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W Gminie Olkusz trwają 
konsultacje społeczne w spra-
wie proponowanych przez 
burmistrza zmian w statutach 
sołectw i osiedli. Najważniejsze 
modyfikacje mają objąć m.in. 
tryb wyboru sołtysów i rad so-
łeckich oraz zarządów osiedli.

Wybory  
w sołectwach i osiedlach  

po nowemu?

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21

OLKUSZ
ul. Górnicza 20, tel. 32 645 07 32

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 
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Kilkaset beczek z nieznanymi i po-
tencjalnie niebezpiecznymi cieczami 
na początku roku ujawniła Policja na 
terenie jednej z hal, należących do za-
kładu OFNE Emalia SA. Mimo trwa-
jącego wiele miesięcy śledztwa i prze-
prowadzonych policyjnych zatrzymań, 
chemikalia nadal składowane są przy 
al. 1000-lecia, a służby mają trudno-
ści ze wskazaniem osób odpowiedzial-
nych.

- Sprawa prowadzona jest przez pro-
kuraturę, jednak działania organów ści-
gania nie przybliżają nas do skutecznego 
rozwiązania problemu, czyli usunięcia 
nielegalnie składowanych odpadów. Do 
odpowiedzialności nie poczuwa się rów-
nież Wiesław Cader, prezes Olkuskiej 
Fabryki Naczyń Emaliowanych Emalia 
SA, choć to na terenie jego hali odnale-
ziono pojemniki z chemikaliami. Rozu-
miem, że obiekt wydzierżawił podmioto-
wi zewnętrznemu, ale jako mieszkańcy 
oczekujemy większej uwagi przy doborze 
partnerów biznesowych – komentuje Ro-
man Piaśnik, burmistrz Olkusza.

O porzuceniu mauzerów z chemika-
liami na terenie OFNE Emalia SA usły-
szeliśmy po raz pierwszy na początku 
roku. W ostatnim czasie, w tym samym 
miejscu, Policja zabezpieczyła kolejny 

pojazd z niebezpiecznymi chemikaliami. 
Sytuacja jest poważna, ponieważ hala, 
w której znajdują się beczki, zlokalizowa-
na jest w centrum miasta. Jeżeli trwające 
postępowanie nie doprowadzi do usu-
nięcia odpadów przez osoby faktycznie 
odpowiedzialne, to możemy spodziewać 
się sytuacji, w której to gmina zostanie 
zobowiązania do wykonania wywozu.

- Koszty wywozu i zagospodarowa-
nia odpadów znajdujących się na tere-
nie OFNE Emalia SA szacowane są na 
ponad 1,5 mln złotych. Jeżeli okaże się, 
że prace te trzeba będzie wykonać z pie-

niędzy publicznych, pochodzących od 
mieszkańców, to wówczas będziemy mu-
sieli ograniczyć wydatki inwestycyjne, 
z których mogliby skorzystać olkuszanie. 
Trwają ważne, ambitne inwestycje, doty-
kają nas podwyżki kosztów pracy, usług, 
czy utrzymania szkół. Możemy dojść do 
momentu, w którym będziemy musieli 
poszukiwać drastycznych oszczędności. 
Zrobimy jednak wszystko, by odpowie-
dzialność finansową za wywóz poniosły 
osoby, które są rzeczywistymi sprawca-
mi, a nie wszyscy mieszkańcy Olkusza – 
dodaje Roman Piaśnik.

Gdy w 2018 roku na terenie OFNE 
Emalia SA pojawiły się nielegalne odpa-
dy, to wówczas – m.in. dzięki trwające-
mu kilka miesięcy postępowaniu olku-
skiego magistratu – zostały one usunięte 
przez właściciela. Dziś gmina prowadzi 
podobne postępowanie, jednak sytuacja 
jest bardziej skomplikowana niż przed 
rokiem.

- Prezes Wiesław Cader nie zaanga-
żował się w działania mające na celu 
rozwiązanie problemu, który zaistniał 
na terenie jego zakładu. Nie podjął też 
wyraźnych działań, o których byśmy wie-
dzieli, by przeciwdziałać podobnym sytu-
acjom w przyszłości. Oczekiwać należy, 
że Prezes OFNE Emalia SA – poza mak-
symalizacją zysku z wynajmu hal przy-
padkowym przedsiębiorcom – będzie też 
na bieżąco kontrolował, czy najemcy wy-
korzystują teren zgodnie z umową najmu. 
Problem staje się coraz powszechniejszy 
w skali całego kraju, dlatego musimy 
aktywnie zapobiegać tego typu wydarze-
niom, bo ich konsekwencje są niezwykle 
kosztowne – podsumowuje Roman Pia-
śnik.

 UMiG Olkusz

Nielegalne odpady na terenie OFNE Emalia SA

Fot. KPP Olkusz

Na olkuskim rynku pojawiła się 
już Srebrna Tafla - lodowisko, któ-
re ponownie stanie się atrakcją dla 
wszystkich amatorów zimowych 
szaleństw. Oficjalne otwarcie pla-
nowane jest na niedzielę 1 grudnia. 
Wtedy też wstęp na Srebrną Ta-
flę będzie bezpłatny, a na każdego 
będą czekały dodatkowe niespo-
dzianki. Na rynku odbędą się rów-
nież Mikołajki.

