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Podwyżka będzie znacząca i do-
tknie wszystkich mieszkańców. Na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej olkuscy 
radni przegłosowali zmianę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Ceny odbioru śmieci wzrosną 
ponad dwukrotnie. Nowe stawki obo-
wiązywać będą od 1 listopada 2019 r.

Na wtorkowej sesji radni Rady 
Miejskiej w Olkuszu przegłosowali 

Gmina Olkusz  
podnosi stawki  

za śmieci
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wzrost stawek za wywóz śmieci. Od 
listopada olkuszanie segregujący 
odpady będą płacić za ich odbiór 22 
zł miesięcznie. Ci zaś, którzy tego 
nie robią, muszą liczyć się z wydat-
kiem w wysokości 44 zł od osoby. 
Posiadaczom Karty Dużej Rodziny 
przysługuje ulga w wysokości 5 zł 
od osoby. Uchwała podjęta została 
stosunkiem głosów 11 do 8. Przeciw-
ko podwyżkom opowiedział się klub 
radnych PiS oraz radna Małgorzata 
Postołek. Radni  Sebastian Tomsia 
I Arkadiusz Królewicz byli nieobecni. 
Samorządowcy i urzędnicy uzasad-
niają swoją decyzję wzrostem kosztów 
funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami.

Tylko jeden oferent na 
odbiór śmieci

Obecnie obowiązująca umowa 
z wykonawcą odbierającym odpady 
komunalne z terenu naszej gminy 
kończy się 30 września bieżącego 
roku. W marcu olkuscy urzędnicy 
ogłosili przetarg, który miał zapewnić 
ciągłość działania w tym zakresie 
na okres od początku października 
2019 r. do końca grudnia 2020 r. 
W ramach postępowania do urzędu 
wpłynęła tylko jedna oferta. Konsor-
cjum składające się z firm ALBA i ZGK 
„Bolesław” wyceniło przedmiotową 
usługę na kwotę prawie 13,5 mln zł.

Zaproponowana cena znacząco 
przerosła możliwości finansowe gminy 
Olkusz. Samorząd planował bowiem 
przeznaczyć na ten cel maksymalnie 

5,5 mln zł. W związku z tym faktem 
postępowanie zostało unieważnione. 
Na początku lipca rozpisano nowy 
przetarg. Zgłosił się do niego ponow-
nie tylko jeden podmiot. Tym razem 
konsorcjum ALBA - ZGK „Bolesław” 
zaproponowało kwotę ponad 4,9 mln 
zł. Różnica w cenie wynika w głównej 
mierze ze znaczącego skrócenia czasu 
realizacji kontraktu. Nowa umowa na 
odbiór odpadów obowiązywać będzie 
bowiem od 1 października bieżącego 
roku do końca marca 2020 r.

- To była bardzo trudna decyzja, 
ale trzeba było ją podjąć. Unieważ-
nienie kolejnego przetargu stwarzało 
niebezpieczeństwo, że na czas nie 
uda nam się wyłonić wykonawcy. 
W takiej sytuacji zostalibyśmy bez 
odbiorcy śmieci – mówiła przed 
głosowaniem Bożena Krok, zastępca 
burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
ds. Społecznych.

Brak chętnych do prowa-
dzenia PSZOK-u

Ze środków pozyskiwanych od 
mieszkańców w ramach opłaty za go-
spodarowanie odpadami finansowane 
jest również prowadzenie Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Są to miejsca, gdzie miesz-
kańcy mogą oddawać wszystko to, 
czego nie da się wyrzucić do zwykłych 
pojemników. Trafiają tam np. odpady 
niebezpieczne czy gabarytowe. Każda 
gmina ma obowiązek utworzenia ta-
kiego punktu na swoim terenie.

- Ilość odpadów oddawanych 
do olkuskiego PSZOK-u wzrosła 
na przestrzeni ostatnich lat ponad 
dwukrotnie. Z jednej strony jest to 
bardzo dobra informacja. Oznacza to 

bowiem, że mieszkańcy coraz bardziej 
dbają o środowisko. Z drugiej strony 
jednak wiąże się to z ogromnym wzro-
stem kosztów. Od początku roku wy-
konawca tego zadania alarmował, że 
prowadzenie PSZOK-u przy obecnych 
stawkach jest dla niego nierentowne 
– tłumaczył podczas sesji Łukasz 
Rychlewski, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami.

Obecna umowa na prowadzenie 
punktu obowiązuje do końca roku. 
Ze względu na brak oferentów, postę-
powanie mające na celu wyłonienie 
firmy, która dalej poprowadzi PSZOK 
zostało unieważnione.

Radni apelują o obniżenie 
opłat środowiskowych

Za podwyższenie ceny odpro-
wadzania odpadów w dużej mierze 
odpowiada opłata „za korzystanie ze 
środowiska”, która jest niezależna 
od gmin. W tym roku wzrosła ona 
do 220 zł za tonę, a w przyszłym ma 
osiągnąć pułap aż 270 zł. Jest to 
koszt ponoszony bezpośrednio przez 
firmy zajmujące się odbiorem odpa-
dów. W dalszej perspektywie odbija 
się to jednak na wysokości stawek 
dla mieszkańców. Dlatego radni 
klubu odNOWA przygotowali projekt 
uchwały intencyjnej, stanowiącej apel 
do władz państwowych o obniżenie 
tego podatku.

- Mamy świadomość, iż Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej stoi przed 
koniecznością podejmowania na 
szczeblu centralnym działań związa-
nych z zapewnieniem osiągania przez 
nasz kraj wymaganych przepisami UE 
poziomów odzysku i recyklingu. Nie 

zgadzamy się jednak, aby jedynym 
argumentem w tych działaniach, 
był argument finansowy – tłumaczą 
olkuscy radni. Samorządowcy chcie-
liby wprowadzenia karencji czasowej 
dla wzrostu opłaty za korzystanie ze 
środowiska do 2025 roku, a także 
utrzymanie jej na poziomie sprzed 
wprowadzenia zmian, tj. na poziomie 
24,15 zł.

- W ostatecznym rozrachunku, 
podniesienie opłat związanych ze 
składowaniem odpadów przekłada 
się bezpośrednio na opłaty ponoszone 
przez Mieszkańców, z których to opłat 
utrzymywane są gminne systemy go-
spodarowania odpadami. Jako Radni 
dostrzegamy, że oprócz podnoszenia 
opłat, samorządy gminne nie zostały 
wyposażone w żadne instrumenta-
rium, którym mogłyby wpływać na 
zmniejszenie kosztów. Funkcjonująca 
także zasada „samofinansowania” 
systemów gospodarowania odpadami 
sprawia, iż jedynym rozwiązaniem 
staje się przekładanie wzrastających 
kosztów na budżety domowe miesz-
kańców – możemy przeczytać w do-
kumencie przyjętym przez olkuskich 
radnych.

Adresatami apelu są m.in.: ma-
łopolscy parlamentarzyści, Minister 
Środowiska, Premier RP, Wojewoda 
małopolski, Marszałek Województwa 
Małopolskiego, radni Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego oraz Starosta 
Powiatu w Olkuszu wraz z Radą Po-
wiatu w Olkuszu.

A jakie jest zdanie naszych 
mieszkańców na ten temat? – 
Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl

Dlaczego płacimy coraz więcej 
za odpady?

OLKUSZ 
Jakub�Fita

W całym kraju lawinowo wzrasta-
ją opłaty za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych. Dla 
niektórych są to kwoty niezauwa-
żalne w skali domowego budżetu. 
Dla wielu rodzin jest to jednak real-
ny problem. Większość okolicznych 
gmin podniosła już ceny odbioru 
śmieci albo będzie do tego zmu-
szona w najbliższym czasie. Co jest 
tego przyczyną?

Od początku roku przez Polskę 
przetacza się fala podwyżek cen za wy-
wóz śmieci. Kolejne gminy zmuszone 
są podnosić stawki od kilkudziesięciu, 
do nawet kilkuset procent względem 
ubiegłych lat. Na własnej skórze prze-
konali się o tym ostatnio mieszkańcy 
Klucz. Od sierpnia nowa miesięczna 
stawka za odpady segregowane w tej 
gminie wynosi 17,50 zł, a za niesegre-
gowane - 35 zł. Dotychczas wynosiły 
one odpowiednio 8 zł i 15 zł od osoby.

Jak zwykle bywa w takich przy-
padkach, sytuacja ta jest wynikiem 
wielu czynników. Urzędnicy uza-
sadniają podwyżki rosnącymi kosz-
tami odbioru odpadów przez firmy 
zewnętrzne. Te z kolei tłumaczą się 
znacznym wzrostem ilości odpadów 
produkowanych przez mieszkańców 
oraz ogólnym wzrostem kosztów pro-
wadzenia działalności. Wielu specja-
listów uważa jednak, że do obecnego 
stanu rzeczy przyczyniły się obwiązu-
jące przepisy.

„Śmieciowa” rewolucja 
zbiera żniwo

Do 2013 roku mieszkańcy sami 
decydowali, w jaki sposób pozbywają 
się wytwarzanych przez siebie odpa-
dów. W efekcie takiego stanu rzeczy 
nie wszyscy posiadali pojemniki i nie 

wszyscy zawierali umowy z przed-
siębiorstwami śmieciowymi na ich 
opróżnianie. W 2011 roku sprawa ta 
została jednak uregulowana ustawo-
wo. Obecnie za organizację odbioru 
odpadów komunalnych odpowiadają 
samorządy. Nie mogą one jednak do-
tować gospodarki odpadami , tak jak 
ma to miejsce w przypadku dopłat do 
cen wody. Pełne koszty odbioru odpa-
dów i ich utylizacji pokrywają więc ich 
wytwórcy, czyli mieszkańcy.

