. Staro-
sta Bogumił Sobczyk przekonywał, 
że obowiązkiem każdego Polaka jest 
choć raz odwiedzić Warszawę i znajdu-
jące się w stolicy Muzeum Powstania 
Warszawskiego. - To miejsce od pierw-
szego kroku przepełnione jest klima-

tem tamtych wydarzeń – przekonywał 
szef powiatu. - Na historię powstania 
możemy spojrzeć z różnej strony. To 
ponad 60 dni walk, to ponad 200 ty-
sięcy uczestników po naszej stronie, 
dziesiątki ton popiołów i szczątków, na 
samej Woli 12 tys. ton szczątków dzie-
ci i kobiet. Zniszczonych 70% miesz-
kań, 90% zabytków, 100% mostów. 
Taki był plan, Warszawa miała być 
miastem ruin – wspominał starosta. 
Posłanka Lidia Gądek zaznaczyła na-
tomiast, że musimy wyciągnąć lekcję 
z bohaterskich czynów powstańców, 
bo oni przecież walczyli o przyszłość 
kolejnych pokoleń. - Chciałabym, żeby 
dzisiaj z tego miejsca poszło na cały 
kraj: Polska ma być krajem bez niena-
wiści! Możemy się różnić, nie zgadzać 
się ze sobą, ale musimy się szanować, 
zawsze! – apelowała przedstawicielka 
parlamentu.

Powstanie Warszawskie było 
największą akcją zbrojną podziemia 
w okupowanej przez Niemców Eu-
ropie. 1 sierpnia 1944 roku do walki 
w stolicy przystąpiło ok. 40–50 tys. 
powstańców. Szacuje się, że w czasie 
walk w Warszawie zginęło około 18 

tys. powstańców, a 25 tys. zostało ran-
nych. Straty wśród ludności cywilnej 
wyniosły prawie 180 tys.

Olkuszanie w Powstaniu 
Warszawskim

Warto także wiedzieć, że w stolicy 
walczyli mieszkańcy Olkusza i ziemi 
olkuskiej. Między innymi Krystyna 
Maria Minkiewicz ps. „Żaba”, „Kry-
styna” (ur. 1913 r.), córka Antoniego 
Minkiewicza - zasłużonego, olkuskie-
go działacza społecznego. Jako żoł-
nierz AK (Grupa Bojowa „Krybar”- III 
zgrupowanie „Konrad”) brała udział 
w walkach na Powiślu. Po kapitu-
lacji wyszła z Warszawy z ludnością 
cywilną. Jej brat, kapral podchorąży 
Władysław Minkiewicz ps. „Rudzki”, 
walczył w tym samym oddziale.

Ponadto w trakcie Powstania War-
szawskiego wraz z grupą więźniów Pa-
wiaka został rozstrzelany olkuszanin 
Antoni Kocjan, słynny konstruktor 
lotniczy, a podczas wojny szef wywia-
du lotniczego AK, który odkrył tajem-
nice niemieckiej broni V1 i V2. Wielu 
mieszkańców ziemi olkuskiej udzielało 
pomocy mieszkańcom Warszawy, któ-
rzy musieli opuścić miasto po upadku 
powstania, przyjmując ich do siebie.

Pomnik harcerski na 
pamiątkę bohaterów stolicy

Symboliczny obelisk Powstania 
Warszawskiego na olkuskim Starym 
Cmentarzu został ustawiony w 2009 
roku z inicjatywy olkuskich harcerzy 
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. 
O niski postument, stylizowany na 
fragment ściany z nieregularnie uło-
żonych cegieł, oparta jest granitowa 
tablica, a na niej napis: „W 65 rocznicę 
Powstania Warszawskiego harcerze”. 
Na tablicy u góry wykuty jest symbol 
Polski Walczącej, poniżej ukośnie daty 
„1944 – 2009”. Po prawej wykuta ró-
ża, u dołu harcerska lilijka przepasana 
szarfą, a po prawej stronie obelisku 
stoi drewniany krzyż. To właśnie przy 
tym pomniku rokrocznie, w rocznicę 
wybuchu Powstania odbywają się uro-
czystości upamiętniające ten tragicz-
ny zryw wolnościowy.