- Lodowisko na olkuskim rynku wpi-
sało się już na stałe w kalendarium 
zimowych atrakcji Srebrnego Miasta. 
Radosne okrzyki dobiegające z tafli 
i piękna, magiczna iluminacja świetl-
na sprawiają, że serce naszego miasta 
w sezonie zimowym tętni życiem i jest 
wyjątkowo urokliwe. Już teraz gorąco 
zapraszam na Srebrną Taflę, szczegól-
nie w czasie wydarzeń specjalnych, 
których nie zabraknie – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Lodowisko czynne będzie od 1 grud-
nia i to właśnie w tym dniu o godzinie 
16:00 odbędzie się wielkie otwarcie 
nowego sezonu zimowego. Wystą-
pią – znani już olkuskiej publiczności 
i bardzo lubiani – łyżwiarze figurowi 
z grupy Walley Ice Story. Okoliczno-
ściową andrzejkową zabawę rozkrę-
ci profesjonalny dj, a Olkusz po raz 
pierwszy odwiedzi święty Mikołaj.

Równie dużo atrakcji na Srebrnej Tafli 
będzie czekało 6 grudnia. To właśnie 
wtedy św. Mikołaj ponownie założy 
łyżwy i będzie towarzyszył wszyst-
kim grzecznym dzieciom w zabawie 
już od godziny 16:00. Pierwszy pre-
zent od tego sympatycznego starusz-
ka jest już znany – bezpłatny wstęp na 
lodowisko.

W ramach zajęć szkolnych zupełnie 
za darmo z lodowiska korzystać będą 
uczniowie z terenu Miasta i Gminy 
Olkusz. W czasie przerwy świątecz-
nej oraz w ferie zimowe wykwalifiko-
wani instruktorzy poprowadzą szkół-
kę jazdy na łyżwach.

Lodowisko będzie czynne codziennie 
od 1 grudnia 2019 do 1 marca 2020 
roku w godzinach 9:00-21:00.

Cennik wstępu na lodowisko:
•	 dla osoby dorosłej: 8,00 zł brutto/wej-

ście
•	 dla dzieci i młodzieży do 18 roku ży-

cia poza zajęciami szkolnymi - 7,00 zł 
brutto/wejście

•	 dla emerytów, rencistów - 6,00 zł brut-
to/ wejście

•	 dla dzieci i młodzieży szkolnej Miasta 
i Gminy Olkusz w czasie ferii zimo-
wych w godzinach 9:00 –14:00 - 5,00 
zł brutto/ wejście

•	 bilet rodzinny (2 dzieci + rodzice) – 
18,00 zł brutto/ wejście

•	 bilet na Kartę Dużej Rodziny – 4,00 zł 
brutto/ wejście

•	 karnet: 10 wejść normalny: 70,00 zł 
brutto, ulgowy: 50,00 zł brutto

•	 karnet: 20 wejść normalny: 130,00 zł 
brutto, ulgowy: 80,00 zł brutto

•	wypożyczenie jednej pary łyżew na jed-
no wejście na lodowisko - 7,00 zł brutto

•	wypożyczenie jednej pary łyżew na 
jedno wejście na lodowisko w ramach 
zajęć lekcyjnych – 4,00 zł brutto

•	 ostrzenie pary łyżew (własności osoby 
prywatnej) - 10,00 zł brutto

•	wypożyczenie korektorów czy figurek 
do nauki jazdy na łyżwach - bez opłat

SREBRNA TAFLA WRACA  
NA OLKUSKI RYNEK!

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



3Przegląd Olkuski | 29 listopada 2019 |www.przeglad.olkuski.pl

Do tej pory reprezentanci or-
ganów pomocniczych gminy byli 
wybierani podczas zebrań mieszkań-
ców (wiejskich lub osiedlowych). 
Proponowane zmiany upodobnią 
tryb wyborów tego szczebla do wy-
borów samorządowych. Głosowa-
nie będzie odbywało się w terminie 
zarządzonym przez burmistrza nie 
później niż w ciągu sześciu miesięcy 
od rozpoczęcia kadencji Rady Miej-
skiej. Będzie to dzień wolny od pra-
cy, wspólny dla wszystkich sołectw 
i osiedli.

Jak będzie można zgłosić 
kandydatów?

W przypadku wsi, kandydatów 
na sołtysów i członków rad sołec-
kich będzie trzeba zgłaszać przed 
dniem głosowania w Urzędzie Miasta 
i Gminy Olkusz do Gminnej Komisji 
ds. Wyborów. Będzie mógł to zrobić 
każdy uprawniony do głosowania 
mieszkaniec sołectwa składając li-
stę, zawierającą nazwisko jednego 
lub więcej kandydatów. Zgłaszana li-
sta powinna być poparta podpisami 
co najmniej 25 wyborców z danego 
sołectwa, przy czym mieszkaniec bę-
dzie mógł udzielić poparcia dowolnej 
liczbie list.