Pierwsze przetargi na odbiór 
śmieci charakteryzowały się większą 
konkurencją. Firmy chcąc wejść na 
rynki i zdobyć zlecenia wystawiały 
w przetargach niskie ceny, szukając 
później – różnymi sposobami – obni-
żenia kosztów. Pokłosiem tego stanu 
rzeczy była m.in. plaga pożarów na 
wysypiskach przetaczająca się przez 
Polskę na przestrzeni ostatnich lat. 
Teraz takie praktyki nie są rzadsze, 
bo przepisy zostały zmienione i są 
w tym względzie o wiele bardziej ry-
gorystyczne. Uszczelnienie całego sys-
temu - spowodowane w dużej mierze 
wymogami Unii Europejskiej - jest 
z pewnością korzystne dla środowiska 
naturalnego, ale skutkiem ubocznym 
jest podrożenie wywozu śmieci.

Monopole na lokalnych 
rynkach

Drugim z powodów jest brak re-
alnej konkurencji na rynku odpadów. 
Niedawno opublikowany został raport 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów dotyczący tej kwestii. Daw-
niej właściciele nieruchomości mogli 
zawierać umowy na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów według własnego 
uznania. Obecnie to samorządy wy-
bierają w przetargu firmy, która na jej 
terenie odbierają odpady.

Przyczyniło się to do znaczne-
go ograniczenia konkurencji. Wiele 
przedsiębiorstw zniknęło z runku bądź 
też zmieniło profil swojej działalności. 

Jak wynika z raportu UOKiK, w cią-
gu ostatnich dwóch lat w ponad po-
łowie gmin miejskich o zamówienie 
ubiegał się tylko jeden przedsiębior-
ca. W tegorocznych przetargach na 
wywóz śmieci z terenu gminy Olkusz 
jedynym oferentem było konsorcjum 
firm składające się ze spółki ALBA oraz 
Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bo-
lesław”. Podobnie było w przypadku 
gminy Klucze.

- Zostaliśmy, jako wspólnota, po-
stawieni pod ścianą. Do przetargu 
w gminie przystąpiła tylko jedna fir-
ma, więc gdzie tu jest konkurencyj-
ność? Wystąpimy do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta w tej spra-
wie. Jest to problem ogólnopolski, 
ale cierpimy na tym my – samorząd 
i tworzący go mieszkańcy, którzy są 
zmuszeni ponosić koszty tych podwy-
żek – komentował po rozstrzygnięciu 
przetargu Norbert Bień, włodarz gmi-
ny Klucze.

Jest jednak nadzieja na popra-
wę sytuacji. Według Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta korzyst-
nie na ceny może wpłynąć zniesienie 
regionalizacji. Taką możliwość daje 
znowelizowana ustawa o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. 
Zgodnie z jej zapisami przedsiębior-
stwa będą mogły przewozić śmieci do 
instalacji na terenie całego kraju, a nie 
tak jak dotychczas – tylko na terenie 
danego województwa.

Wyższe ceny nie biorą się 
znikąd

Przedstawiciele firm zajmują-
cych się odbiorem śmieci tłumaczą, 
że podwyżki cen usług spowodowa-
ne są m.in. zwiększeniem: kosztów 
pracy, paliwa i energii oraz składek 
ubezpieczeniowych. Lwią cześć kosz-
tów stanowią również coraz wyższe 
opłaty środowiskowe.

- W ramach tzw. opłaty marszał-
kowskiej nasze przedsiębiorstwo od-

prowadziło w tym roku do budżetu 
województwa ponad 6 mln zł. Obec-
nie opłata ta wynosi 170 zł za tonę 
odpadów po przesortowaniu. Jeszcze 
w 2017 r. opłata ta wynosiła - w za-
leżności od rodzaju odpadów – około 
24 lub 74 zł. W przyszłym roku bę-
dzie to aż 270 zł za tonę – mówi Ro-
bert Nielaba, Prezes Zarządu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław” 
Sp. z o.o.

„Znikający” lokatorzy
Sami mieszkańcy też nie są zu-

pełnie bez winy. Koszty odbioru odpa-
dów rosną bowiem także dlatego, że 
nie wszyscy, którzy produkują śmie-
ci, chcą płacić za ich wywóz. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
poprosił samorządy o podanie liczby 
osób wynikającej ze złożonych przez 
nich deklaracji śmieciowych. Dane te 
zostały następnie porównane ze sta-
tystykami GUS.

Okazało się, że różniły się one 
między sobą o około 17%. Oczywiście 
na niekorzyść samorządów. - Oznacza 
to, że przy najczęściej występującym 
systemie - opłacie liczonej od osoby 
- opłaty mogą być prawdopodobnie 
zawyżone, gdyż duża część właścicieli 
nie płaci ich w odpowiedniej wysoko-
ści – możemy przeczytać w raporcie 
przygotowanym przez UOKiK.

Swoją weryfikację przeprowadzi-
ła także gmina Olkusz. Na zlecenie 
magistratu spółdzielnie mieszkanio-
we i zarządcy budynków na terenie 
naszego miasta porównali ilość osób 
zameldowanych w lokalach z ilości 
osób ujętych w deklaracjach dotyczą-
cych wywozu śmieci. Właściciele loka-
li, w których stwierdzono rozbieżności 
proszeni byli o złożenie wyjaśnień.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten drożejących 
cen wywozu śmieci? – zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Mandaty za złe 
parkowanie

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Na parkingu przy Carrefourze no-

torycznie zdarza się, że kierowcy 

parkują na miejscach wyłączonych 

- oznaczonych ukośnymi pasami. 

Czy na prywatnym terenie za takie 

parkowanie grozi mandat, a jeśli 

tak, to w jakiej wysokości? W ja-

kim zakresie policja może interwe-

niować w przypadku nieprawidłowo 

zaparkowanych samochodów na 

parkingach przy sklepach?

Odpowiada oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Olku-
szu podkom. Katarzyna Matras:

Za parkowanie na miejscach wy-
łączonych z ruchu (znak P-21) policjant 
może nałożyć na kierowcę mandat kar-
ny w wysokości 100 złotych i 1 pkt. 
karny. Znaki obowiązują wszędzie, 
nawet na prywatnych parkingach. 
Na takich niepublicznych drogach obo-
wiązują także podstawowe zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
i w przypadku ich naruszenia, może-
my interweniować i np. nakładać man-
daty. Ponadto zarządca terenu może 
wprowadzić na takim obszarze tzw. 
strefę ruchu albo strefę zamieszka-
nia - co powoduje, że obowiązują tam 
wszystkie przepisy ruchu drogowego.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

„Rowerem po 
zdrowie”!

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Chcesz aktywnie spędzić ostatnią 
niedzielę września w towarzystwie 
olimpijczyków? Zapisz się na Ro-
dzinny Rajd Rowerowy „Rowerem 
po zdrowie”!

Rekreacyjna impreza odbędzie 
się 29 września na olkuskim rynku. 
O godz. 14.00. uczestnicy rajdu wy-
ruszą przez ul. Żuradzką i ul. Maza-

niec do Bukowna. Po krótkim postoju 
przy Domu Turysty „Tramp” tą samą 
trasą wrócą do Olkusza. Gośćmi spe-
cjalnymi imprezy będą olimpijczycy 
Mieczysław Nowicki i Tadeusz Mytnik. 
Każdy z uczestników otrzyma certy-
fikat z autografami kolarzy oraz pa-
miątkowy znaczek, a na najlepszych 
rowerzystów czekają nagrody.

Zapisy online ruszą 23 września 
na www.sp.olkusz.pl i www.mosir.ol-
kusz.pl i potrwają do 27 września. Za-
interesowani udziałem w rajdzie mogą 
również zapisać się w dniu rajdu na 
rynku od godz. 12.30.  

Na wydarzenie  zapraszają: Fun-
dacja „Zatrzymać Czas”, Starosta Ol-
kuski Bogumił Sobczyk i Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz Roman Pia-
śnik. Patronat Honorowy sprawuje Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki  Jacek Osuch. Partnera-
mi wydarzenia są MOSiR Olkusz oraz 
MOSiR Bukowno.
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Jacek OSUCH nr 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu 
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Szanowni Państwo!
W ślad za premierem Mateuszem Morawieckim 
mogę powiedzieć: wierzymy, że Polska może być 
znacznie lepsza. W krótkim czasie pokazaliśmy, ile 
można zrobić dla najsłabszych, polskich rodzin, dla 
pracowników, seniorów, przedsiębiorców i rolni-
ków. Potraktowaliśmy państwo polskie jak najwięk-
sze dobro. Instytucje państwowe zaczęły sprawnie 
funkcjonować. Chcemy ten dobry czas dla Polski 
kontynuować. Jestem przekonany, że moja dotych-
czasowa aktywność na rzecz Mieszkańców Ziemi 
Olkuskiej - zauważona nawet przez Premiera Ma-
teusza Morawieckiego i Prezesa Jarosława Kaczyń-
skiego - zostanie przez Państwa doceniona.

Twój Poseł Jacek Osuch

Serdecznie proszę 
o poparcie dla  
Jacka Osucha 

w nadchodzących 
wyborach.