Organizatorami olkuskich obcho-
dów 75. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego byli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
w Olkuszu oraz Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej w Olkuszu.
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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 
(przeniesiony Eskulap) pok. nr 1 przy ul. K. K. 
Wielkiego 110 w Olkuszu. Tel. 509 628 028,  
www.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, akupunktura ucha, 
refleksologia terapeutyczna stóp, masaż, bańka 
próżniowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet 
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
Aby usunąć zaćmę na NFZ „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
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 
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. 
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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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

9.08.2019	 Piątek	 ul.	K.K.	Wielkiego	24

10.08.2019	 Sobota	 ul.	K.K.	Wielkiego	60

11.08.2019	 Niedziela	 ul.	Orzeszkowej	22

12.08.2019	 Poniedziałek	 ul.	K.K.	Wielkiego	64B

13.08.2019	 Wtorek	 ul.	Legionów	Polskich	14

14.08.2019	 Środa	 ul.	Piłsudskiego	22

15.08.2019	 Czwartek	 ul.	Mickiewicza	7
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. 
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. 
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. 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. specjalista 
radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro (winda). Reje-
stracja 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.
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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

09 sierpnia
 ǧ 16:00�Sekretne�życie�zwierzaków�domowych�
2�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Moja�Gwiazda:�Teen�Spirit�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Annabelle�wraca�do�domu� 
(2D�NAPISY)

10 sierpnia
 ǧ 16:00�Sekretne�życie�zwierzaków�domowych�
2�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Moja�Gwiazda:�Teen�Spirit�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Annabelle�wraca�do�domu� 
(2D�NAPISY)

11 sierpnia
 ǧ 16:00�Sekretne�życie�zwierzaków�domowych�
2�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Moja�Gwiazda:�Teen�Spirit�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Annabelle�wraca�do�domu� 
(2D�NAPISY)

12 sierpnia
 ǧ 16:00�Sekretne�życie�zwierzaków�domowych�
2�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Moja�Gwiazda:�Teen�Spirit�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Annabelle�wraca�do�domu� 
(2D�NAPISY)

13 sierpnia
 ǧ 16:00�Sekretne�życie�zwierzaków�domowych�
2�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Moja�Gwiazda:�Teen�Spirit�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Annabelle�wraca�do�domu� 
(2D�NAPISY)

09 sierpnia
 ǧ 13:45�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:15�W deszczowy�dzień�w Nowym�Jorku�
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:00�Truposze�nie�umierają�(2D�NAPISY)
10 sierpnia

 ǧ 11:45�W deszczowy�dzień�w Nowym�Jorku�
(2D�NAPISY)

 ǧ 13:45�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:15�W deszczowy�dzień�w Nowym�Jorku�
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:00�Truposze�nie�umierają�(2D�NAPISY)
11 sierpnia

 ǧ 12:30�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 14:45�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:15�Truposze�nie�umierają�(2D�NAPISY)

13 sierpnia
 ǧ 11:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:15�W deszczowy�dzień�w Nowym�Jorku�
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:00�Truposze�nie�umierają�(2D�NAPISY)
14 sierpnia

 ǧ 11:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:15�W deszczowy�dzień�w Nowym�Jorku�
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:00�Truposze�nie�umierają�(2D�NAPISY)

11 sierpnia
 ǧ 17:00�Andre�Rieu�-�Zatańczymy?�

(Retransmisja�koncertu)

31 sierpnia - 01 września
 ǧ Dni�Wolbromia�2019�-�DK�Wolbrom

 ǧ Galeria�zaprasza�do�zwiedzania�ekspozycji�

stałej�malarstwa�współczesnego�polskiego,�

europejskiego�i światowego�z kolekcji�Sztuki�

Współczesnej�BWA�w Olkuszu.�Pon�9-16,� 

wt.-pt�10-18,�sob�10-14.

11 sierpnia
 ǧ 19:00�Letni�Festiwal�Organowy�-�Bazylika�św.�

Andrzeja�Apostoła

18 sierpnia
 ǧ 19:00�Letni�Festiwal�Organowy�-�Bazylika�św.�

Andrzeja�Apostoła

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. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 

kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

 ǧ  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  ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 

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

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

do dokumentów w 3 minuty  
+ retusz gratis (możliwość 

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

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

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

 ǧ  POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

NieruChOMOŚCi

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

 ǧ  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 trasy 
międzynarodowe, C+E, stałe 
kursy, trasy powtarzalne, praca 

na chłodni. System tygodniowy 
-wyjazd i zjazd. Tel.(728)529145. 

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

 ǧ  Umyję okna, posprzątam. Tel.
(518)769973.

 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.