Jarosław Kaczyński
Preses Prawa I Sprawiedliwości

Warszawa, 2.09.2019 r.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz  
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 13.09.2019 r.  
do 04.10.2019 r. wywieszony będzie wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

• działka nr 968/85� o  powierzchni� 144� m2� położona� w  Olkuszu� przy� ul.� Zielonej� z  przeznaczeniem� pod� ogród�
przydomowy�warzywno� -� owocowy�na� okres� 1� roku.� Stawka� czynszu:� zgodnie� z Uchwałą� nr� VIII/88/2011�Rady�
Miejskiej�w Olkuszu�z 17.05.2011�r.�w wysokości:�60,00�zł.Termin�wnoszenia�opłat:�rocznie�do�31�marca�każdego�
roku�z góry;

• część działki nr 3920/1 o powierzchni�17�m2�położonej�w Olkuszu,�przy�ul.�J.�Kantego�z przeznaczeniem�pod�garaż�
na� okres� 1� roku� (działka� obecnie� zajmowane� na� podstawie� obowiązującej� umowy).� Stawka� czynszu:� zgodnie�
z Uchwałą�nr�VIII/88/2011�Rady�Miejskiej�w Olkuszu�z 17.05.2011�r.�w wysokości:�17,00�zł�netto�(tj.�20,91�zł�brutto).�
Termin�wnoszenia�opłat:�miesięcznie:�do�10�każdego�miesiąca�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.�21�m2.�Stawka�czynszu:�
zgodnie�z Zarządzeniem�Burmistrza�Miasta�i Gminy�Olkusz�0050.3080.2018�z 11.07.2018�r.�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 3985/3�położonej�w Olkuszu�przy�ul.�Wiejskiej�o powierzchni�180�m2�z przeznaczeniem�pod�ogród�
warzywno�-�owocowy (działka�obecnie�zajmowana�na�podstawie�obowiązującej�umowy)�na�okres�1�roku.�Stawka�
czynszu:�zgodnie�z Uchwałą�nr�VIII/88/2011�Rady�Miejskiej�w Olkuszu�z 17.05.2011�r.�w wysokości:�60,00�zł.�Termin�
wnoszenia�opłat:�rocznie�do�31�marca�każdego�roku�z góry;

• część działki nr 362�o powierzchni�120�m2�położonej�w Zawadzie�z przeznaczeniem�pod�zieleń�przydomową�na�okres� 
1�roku�(działka�obecnie�zajmowana�na�podstawie�obowiązującej�umowy).�Stawka�czynszu:�zgodnie�z Uchwałą�nr�
VIII/88/2011�Rady�Miejskiej�w Olkuszu�z 17.05.2011�r.�w wysokości:� rocznie:�42,00�zł�netto�(tj.�51,66�zł�brutto).�
Termin�wnoszenia�opłat:�rocznie�do�31�marca�każdego�roku�z góry;

• część działki nr 2115/29�o powierzchni�120�m2�położonej�w Olkuszu�przy�ul.�Łukasińskiego�z przeznaczeniem�pod�
ogród�przydomowy�warzywno�-�owocowy�na�okres�1�roku�(działka�obecnie�zajmowana�na�podstawie�obowiązującej�
umowy).�Stawka�czynszu:�zgodnie�z Uchwałą�nr�VIII/88/2011�Rady�Miejskiej�w Olkuszu�z 17.05.2011�r.�w wysokości:�
60,00�zł.Termin�wnoszenia�opłat:�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.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE 
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA CZĘŚCIOWYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 
o podjęciu�przez�Radę�Gminy�Klucze�Uchwał:

• Nr� VIII/68/2019� z  dnia� 31� maja� 2019� r.� w  sprawie� przystąpienia� do częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) 
w sołectwie Bydlin�-�zmiana�obejmuje�jedynie�pojedyncze�zapisy�tekstu�uchwały�dotyczące�sytuowania�obiektów�
budowlanych�za�zgodą�zarządcy�drogi�lub�sieci,�reklam�oraz�ogrodzeń;

• Uchwały�Nr� VIII/69/2019� z  dnia� 31�maja� 2019� r.�w  sprawie� przystąpienia� do� częściowej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej 
intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny -�zmiana�obejmuje�jedynie�pojedyncze�zapisy�tekstu�uchwały�
dotyczące�sytuowania�obiektów�budowlanych�za zgodą�zarządcy�drogi�lub�sieci,�reklam�oraz�ogrodzeń;

• Uchwały�Nr�VIII/70/2019�z dnia�31�maja�2019�r.�w sprawie�przystąpienia�do częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C

i przystąpieniu�do�sporządzania�zmian�planu.� 
Zainteresowani�mogą�składać�wnioski�dotyczące�sporządzania�zmiany�planu.

Wnioski należy składać�na�piśmie�w siedzibie�Gminy�Klucze,�ul.�Partyzantów�1,�32-310�Klucze,� 
w terminie�do dnia 10 października 2019 r.� 

Organem�właściwym�w sprawie�rozpatrzenia�wniosków�jest�Wójt�Gminy�Klucze.
Wniosek�powinien�zawierać�nazwisko,�imię,�nazwę�i adres�wnioskodawcy,�przedmiot�wniosku�oraz�oznaczenie�

nieruchomości,�której�dotyczy�wniosek.�
Jako�wniesione�na�piśmie�uznaje�się�również�uwagi�wniesione�za�pomocą�elektronicznej�skrzynki�podawczej:�

opatrzone�kwalifikowanym�podpisem�elektronicznym,�podpisem�zaufanym�albo�podpisem�osobistym.

Wójt�Gminy�Klucze 
Norbert Bień

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

32-310�Klucze,�tel.�+48�326428508,�mail:�klucze@gmina-klucze.pl.
3. Dane�są�podawane�w celu�składania�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�braku�podania�danych�osobowych�jest�pozostawienie�wniosku�bez�rozpoznania.
6. Składający�uwagę�ma�prawo�do�żądania�od�administratora�dostępu�do�podanych�danych�osobowych,� ich�sprostowania,�ograniczenia�przetwarzania,�

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

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

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

Sportowe nagrody 
starosty przyznane

POWIAT
Wiola�Woźniczko,�fot.�SP�w Olkuszu

135 młodych zawodników oraz 
dwóch trenerów otrzymało nagro-
dy olkuskiego starosty za sportowe 
osiągnięcia w 2018 roku.

Łącznie wpłynęło 38 wniosków 
o przyznanie nagród. Starosta po za-
poznaniu się z oceną merytoryczną 
komisji dokonującej ich weryfikacji 
przyznał 35 nagród pieniężnych dla 
utalentowanych zawodników. Otrzy-
mali je: Aleksandra Kaleta, Anna 
Kaleta, Marta Kuraś, Natalia Kozłow-
ska, Dominik Król, Jakub Substelny 
i Klaudia Cieślik z UKS Judo Wolbrom 
(judo); Wiktor Starczyński z UMKS-
-PMOS Chrzanów (akrobatyka spor-
towa); Kinga Maj-Kopciuch, Mateusz 

Maj, Natalia Kopciuch i Wiktoria Maj 
z LKS „Kłos” Olkusz (modelarstwo); 
Weronika Szymonek, Patrycja Łak-
sa, Patryk Smentek, Zofia Barbara 
Grzanka, Damian Miłowicki, Bartosz 
Hazy, Oskar Kulawik i Jan Gil z UKS 
„Samuraj” Bukowno (ju-jitsu); Amelia 
Dessauer i Alan Motyka z UKS „Ko-
rona” (akrobatyka sportowa); Julia 
Jesień, Natalia Kolonko, Julia Mro-
zowska, Wiktoria Sidor, Magdalena 
Sroka, Klaudia Zub, Vanessa Nowak, 
Aleksandra Zub i Ewa Sierka z SPR 
Olkusz (piłka ręczna); Aleksander Kuś 
i Katarzyna Jeleń z UKS „Alfa” Bu-
kowno (pływanie); Jakub Kluczewski 
i Igor Soborski z UKS „Omega” Ol-
kusz (pływanie).

Nagrody pieniężne otrzyma-
li także trenerzy: Zbigniew Biały 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Samuraj” Bukowno oraz Czesław 

Łaksa z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Judo” Wolbrom.

Uroczystość odbyła się w olku-
skim Zespole Szkół Nr 1. Laureaci 
zostali uhonorowani przez starostę 
Bogumiła Sobczyka, przewodniczą-
cego Komisji ds. Edukacji i Kultu-
ry oraz Kultury Fizycznej i Turystyki 
Rafała Soleckiego dyrektora Wydziału 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
Waldemara Mendaka.

- Wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym młodym sportowcom 
z powiatu olkuskiego życzę wolności 
wyboru, wolności w myśleniu, wol-
ności w działaniu! Marzenia są tam, 
gdzie jest wolność. Trenerom życzę 
sukcesów i spełnienia planów, a ro-
dzicom autentycznej dumy, akcepta-
cji wyborów dzieci i szczerej radości 
z ich wyników - mówił starosta olku-
ski Bogumił Sobczyk.
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R E K L A M A

W dniu 24 sierpnia 2019r. 
w parku wokół Staropolskiego 
Dworku w Krzykawce odbył się 
Festyn Rodzinny. Słoneczna pogoda, 
rodzinna atmosfera i moc atrakcji 
przyciągnęły wielu mieszkańców 
Krzykawki, którzy przez długie go-
dziny wspólnie miło i aktywnie spę-
dzali czas. Na spotkanie przybył rów-
nież Wójt Gminy Bolesław Krzysztof 
Dudziński wraz z Panią wice Wójt 
Agatą Borkiewicz którzy rozdawali 
cukierki zgromadzonym dzieciom. 
Na uczestników pikniku w sobotnie 
popołudnie czekał pyszny poczęstu-
nek. Nie zabrakło również innych 
darmowych atrakcji tj. dmuchanej 
zjeżdżalni, kuli wodnych, zabaw 
i konkursów (z nagrodami) prowa-
dzonych przez animatora, malowa-
nia twarzy, fotobudki, przejażdżki 
na kucyku (dzięki Państwu Kata-
rzynie i Marcinowi Stypa oraz Ali 

Dyllus i Ani Materka) oraz spotkania 
z pasjonatami wspinaczki górskiej 
(Karoliną Kubiczek i Marcinem 
Tkaczykiem). Niebywałą frajdą było 
również stanowisko Tarnogórskiej 
Drużyny Airsoftowej gdzie każdy 
zainteresowany mógł m.in. spróbo-
wać swoich sił w strzelaniu do celu. 

Wspólna zabawa jest najlepszą 
formą integracji lokalnej społecz-
ności. Dlatego cieszę się, że dzięki 
zaangażowaniu MOICH PRZYJACIÓŁ, 
pomocy OSP Krzykawa i szczodro-
ści sponsorów: Pana Janusza Sta-
nuch, Pana Grzegorza Cieślik, Pani 
Agnieszki Knapik-Woźniak i Pana 
Dawida Dreksa udało się stworzyć 
niezapomnianą imprezę, którą 
uczestnicy będą długo wspominać. 

Z wyrazami szacunku  
– Sołtys Sołectwa Krzykawka  

– Ewa Czerwińska

„Razem zawsze lepiej”
T E K S T  S P O N S O R O W A N YZederman w rytmach folkloru

ZEDERMAN
Wiola�Woźniczko�

Muzyczny konkurs dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich, występy „Małych 
Zedermianek” oraz Zespołu Pie-
śni i Tańca „Wolbromiacy”, szereg 
atrakcji dla młodszych i starszych 
- tak bawili się uczestnicy Regio-
nalnego Festiwalu Folkloru w Ze-
dermanie. Imprezie patronował 
„Przegląd Olkuski”.

Przybliżenie kultury ludowej 
przede wszystkim młodym ludziom, 
integracja mieszkańców z lokalny-
mi zespołami - to główne cele, jakie 
przyświecały organizatorom festiwa-
lu, którego pomysłodawcą jest miejski 
radny Zbigniew Stach. 

Skoro festiwal folkloru, nie mogło 
zabraknąć powstałej w ubiegłym roku 
grupy „Małe Zedermianki”. Najmłod-
si mieszkańcy sołectwa wprowadzili 
w muzyczny nastrój uczestników im-
prezy. Kolejnym punktem programu 
był konkurs na najlepszy zespół Kół 
Gospodyń Wiejskich. Każdy z nich 
zaprezentował dwa utwory. Decyzją 
jurorów wygrało KGW z Przegini. Na 
drugim miejscu uplasowali się go-
spodarze – KGW z Zedermana, a na 
trzecim KGW z Troksa. Publiczność 
oklaskiwała także występy zespołów 
KGW z Braciejówki, Gorenic, Kolbar-
ku, Kosmolowa, Zawady i Zimnodołu. 

Podczas obrad jurorów na scenie 
pojawili się profesjonaliści - Zespół 
Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”, prezen-
tując m. in. suitę lublińską, kujawia-
ka czy suitę krakowską z lajkonikiem.

Przedstawiciele wszystkich wy-
stępujących zespołów odebrały pa-
miątkowe statuetki, a dzieci z „Małych 

Zedermianek” upominki z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Wiele atrakcji przygotowano z my-
ślą o najmłodszych uczestnikach fe-
stiwalu. Jedną z nich był konkurs 
o zwyczajach i obrzędach z terenu 
regionu olkuskiego. W takcie impre-
zy goście chętnie odwiedzali stoiska 
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu oraz wol-
bromskiego oddziału KRUS – u.

Zwieńczeniem festiwalu była za-
bawa taneczna z zespołem „Lider”.

Honorowy patronat nad festiwa-
lem sprawował Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Witold Kozłowski. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopol-
skiego. Organizatorem imprezy był 
Ludowy Klub Sportowy „Błysk” Ze-
derman wraz z partnerami: Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Zedermanie 
i Radą Sołecką.

Organizatorzy dziękują za pomoc 
w organizacji festiwalu: Sekretarzowi 
Stanu w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki Jackowi Osuchowi, Dyrektorowi 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego Łukaszowi Kmi-
cie, prezesowi zarządu ZGH Bolesław 
w Bukownie Bogusławowi Ochabowi, 
Staroście Olkuskiemu Bogumiłowi 
Sobczykowi, prezesowi firmy INTER-
MAG Hubertowi Kardaszowi,preze-

sowi Boltechu Józefowi Sareckiemu, 
radnemu Rady Miejskiej w Olkuszu 
Zbigniewowi Stachowi, radnemu Rady 
Powiatu w Olkuszu Józefowi Stachowi, 
PSS Społem, Annie Jochymek - pie-
karnia „Złoty róg”, Markowi Kiełtyce 
- piekarnia EMK, Marcinowi Wąsowi, 
Mateuszowi Stolarczykowi - piekarnia 
„Ze Smakiem”, Sabinie i Januszowi 
Stachom, Firmie Produkcyjno - Usłu-
gowo - Handlowej „Sarpol”, firmie 
„Osma”, Markowi Kordaszewskiemu 
- Lody Mini Melts, Beacie i Przemy-
sławowi Kordaszewskim - Gold Maks.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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BO Małopolski: głosowanie trwa!
MAŁOPOLSKA

Wiola�Woźniczko,�fot.Biuro�Prasowe�
Urzędu�Marszałkowskiego�Wojewódz-
twa�Małopolskiego

9 września rozpoczęło się głosowa-
nie w Budżecie Obywatelskim Woje-
wództwa Małopolskiego. W czwartej 
już edycji można wybierać spośród 
188 zdań.

Tym razem mieszkańcy zgłosili 
rekordową liczbę 239 propozycji. Po 
ich sprawdzeniu do głosowania do-
puszczono 188 z nich. 

- Od początku tej edycji budżet 
obywatelski Małopolski cieszy się spo-
rym zainteresowaniem mieszkańców. 
Zgłoszono bardzo dużo zadań, teraz 
czas na decyzję i głosowanie. Będzie 
można wybrać najlepsze, najciekawsze 
i najbardziej interesujące propozycje. 
Serdecznie zapraszam! - zachęca An-
na Pieczarka z zarządu województwa.

Przypomnijmy, że Małopolska zo-
stała podzielona na sześć subregionów. 
Nasz obejmuje cztery powiaty: olkuski, 
chrzanowski, oświęcimski i chrzanow-
ski. Każdy mieszkaniec naszego woje-
wództwa, który ma ukończone 16 lat 
może zagłosować na jedno zadanie z sub-
regionu, w którym mieszka. Nie jest wy-
magane zameldowanie w Małopolsce.

Głosować można: poprzez specjal-
ny panel na stronie www.bo.malopol-
ska.pl, wrzucając kartę do glosowania 
do urny (wzór karty na www.bo.malo-
polska.pl; w powiecie olkuskim urna 
znajdzie się w Urzędzie Miasta i Gminy 
Olkusz) lub korespondencyjnie przesy-
łając wypełnioną kartę do głosowania 
na adres urzędu marszałkowskiego lub 
jednej z jego agend zamiejscowych (de-
cyduje data wpływu do urzędu – nie 
data stempla pocztowego). Głosowanie 
trwa do końca września.

Prezentujemy zadania, które za-
sięgiem oddziaływania obejmują po-
wiat olkuski:

1. Z tradycją w przyszłość- lu-
dowe zespoły taneczne w powiecie 

olkuskim: Zederman, Osiek (149 
660,00 zł)

Autorzy projektu proponują 
uczniom szkół podstawowych z po-
wiatu olkuskiego udział w ludowych 
zespołach. Dla dzieci przewidziano 
stałe i cykliczne profesjonalne pró-
by wokalno-taneczne, prowadzone 
przez wykwalifikowanych instrukto-
rów uwieńczone występami podczas 
lokalnych uroczystości, udział w profe-
sjonalnych przedstawieniach muzycz-
nych i teatralnych oraz wycieczkach 
o charakterze folklorystycznym.

2.Odczarujmy Oświęcim (120 
000,00 zł)

Projekt ma pokazać, że Oświę-
cim ze swoją ponad 800-letnią hi-
storią, jest ciekawym miejscem 
spędzania wolnego czasu. W ramach 
zadnia zaplanowano: wykonanie por-
talu prezentującego i promującego 
nowe kierunki turystyczne Oświęci-
mia, zorganizowanie cyklu bezpłat-
nych wycieczek dla odwiedzających 
i mieszkańców nowymi szlakami tu-
rystycznymi (Szlak Murali; Oświęcim 
dzisiaj, lecz w cieniu historii; Oświę-
cimski Sport; Szlak Świątyń; Oszpi-
cin- Historia Żydowskiego Oświęcimia; 
Historyczny Oświęcim)

3. „Zobacz Pustynię razem 
z Rabsztynem” (150 000,00 zł)

Wspólna promocja Pustyni Błę-
dowskiej i Zamku Rabsztyn z ciekawą 
ofertą adresowaną do osób niepełno-
sprawnych - to główny cel projektu. 
Zadanie polega na stworzeniu miejsc 
widokowych w obiekcie Róża Wia-
trów, w punkcie widokowym Czubat-
ka, na zamku w Rabsztynie, poprzez 
udostępnienie trzech lunet widoko-
wych. Zaplanowano również przepro-
wadzenie edukacyjno-integracyjnych 
warsztatów polisensorycznych „Do-
tknij pustyni” dla osób niewidomych 
i niedowidzących w Muzeum Afry-
kanistycznym w Olkuszu oraz sze-
reg imprez.

4.Jurajski mobilny tor pump-
trackowy – arena Jurajskich Pump-

trackowych Zawodów Rowerowych 
(121 200,00 zł)

Zadanie dotyczy zakupienia mo-
bilnego, modułowego toru pumptrac-
kowego, którego głównym miejscem 
stacjonowania będą tereny zielone 
przy Domu Kultury w Wolbromiu. Ce-
lem głównym zadania jest stworzenie 
charakterystycznego, oryginalnego 
miejsca na terenie powiatu, służą-
cego do czynnego uprawiania spor-
tu, promocji regionu oraz rywalizacji 
podczas planowanych przez Dom Kul-
tury w Wolbromiu Jurajskich Pump-
trackowych Zawodów Rowerowych 
(zadania na torze w różnych grupach 
wiekowych i pod względem zaawan-
sowania jazdy, pokazy, rywalizację na 
trasach rowerowych, również wyzwa-
nia dotyczące rolek, hulajnóg i desek 
oraz dodatkowe atrakcje).

5. MAŁOPOLSKA KOCHA SIAT-
KÓWKĘ - wsparcie szkółek siatkar-
skich oraz klubów z subregionu 
Małopolska Zachodnia (150 000,00 
zł)

Zadanie polega na wsparciu szkó-
łek oraz klubów sportowych z rejonu 
powiatów: chrzanowskiego, olku-
skiego, oświęcimskiego, wadowickie-
go, prowadzących doskonalenie gry 
w piłkę siatkową, biorących udział 
w zorganizowanej rywalizacji sporto-

wej. Wsparcie polega na doposażeniu 
w brakujący, a niezbędny sprzęt spor-
towy (piłki, siatki) oraz finansowanie 
ryczałtów sędziowskich i transportu 
na zawody sportowe. 

6. „Fill and go” (150 000,00 zł)
Projekt zakłada zainstalowanie 

na terenie dwóch obiektów subregio-
nu Małopolska Zachodnia ( w Andry-
chowie i Jaroszowcu) kraników, które 
to będą dostarczać wodę zdatną do pi-
cia. Dodatkowo zostanie zakupione 6 
tysięcy wielorazowych butelek, które 
to zostaną rozdane wśród młodzieży 
szkolnej na terenie całego subregionu. 
Projekt ma na celu propagowanie uży-
cia wody z wodociągów do konsumpcji 
oraz zmniejszenie w ten sposób licz-
by wytwarzanych śmieci i największe 
ograniczenie zakupu plastikowych 
butelek typu PET.

7. Zapomniane Miasteczko. Hi-
storyczno - Muzyczno - Sportowe 
900-lecie Bydlin (150 000,00 zł)

Zadanie ma na celu promocję 
zdrowego i aktywnego spędzania 
wolnego czasu przez mieszkańców 
przy jednoczesnym poszerzeniu wie-
dzy o lokalnej historii. Wydarzenie 
będzie polegać na organizacji 2-dnio-
wej imprezy historyczno-muzyczno-
-sportowej dla mieszkańców Powiatu 
Olkuskiego. W skład zadania wcho-

dzić będą: rekonstrukcje rycerskie 
i z czasów I wojny światowej, turniej 
piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, gry 
i zabawy dla dzieci i dorosłych, kon-
cert gwiazd muzyki.

8. „Małopolska Działa Społecz-
nie” (150 000,00 zł)

Projekt ma ułatwiać społeczne 
zaangażowanie mieszkańcom Mało-
polski Zachodniej. Dzięki projektowi 
działacze stowarzyszeń i fundacji będą 
mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwa-
niami, które napotykają np. w pozy-
skiwaniu funduszy, rozliczaniu się 
z urzędami, prawidłowym prowadze-
niem prawnych i księgowych spraw 
swoich organizacji. Aktywiści i człon-
kowie różnych organizacji będą mieli 
okazję do łączenia sił i nawiązywania 
współpracy, wymiany dobrych prak-
tyk i pomagania sobie, a także wymia-
ny zasobów. Mieszkańcy Małopolski 
Zachodniej będą mogli dowiedzieć się 
więcej o tym, jak brać sprawy swo-
ich społeczności w swoje ręce oraz 
jak skutecznie współtworzyć samo-
rząd lokalny.

9. Płuca Małopolski (150 
000,00 zł)

Projekt polega na posadzeniu 
i dystrybucji na terenie miast i gmin 
Olkusz, Wolbrom, Wadowice, Chrza-
nów i Oświęcim 3500 sadzonek drzew 
liściastych (różne gatunki rodzime, nie 
mocno alergizujące) podczas even-
tów przyrodniczych organizowanych 
w okresie wiosennym i jesiennym. Au-
torzy projektu podkreślają, że dzięki 
zasadzeniu 3500 drzew na terenie 
wymienionych wyżej gmin rocznie wy-
twarzane będzie około 413 000 kg 
tlenu więcej.

10. Poprawa bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych w Zarzeczu 
(80 000,00 zł)

Celem zadania jest poprawa bez-
pieczeństwa i wygody pieszych oraz 
podróżujących w tym rejonie. Budo-
wa wiaty rowerowej uzupełni deficyt 
miejsc postojowych dla rowerów.

11. „Dotrzeć do siebie i swo-
jego dziecka”- rodzinne spotkania 
integracyjne formą autoterapii ro-
dzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym (114 420,00 zł)

Celem zadania jest poprawa ja-
kości życia rodzin z dzieckiem nie-
pełnosprawnym poprzez zapewnienie 
dostępu do różnorodnych form kre-
atywnego spędzania wolnego czasu 
w przestrzeni publicznej. Miejscem cy-
klicznych spotkań i warsztatów będzie 
Centrum Wsparcia Dziecka Niepeł-
nosprawnego i Rodziny w Bukownie.

12. „Czuję, widzę, słyszę, do-
tykam” (150 000,00 zł)

Zadanie dotyczy realizacji po-
południowych zajęć warsztatowych, 
których celem jest stymulacja dzieci 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną, usprawnianie deficytów rozwojo-
wych, eliminacja zachowań trudnych 
oraz nauka kształtowania umiejętno-
ści manipulacyjnych, jak i logicznego 
myślenia. Terapie będą odbywać się 
w trzech pracowniach, a dzięki ewen-
tualnemu dofinansowaniu z BO będzie 
możliwe doposażenie pracowni w no-
woczesny sprzęt, który umożliwi oso-
bom niepełnosprawnym intelektualnie 
stymulację wielozmysłową oraz rozwój 
funkcji poznawczych.

13. „Razem raźniej i weselej” 
(124 000,00 zł)

Celem zadania jest świadcze-
nie usług opiekuńczych i specja-
listycznych dla osób z powiatu 
olkuskiego z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej 
i niepełnosprawnościami sprzężony-
mi. Podstawowym zadaniem będzie 
opieka, rehabilitacja ruchowa i spo-
łeczna, integracja ze środowiskiem, 
udział w kulturze, turystyce, rozwi-
janie zdolności, zamiłowań, zaintere-
sowań i przyjaźni a przede wszystkim 
wyjście z domu w inne środowisko 
osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie, a także pomoc rodzinie w co-
dziennej opiece.

XVII Rodzinny Rajd 
Rowerowy w Bukownie
BUKOWNO

Agnieszka�Zub

432 drużyny (767 rowerzystów) 
z kilkudziesięciu miejscowości 
wzięły udział w siedemnastej edy-
cji Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
w Bukownie. Organizatorem impre-
zy był UKS KUSY oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.

Z powodu zmieniających się wa-
runków pogodowych niemal do ostat-
niej chwili nie było wiadomo, czy Rajd 
Rowerowy w ogóle dojdzie do skutku 
i czy nie zostanie przełożony na kolejną 
niedzielę. Koniec końców pogoda do-
pisała i od godziny 13.00 na stadionie 
MOSiR uczestnicy mogli odbierać pa-
kiety startowe i czynić ostatnie przygo-
towania. Na trasę rowerzyści wyjechali 
kilka minut po godzinie 15.00. Podob-
nie jak we wcześniejszych edycjach 
imprezy, uczestnicy mieli do pokona-
nia około 13 kilometrów. Trasa rajdu 
wiodła ze stadionu MOSiR, przez Pod-
lesie, Przeń i Bór Biskupi, z powrotem 
na bukowieński stadion. W imprezie 
wzięli udział rowerzyści z wielu miej-
scowości, m.in. z Krakowa, Chorzowa, 
Olkusza, Jaworzna, Sławkowa, Świę-
tochłowic,Trzebini, Klucz, Dąbrowy 
Górniczej, Myślachowic i oczywiście 
z Bukowna. Wśród uczestników im-
prezy znaleźli się burmistrz Mirosław 
Gajdziszewski, sekretarz Miasta Mar-
cin Cockiewicz, dyrektor MOSiR Anna 
Kwaśniewska, radni miejscy, a także 
posłanka na Sejm Lidia Gądek, któ-
ra ufundowała jedną z nagród – ro-

wer miejski. Po dojechaniu do mety 
na wszystkich uczestników czekała 
kiełbaska i żurek serwowany przez 
członków Klubu Żołnierzy Rezerwy 
LOK w Bukownie.

– To kolejny Rajd Rodzinny w Bu-
kownie, w którym bierzemy udział – 
mówi pan Łukasz. – Cieszymy się, że 
pogoda się utrzymała, bo były obawy 
o to, czy Rajd w ogóle się odbędzie. 
Najwięcej zabawy mieli chyba naj-
młodsi, z upodobaniem wjeżdżając 
w zalegające w lesie błoto, co zresztą 
doskonale widać…

W tym roku nagrody główne, czy-
li rowery, trafiły w ręce: Katarzyny 
Dyli (Świętochłowice), Anny Kamiń-
skiej (Mysłowice), Jerzego Radosza 
(Zawiercie), Urszuli Curyło (Bukowno), 
Grzegorza Ćmiela (Olkusz), Zdzisława 
Saroty (Olkusz), Agnieszki Klimy (Ol-
kusz) oraz Marty Wiejoty (Bukowno). 
Poza nagrodami głównymi wręczono 
również atrakcyjne sportowe gadżety.

– Organizacja tej największej 
w regionie imprezy była możliwa dzięki 

wsparciu wielu firm i ludzi dobrej woli 
– mówi dyrektor Rajdu Grażyna Ko-
wina-Świderek. – Szczególne podzię-
kowania należą się wolontariuszom, 
bez pomocy których ciężko byłoby 
o organizację tej imprezy. Jak zwy-
kle możemy się też pochwalić świetną 
frekwencją, której mogą nam pozaz-
drościć w innych miastach. Już teraz 
zapraszamy na przyszły rok.

Partnerzy i fundatorzy nagród: 
ZGH BOLESŁAW, SCHNEIDER 
ELECTRIC BUKOWNO, DB CARGO, 
BOLTECH, TRANSOM KATOWICE, 
GIANT-ROBERT GŁOWACKI, ARKOP, 
PABLOSPORT HUTREM, BLACK RED 
WHITE - OLKUSZ, MAX ELEKTRO 
- OLKUSZ, CENTRUM BHP I PPOŻ 
SUPRA - PIOTR RUDNICKI, LIDIA 
GĄDEK - POSŁANKA NA SEJM RP, 
BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO, 
RADNI RADY MIEJSKIEJ, VILCO-
RE, KRAWCZYK FINANSE, INTER-
MARCHE, LODZIARNIA KAROLCZYK, 
KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LOK.

TYLKO DLA ORŁÓW. 
SZTOŁA 2019

BUKOWNO
Agnieszka�Zub

W minioną sobotę miłośnicy kaja-
karstwa mieli okazję wziąć udział 
w II Ogólnopolskim Spływie Ka-
jakowym „TYLKO DLA ORŁÓW. 
SZTOŁA 2019”. Organizatorem 
imprezy była Fundacja Kajako-
wa Tołhaj-Gdk, przy współpracy 
Miasta Bukowno oraz Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bukownie. Spływ odbywał się 
na odcinkach: Bukowno Przystań 
– Sławków-Piernikarka.

W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 80 osób z różnych miast 
Polski. Impreza rozpoczęła się już 
w piątek od rejestracji uczest-
ników i integracyjnego ogniska 
zorganizowanego przy Domu Tury-
sty „TRAMP”. Oficjalne otwarcie, 
z udziałem władz miasta i dyrekcji 
MOSiR, odbyło się w sobotę rano. 
Uczestnicy otrzymali szczegółowe 
informacje dotyczące spływu, po 
czym udali się na przystań począt-
kową przy „Leśnym Dworze”, skąd 
wyruszyli w dalszą drogę. Łącznie 
kajakarze mieli do pokonania po-
nad 17 kilometrów.

Jak przyznają uczestnicy spły-
wu, trasa tylko pozornie wygląda 
na łatwą. Miejscami silny nurt rze-
ki, wypłycenia, powalone drzewa 
i inne naturalne przeszkody przy-
sporzyły pasjonatom kajakarstwa 
wielu emocji.

– Po zakończeniu trasy tury-
stycznej zaczęła się dzika rzeka 
– mówi jeden z uczestników spły-
wu, Piotr Łaś. – Tutaj też zaczęły 
się powalone drzewa. O ile była 
taka możliwość, niektóre drzewa 
pokonywaliśmy, płynąc pod nimi, 
na niektóre się wspinaliśmy. Nie-
kiedy trzeba było wysiąść z kaja-
ka i obejść taką przeszkodę. Pod 
koniec spływu kajaki trzeba było 
przenosić po piaskowni i dopiero 
ruszać w dalszą drogę.

Po kilku godzinach spływu 
uczestnicy dotarli na metę, czy-
li do Sławkowa-Piernikarki, gdzie 

czekał na nich słodki poczęstu-
nek. Wieczorem przy Domu Tury-
sty „TRAMP” odbyło się pożegnalne 
ognisko.

II Ogólnopolski Spływ Kajako-
wy „TYLKO DLA ORŁÓW. SZTOŁA 
2019” odbywał się pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta Bu-
kowno Mirosława Gajdziszewskiego.

Partnerzy imprezy: MOSiR So-
snowiec, Miasto Sławków, Bank 
PKO BP.
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Niezwykła wystawa 
o niezwykłych ludziach

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

Do czwartku 19 września na ol-
kuskim rynku można oglądać po-
sterową wystawę „Olkusz i ziemia 
olkuska podczas II wojny świato-
wej”, która powstała w związku 
z 80. rocznicą ataku hitlerowców 
na Polskę. Jej autorami są olkuscy 
historycy: Jacek Sypień, Konrad 
Kulig oraz Mateusz Radomski. Ar-
chiwalne zdjęcia i zapiski stano-
wią świetną lekcję historii, którą 
powinni odbyć mieszkańcy Srebr-
nego Miasta.

Cała wystawa składa się z 20 
plansz. - Staraliśmy się komplekso-
wo i atrakcyjnie przedstawić historię 
ziemi olkuskiej. Można zobaczyć archi-
walne fotografie, dokumenty i mapy 
– czyli wszystko to, co przyciąga oko, 
a przy okazji przeczytać również o naj-
ciekawszych wydarzeniach i osobach 
związanych z II wojną światową na 
naszym terenie – mówi Konrad Kulig.

Wystawa rozpoczyna się prezenta-
cją Olkusza sprzed 1939 roku. Wtedy 
Olkuszu był niedużym miasteczkiem 
w województwie kieleckim – dziesięć 
tysięcy mieszkańców, pół ludności 
polskiej i pół żydowskiej. Szybko jed-
nak przenosimy się do pamiętnych 
wydarzeń z września ‘39.

- 1 września nad ranem Włady-
sław Gnyś, pilot z polskiej eskadry 
myśliwskiej z Krakowa, zestrzelił nad 
Olkuszem dwa niemieckie „Dornie-
ry”. Jak wspominał tamto wydarzenie 
śp. Mieczysław Karwiński – naoczny 
świadek, po zestrzeleniu niemieckie-
go bombowca, samolot spadając za-
haczył skrzydłem o innego Dorniera 
i oba rozbiły się na polach w Żuradzie. 
Było to pierwsze zestrzelenie niemiec-

kich bombowców w trakcie całej II 
wojny światowej – przypomina Kulig.

Na wystawie prezentowana jest 
też sylwetka Antoniego Kocjana, o któ-
rym zwykło się mówić, że to w głównej 
mierze dzięki jemu konstruktorskie-
mu geniuszowi, udało się pokonać 
hitlerowców. - Antoniego Kocjana nie 
mogło zabraknąć na tej wystawie. Wy-
bitna postać, ochotnik wojny z bol-
szewikami w 1920 roku. W czasie 
20-lecia międzywojennego niezastą-
piony konstruktor lotniczy. Na jego 
maszynach zostało pobitych ponad 
40 krajowych i międzynarodowych 
rekordów. Połowa wszystkich szybow-
ców w przedwojennej Polsce, to były 
maszyny jego konstrukcji – dodaje 
jeden autorów wystawy.

Z plansz można się dowiedzieć, że 
nawet córka Józefa Piłsudskiego szko-
liła się na szybowcach Antoniego Ko-
cjana. Jego karierę przerwał wybuch II 
wojny światowej. Wtedy zaangażował 
się w konspirację na wielu polach dzia-
łalności. W podziemiach jego warsz-
tatów szybowcowych w Warszawie, 
mieściła się największa konspiracyj-
na drukarnia w całej Polsce. Zaan-
gażował się też w produkcję broni, 
ale szczególnie dał się poznać i zapa-

miętać z funkcji kierownika wywiadu 
lotniczego Armii Krajowej i związana 
z tym akcja rozpracowania niemieckiej 
tajnej broni V1 i V2. To właśnie Anto-
ni Kocjan kierował tą akcją i to wła-
śnie jemu należą się laury uznania za 
rozpracowanie jednej z największych 
tajemnic Adolfa Hitlera.

Kolejnym punktem wystawy są 
żołnierze Armii Krajowej i ich dzia-
łalność na terenie ziemi olkuskiej. 
Nie mogło zabraknąć sylwetki Ge-
rarda Woźnicy, ps. „Hardy”. To naj-
słynniejszy z olkuskich partyzantów. 
- Mamy bardzo bogatą historię związa-
ną z działalnością partyzancką na na-
szym terenie. Ta wystawa powstała we 
współpracy z rodzinami ówczesnych 
żołnierzy – zaznacza Konrad Kulig.

Wystawa miała swoją premierę 
1 września, a więc dokładnie w 80. 
rocznicę ataku hitlerowców na Polskę. 
Podczas inauguracji obejrzał ją m.in. 
99-letni kapitan Bolesław Gądek. Na 
zdjęciach odnalazł swoich towarzyszy 
broni. Archiwalne fotografie zobaczy-
ły też dzieci żołnierzy Armii Krajowej, 
m.in. syn Piotra Głowackiego ps. „Łu-
ków” żołnierza Hardego.

Postery prezentują również cieka-
wostki dotyczące osób z ziemi olku-

skiej, które dały się zapamiętać jako 
bohaterowie najważniejszych walk 
z okupantem. - Westerplatte to dziś 
symbol polskich walk we wrześniu 
1939 roku i jak się okazuje miało też 
swój olkuski akcent. Spośród dwu-
stu żołnierzy bohatersko walczących 
przez siedem dni w Polskiej Składnicy 
Tranzytowej, dwóch z nich pochodzi-
ło z ziemi olkuskiej. Mowa o kapralu 
Bronisławie Grudzińskim i strzelcu 
Janie Czaju. Kapral Grudziński był 
także dowódcą jednej z wartowni. War-
to również wspomnieć w kontekście 
II wojny światowej i wkładu ziemi ol-
kuskiej w tą wojnę, że jeden z „cicho-
ciemnych” - jeden z trzystu polskich 
skoczków, też pochodził z ziemi olku-
skiej. To Stefan Przybylik ps. „Gruch” 
- wylicza Konrad Kulig.

Wystawa na płycie rynku będzie 
dostępna do przyszłego czwartku 19 
września. Później trafi do magazynu, 
jednak jej autorzy są przekonani, że 
ta wyjątkowa lekcja historii ponownie 
odbędzie się za rok. - Mamy nadzieję, 
że ta wystawa nie zniknie. Planujemy, 
aby rok rocznie, w kolejne rocznice 
wybuchu wojny prezentować ją na 
rynku, tak żeby przypomnieć miesz-
kańcom i turystom odwiedzającym 
nasze miasto historię II wojny świa-
towej na naszym terenie – zapewnia 
Jacek Sypień, współautor wystawy.

Wszyscy Ci, którym nie będzie 
dane zobaczyć wystawy na rynku, 
mogą to zrobić w wersji elektronicz-
nej na stronie internetowej olkuskiej 
biblioteki.

„Olkusz i ziemia olkuska pod-
czas II wojny światowej” powstała 
dzięki współpracy m.in. z Powiato-
wą i Miejską Biblioteką Publiczną 
w Olkuszu, Urzędem Miasta i Gmi-
ny Olkusz oraz Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Olkuszu.

Remonty dróg w powiecie  
z dofinansowaniem z FSD

POWIAT
Ewa�Barczykr

Z początkiem września ukazały się 
zatwierdzone przez premiera osta-
teczne listy zadań powiatowych i 
gminnych wybranych do dofinanso-
wania z puli tegorocznego Fundu-
szu Dróg Samorządowych. W woj. 
małopolskim podzielono na pomoc 
w realizacji inwestycji drogowych 
zaplanowanych przez samorządy 
środki w wys. 314 402 674,43 zł. 
Na liście beneficjentów są również 
wnioski złożone przez gminy z te-
renu naszego powiatu oraz przez 
samorząd Powiatu Olkuskiego.

Choć promesy na dofinansowa-
nie realizacji poszczególnych zadań 
nie zostały jeszcze wręczone, to sa-
morządy, które planują prace jeszcze 
w tym roku, w trybie pilnym rozpoczy-
nają procedury konieczne do finaliza-
cji zamierzonych projektów. Trzeba 
wprowadzić dodatkowe finanse do 
lokalnych budżetów, znaleźć w nich 
środki na wkład własny oraz ogłosić 
przetargi, a czas goni, bo czas nie-
korzystnych warunków pogodowych 
zbliża się nieuchronnie.

Trzyciąż, z udziałem pozyska-
nej dotacji w wysokości 80% warto-
ści kosztorysowej projektów będzie 
mógł zmodernizować 790 m odcinek 
drogi gminnej Jangrot - Gołaczewy 
K120465 w miejscowości Jangrot oraz 
wykonać remont drogi gminnej Ści-
borzyce - Ściborzanka K120477 na 

odcinku o dł. 950 m w miejscowości 
Ściborzyce. Ogółem wartość pierw-
szego projektu ma wynieść według 
kosztorysu - 318 968,24 zł z czego 
255 174 zł będzie pochodziło z dota-
cji z budżetu państwa. Koszt projektu 
drugiego oszacowano na 217 407,32 
zł, z czego dofinansowanie to kwota 
173 92 zł.  Ponieważ dobre wiadomości 
o dotacjach dotarły do gmin i powia-
tów stosunkowo późno, bo 5 września, 
a zaplanowane przez Gminę Trzyciąż 
prace mają być zrealizowane jeszcze 
w rym roku, wójt Roman Żelazny od 
razu złożył wniosek do Rady Gminy 
Trzyciąż o zabezpieczenie środków 
na ich realizację w gminnym budże-
cie, czego radni dokonali na szybko 
zwołanej sesji 11 września br. Na-
tychmiast też uruchomiono procedury 
przetargowe, jest więc szansa, że – je-
żeli wszystko pójdzie bez problemów 
- drogowcy zdążą z remontami przed 
niekorzystnymi warunkami pogodo-
wymi, jakich można spodziewać się 
wraz z nadejściem zimy. 

Gmina Bolesław zaplanowała bu-
dowę drogi gminnej a 80% dotacja 
w wysokości  1 539 157,20 zł po-
zwoli na realizację zadania, dzięki 
któremu również jeszcze w tym roku  
powstanie odcinek drogi o dł 0,62 km. 
Koszt całości zadania wyceniono na 
1 923 946,50 zł, a 384 789,30 zł bę-
dzie pochodziło z budżetu gminnego.

Na liście dofinansowań znalazły 
się też dwa wnioski Gminy Bukow-
no. Przewidują one przebudowę do 
czerwca 2020 r. 0,61 km odcinka dro-
gi gminnej nr K120050 (ul. Ks. Zelka) 

oraz przebudowę blisko kilometrowego 
odcinka drogi gminnej nr K 120043 
(ul. Kościuszki) w miejscowości Bu-
kowno. Kosztorysowa wartość pierw-
szego zadania została obliczona na 
kwotę 2 154 241,82 , z czego 80% 
dotacja stanowi kwotę 1 723 393,46, 
a z budżetu Gminy zostanie wyasy-
gnowane 430 848,36. Drugie zadanie, 
które Gmina chce zakończyć do maja 
2020 r. wyceniono w kosztorysie na 
889 865,08 zł, z czego 80% dotacja to 
kwota 711 892,06 zł.  

Z kolei Gmina Olkusz otrzyma-
ła pomoc finansową na przebudowę 
odcinka o dł. 0,59 km drogi gminnej 
120271K - ul. Rataja w Olkuszu. Za-
kończenie prac na tej drodze przewi-
dziano na sierpień 2020 r., wartość 
kosztorysowa zadania opiewa na kwo-
tę 2 129 066,39, z czego  1 064 533,00 
to pomoc z FSD. Drugi wniosek Gmi-
ny Olkusz przewiduje przebudowę 
0,20 km drogi gminnej o nr 120289K 
- ul. H. Sienkiewicza w Olkuszu. Pra-

ce, które wyceniono w kosztorysie na 
956 950,01 zł w tym  478 475 zł dota-
cji mają się według planu zakończyć 
w maju 2020 r.

Środki na przebudowę drogi 
gminnej numer 120688K wraz z prze-
budową mostu w miejscowości Za-
rzecze otrzyma też Gmina Wolbrom. 
Prace na odcinku o długości 0, 04 km 
zaplanowano zakończyć w czerwcu 
2020 r. a ich wartość kosztorysowa to 
661 842,54, z czego pomoc państwa 
stanowi kwotę 330 921 zł.

Na liście dofinansowanych samo-
rządów wyższego szczebla znalazły się 
również 3 wnioski złożone przez Po-
wiat Olkuski.

Rozplanowane na okres 3 lat 
zadanie pierwsze przewiduje prze-
budowę drogi powiatowej nr 1073K 
w miejscowości Bolesław i Kolonia 
(1,38 km). Kosztorysowa wartość ca-
łości projektu to 10 988 292,95 zł, 
a dotacje w wys. 50% wartości kosz-
torysowej rozłożono na lata 2019 – 

1 mln zł, 2020 - 1 494 676 zł oraz 
2 999 470 zł w roku 2021.

Powiat Olkuski chce również wy-
konać przebudowę drogi powiatowej 
1150K w miejscowościach Gołacze-
wy i Chełm. 2,79 km odcinek łączą-
cy te dwie miejscowości rozłożono na 
dwa lata: w 2019 r. 50% dotacja wy-
niesie 1 621 735 zł , a w roku ko-
lejnym - 2 445 459 zł. Całość prac 
w kosztorysie wyceniono na kwotę 
8 134 389,04 zł.

Trzeci projekt Powiatu Olkuskie-
go, również dofinansowany w połowie 
z FDS to przebudowa drogi powiatowej 
1078K w miejscowości Osiek.  Powiat 
Olkuski zrealizuje to zadanie w trzech 
etapach, do końca roku 2021. Reali-
zacja prac na odcinku o długości 2,85 
km została podzielone w taki sposób, 
że w roku 2019 będą wykonane zada-
nia z dotacją w wys. 500 tys. zł, w roku 
2020 -  1 896 117 zł, a w roku 2021 -  
2 046 590 zł. Wartość kosztorysowa 
całości modernizacji tej drogi została 
oszacowana na kwotę 8 885 414 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych  
powołany został w roku 2018 ja-
ko nowy mechanizm wsparcia dla 
jednostek samorządu terytorialne-
go, realizujących inwestycje na dro-
gach samorządowych. Jego celem jest 
przyspieszenie powstawania nowo-
czesnej i bezpiecznej infrastruktu-
ry drogowej na szczeblu lokalnym, 
stanowiącej ważny element prawi-
dłowego funkcjonowania i rozwoju 
gospodarki oraz przyczyniającej się do 
poprawy poziomu życia obywateli. Ma 
również na celu poprawę bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego i parametrów 
technicznych lokalnej sieci drogowej, 
a także poprawę oraz zwiększenie 
atrakcyjności i dostępności terenów 
inwestycyjnych. Rozwój lokalnej in-
frastruktury drogowej stanowi przy 
tym działanie komplementarne do 
inicjatyw podejmowanych na szczeblu 
krajowym w odniesieniu do budowy 
systemu autostrad i dróg ekspreso-
wych, przyczyniając się do stworzenia 
spójnego i zintegrowanego systemu 
transportowego. 

Środki Funduszu Dróg Samorzą-
dowych można przeznaczyć na do-
finansowanie budowy, przebudowy 
i remontu dróg powiatowych i gmin-
nych, a także budowy mostów lokalizo-
wanych w ciągach dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych.

Źródła finansowania Funduszu 
Dróg Samorządowych to wpłaty po-
chodzące z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budże-
tu państwa (w tym z części budże-
tu, której dysponentem jest Minister 
Obrony Narodowej), Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
oraz z zysku jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa i spółek, w których 
wszystkie akcje (udziały) są własno-
ścią Skarbu Państwa. Ponadto Fun-
dusz może zostać zasilony środkami 
pochodzącymi z przekazania skarbo-
wych papierów wartościowych, a także 
dobrowolnych wpłat na rzecz Fundu-
szu np. przez spółki, w których udzia-
ły albo akcje posiada Skarb Państwa. 

Piknik 
Odkrywców na 
Róży Wiatrów 

KLUCZE
Piotr�Kubiczek�Fot.�Zespół�Parków�
Krajobrazowych�Województwa�Mało-
polskiego

W minioną sobotę na Róży Wiatrów, 
będącej atrakcją turystyczną Pusty-
ni Błędowskiej, odbył się ekologicz-
ny piknik pod hasłem „Odkrywcy 
Parków Krajobrazowych”. Organi-
zatorem wydarzenia był Zespół Par-
ków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego, a gospodarzem i za-
razem współorganizatorem - gmina 
Klucze. Podczas rodzinnego pikni-
ku, jego uczestnicy mogli skorzy-
stać z wielu atrakcji.

Organizatorzy zadbali o przygo-
towanie i przeprowadzenie zabaw, 
konkursów oraz warsztatów szeroko 
związanych z ekologią. Tworzono pu-
stynię w słoiku, budowano domki dla 
owadów, sklejano mrówkolwa z mate-
riałów ekologicznych, odbył się także 
budzący wiele radości festiwal lataw-
ców. Do tego trzy wycieczki – dwie 
półgodzinne (przyrodnicza i geologicz-
na) oraz jedna dwugodzinna (przy-
rodniczo-krajobrazowo-turystyczna). 
Wszystkie propozycje cieszyły się spo-

rym zainteresowaniem, mimo iż pogo-
da nie była wymarzona.

Podczas pikniku swoje stoiska 
promocyjne przygotowały również sa-
morządy gmin powiatu olkuskiego, 
które zachęcały do odwiedzin na swo-
im terenie. Gmina Bukowno z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i MOSiR, 
Bolesław z Centrum Kultury, Srebrne 
Miasto Olkusz z MOK, Punktem In-
formacji Turystycznej oraz Muzeum 
Afrykanistycznym, oddział PTTK z Ol-
kusza wraz z klubem przewodników 
Ilkussia, Gmina Klucze oraz Rejonowy 
Zarząd Infrastruktury w Krakowie – 
wspólnie prezentowały swoje walory 
oraz atrakcje dla mieszkańców i gości 
w każdym wieku.

Sobotnia impreza na Róży Wia-
trów odbywała się pod patronatem ho-
norowym Wiceprezesa Rady Ministrów 
Jarosława Gowina oraz Wicemarszał-
ka Województwa Małopolskiego Toma-
sza Urynowicza. Wszyscy uczestnicy 
pikniku mogli skorzystać ze smaczne-
go posiłku, złożonego z potraw regio-
nalnych, o jakie zadbała Spółdzielnia 
Socjalna „Małopolanin” z Kolbarku. 
Poczęstunek był bezpłatny, ufundował 
go organizator imprezy, a więc Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego.
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KUPIĘ - SPRZEDAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

 ǧ  Komis rowerowy, rtv-agd, skup-
sprzedaż, skup telefonów, serwis rtv, 
pożyczki pod zastaw. Za Lidlem.  
Tel.(502)261113.

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

USŁUGI
 ǧ  FIRMA INTROLIGATORSKA 

"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). Tel.
(32)6413433, (643)0987, (606)306841, 

oferuje: oprawy tradycyjne - twarde 
(duża ilość kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, 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.

 ǧ Naprawa komputerów PC i 
laptopów. Tel.(601)623740. Dojazd do 
klienta.

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

 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 PRO-

FESJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHO-
DOWE
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  AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE 
I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE MARKI 
I ROCZNIKI, NAJLEPSZE CENY, DOJAZD. 
TEL.(515)274430, (602)871305.

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

 ǧ  POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ  Sprzedam działkę budowlaną, 

Olkusz Sikorka, 1600 m2.  
Tel.(609)374757.

 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.

NAUKA
 ǧ Terapia pedagogiczna -diagnoza 

i pomoc w trudnościach szkolnych.  
Tel.(504)081463.

PRACA
 ǧ Zatrudnię pracownika do ciastkarni. 

Tel.(516)028145.

 ǧ Małopolski Szpital Chorób 
Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły w Jaroszowcu poszukuje 
do pracy salowych. CV prosimy 

wysłać na adres email:  
sekretariat@wschp.pl, kontakt  

Tel.(32)6428090 wew. 52..
 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  Przyjmę kierowcę kat.B w transpor-
cie międzynarodowym. Tel.(793)790928.

 ǧ  Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. Tel.(604)503205.

 ǧ Opieka nad osobą starszą, nie-
pełnosprawną, kilka godzin dziennie. 
Tel.(784)902229.

SZUKAM PRACY

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

R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

KALENDARIUM

13. wrzesień 
 ǧ 15:00��Wilk�w�owczej�skórze�2�(2D�
DUBBING)

 ǧ 17:00��Polityka�(2D�PL)
 ǧ 19:45��Polityka�(2D�PL)

14. wrzesień 
 ǧ 15:00��Wilk�w�owczej�skórze�2�(2D�
DUBBING)

 ǧ 17:00��Polityka�(2D�PL)
 ǧ 19:45��Polityka�(2D�PL)

15. wrzesień 
 ǧ 15:00��Wilk�w�owczej�skórze�2�(2D�
DUBBING)

 ǧ 17:00��Polityka�(2D�PL)
 ǧ 19:45��Polityka�(2D�PL)

16. wrzesień 
 ǧ 15:00��Wilk�w�owczej�skórze�2�(2D�
DUBBING)

 ǧ 17:00��Polityka�(2D�PL)
 ǧ 19:45��Polityka�(2D�PL)

17. wrzesień 
 ǧ 15:00��Wilk�w�owczej�skórze�2�(2D�
DUBBING)

 ǧ 17:00��Polityka�(2D�PL)
 ǧ 19:45��Polityka�(2D�PL)

18. wrzesień 
 ǧ 18:00��Polityka�(2D�PL)
 ǧ 20.�wrzesień�
 ǧ 19:30��Pewnego�razu...�w�Hollywood�(2D�
NAPISY)

13. wrzesień 
 ǧ 15:45��Dora�i�Miasto�Złota�(2D�DUBBING)

 ǧ 16:00��Kwiaty�miłości�(2D�NAPISY)
 ǧ 17:45��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 18:00��Sztuka�ścigania�się�w�deszczu�(2D�
NAPISY)

 ǧ 19:45��To:�Rozdział�2�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00��Piłsudski�(2D�PL)

14. wrzesień 
 ǧ 11:00��Kwiaty�miłości�(2D�NAPISY)
 ǧ 14:00��Dora�i�Miasto�Złota�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45��Dora�i�Miasto�Złota�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 18:00��Sztuka�ścigania�się�w�deszczu�(2D�
NAPISY)

 ǧ 19:45��To:�Rozdział�2�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00��Piłsudski�(2D�PL)

15. wrzesień 
 ǧ 13:45��Dora�i�Miasto�Złota�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45��Dora�i�Miasto�Złota�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00��Kwiaty�miłości�(2D�NAPISY)
 ǧ 17:45��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 18:00��Sztuka�ścigania�się�w�deszczu�(2D�
NAPISY)

 ǧ 19:45��To:�Rozdział�2�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00��Piłsudski�(2D�PL)

17. wrzesień 
 ǧ 15:45��Dora�i�Miasto�Złota�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 18:00��Sztuka�ścigania�się�w�deszczu�(2D�
NAPISY)

 ǧ 19:45��To:�Rozdział�2�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00��Piłsudski�(2D�PL)

18. wrzesień 
 ǧ 15:45��Dora�i�Miasto�Złota�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45��Sztuka�ścigania�się�w�deszczu�(2D�
NAPISY)

 ǧ 18:00��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 19:45��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 20:00��To:�Rozdział�2�(2D�NAPISY)

19. wrzesień 

 ǧ 15:45��Dora�i�Miasto�Złota�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 18:00��Sztuka�ścigania�się�w�deszczu�(2D�
NAPISY)

 ǧ 19:45��To:�Rozdział�2�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00��Piłsudski�(2D�PL)

20. wrzesień 
 ǧ 15:30��Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 17:30��Angry�Birds�Film�2�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00��Piłsudski�(2D�PL)
 ǧ 19:30��Polityka�(2D�PL)
 ǧ 20:00��Parasite�(2D�NAPISY)

0 14. wrzesień 
 ǧ 09:00�-�18:00��Mistrzostwa�Olkusza�w�
Tenisie�Ziemnym�–�dzień�I�-�Korty�OSW�
Czarna�Góra

 ǧ 14:00��Bieg�Uliczny�IV�Srebrna�Dziesiątka�
-�Rynek�Olkusz

22. wrzesień 
 ǧ 10:30��Rodzinny�Rajd�po�Olkuskich�
Szlakach�Rowerowych�oraz�Marsz�
Nordic�Walking�-�Wzgórze�pod�zamkiem�
w�Rabsztynie

14. wrzesień 
 ǧ 10:00��Europejskie�Dni�Dziedzictwa�-�
“Niepodległość�pleciona�wikliną”�-�Cen-
trum�Kultury�ul.�Szpitalna�32/Muzeum�
Twórczości�Władysława�Wołkowskiego�
18:00��Kabaretowe�pożegnanie�lata�-�
Rynek�Olkusz

PEŁNE KALENADARIUM 
na

www.przeglad.olkuski.pl
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Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna 

| 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.
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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 SPORTOWCÓW 
Barbara Banyś – badania sportowców, kandyda-
tów do służb mundurowych, kierowców kategorii 
A, B, C, konsultacje neurologiczne, rehabilitacyjne, 
orzecznictwo, 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 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna / 
Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy brzusznej, 
tarczycy, USG dopplerowskie naczyń krwiono-
śnych szyi, jamy brzusznej, kończyn dolnych i 
górnych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
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. specjalista dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej – 
dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirurgia, 
badanie i usuwanie znamion barwnikowych, pełny 
zakres dermatologii estetycznej – botox, kwas 
hialuronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 - 
odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470, 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 
Dermatolog Zofia Latała-Otrębska, specjalista. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 
11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. Gabinet 
PONOWNIE CZYNNY od 2 września. 
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. 

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: „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.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, kom-
pleksowe prowadzenie ciąży, USG ginekologiczne, 
profilaktyka nowotworowa, leczenie zachowaw-
cze nietrzymania moczu. 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.). Wt. 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. 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 
Aleksandra Krysztoforska – psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Ocena rozwoju dziecka, terapia 
psychologiczna, opiniowanie dzieci dla celów 
orzecznictwa, konsultacje. Tel. 668 123 956.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
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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

13.09.2019 Piątek ul. Legionów Polskich 14

14.09.2019 Sobota al. 1000-lecia 17

15.09.2019 Niedziela ul. Buchowieckiego 15A

16.09.2019 Poniedziałek ul. Skwer 6

17.09.2019 Wtorek ul. Mickiewicza 7

18.09.2019 Środa al. 1000-lecia 17

19.09.2019 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 60
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

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 
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 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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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