Ile zarobią członkowie 
komisji?

Za przeprowadzenie głosowania 
będą odpowiedzialne Sołeckie Komi-
sje Wyborcze. W ich trzyosobowym 
składzie znajdą się dwaj członkowie 

powołani spośród osób zgłoszonych 
przez kandydatów na sołtysa lub 
członków rady sołeckiej oraz przed-
stawiciel burmistrza. Członkowie 
Sołeckiej Komisji Wyborczej otrzy-
mają za swoją pracę diety. Ich wy-
sokość będzie równa połowie stawek 
dla członków Obwodowych Komi-
sji Wyborczych we wcześniejszych 
wyborach samorządowych. W wy-
borach samorządowych w 2018 r. 
przewodniczący OKW otrzymali 380 
zł, zastępcy przewodniczących 330 
zł, zaś członkowie komisji 300 zł.

Głosowanie odbędzie się w wy-
znaczonym lokalu Sołeckiej Komisji 
Wyborczej w godzinach 8:00-18:00. 
Aby otrzymać kartę do głosowania 
wyborca będzie musiał okazać ko-
misji dokument potwierdzający toż-
samość. Prawo oddania głosu będzie 
przysługiwało osobom stale zamiesz-
kującym w sołectwie, które najpóź-
niej w dniu wyborów ukończą 18 lat. 
Wybór będzie polegał na postawieniu 
znaku „X” w kratce obok nazwiska 
kandydata, na którego oddaje się 
głos. Karty do głosowania będą za-
wierały nazwiska w kolejności alfa-
betycznej.

Wybranym na sołtysa zostanie 
kandydat, który uzyska najwięcej 
głosów, natomiast w skład rady so-

łeckiej wejdą osoby, które otrzyma-
ły kolejno największą liczbę głosów. 
Jeżeli liczba kandydatów do rady nie 
przekroczy liczby miejsc w radzie, 
radnymi zostaną wszyscy kandydaci 
bez konieczności przeprowadzania 
wyborów.

Proponowane statuty sołectw 
ustalają liczbę członków rad so-
łeckich indywidualnie dla każdej 
miejscowości: od trzech do siedmiu 
radnych.

Z kolei w olkuskich osiedlach 
mieszkańcy wybiorą w analogiczny 
sposób rady osiedli. Będą one liczyły 
po piętnastu radnych. Pięcioosobo-
we zarządy zostaną wyłonione przez 
rady osiedli. Różnicą w stosunku do 
wyborów w sołectwach będzie liczeb-
ność komisji wyborczych. Głosowa-
nie przeprowadzą Osiedlowe Komisje 

Wyborcze, złożone z czterech człon-
ków zgłoszonych przez kandydatów 
na radnych osiedlowych oraz jedne-
go przedstawiciela burmistrza.

Od kiedy będziemy głoso-
wać na nowych zasadach?

– Planujemy zmianę statutów 
naszych jednostek pomocniczych 
z uwagi na potrzebę dostosowania 
ich brzmienia do aktualnej interpre-
tacji przepisów. Statuty pochodzą 
jeszcze z ubiegłego wieku, stąd ini-
cjatywa ich aktualizacji wydaje się 
tym bardziej zasadna. Jakakolwiek 
zmiana statutu sołectwa czy osiedla 
poprzedzona powinna być konsul-

tacjami społecznymi, dlatego też je 
prowadzimy. – wyjaśnia Michał La-
tos, rzecznik olkuskiego magistratu. 

Konsultacje przeprowadzone są 
w dwóch formach. Pierwszą z nich 

są otwarte spotkania z mieszkań-
cami w każdym sołectwie i osie-
dlu. Drugą formą konsultacji jest 
ankieta. Każdy zainteresowany do 
końca 2019 roku może za jej po-
średnictwem zgłosić propozycje 
zmian. Ankieta dostępna jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
(można tam również zapoznać się 
z projektami statutów), na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Punkcie 
Informacyjno-Podawczym Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu.

Na nowe rozwiązania z zainte-
resowaniem patrzą przedstawiciele 
olkuskich sołectw i osiedli. 

– Nie jestem pewien, czy uda się 
zebrać aż piętnastu kandydatów do 
rady osiedla, przyszłość to pokaże. 
Natomiast przewodniczący zarzą-
du osiedla powinien być wybierany 
przez wszystkich mieszkańców, tak 

jak sołtys. Miałby wtedy zdecydowa-
nie silniejszy mandat społeczny, niż 
w przypadku wyboru pośredniego, 
przez radę. Będziemy dyskutować 
w Radzie Miejskiej nad najlepszym 
rozwiązaniem. – mówi przewod-
niczący zarządu Osiedla Centrum 
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Henryk Gamrat.

– Być może w większych sołec-
twach nowe zasady się sprawdzą, 
natomiast w naszej małej wiosce 
trudno będzie np. uzyskać 25 pod-
pisów pod kandydaturą. Dlatego 
w trakcie konsultacji społecznych 
zaproponowaliśmy rozwiązania do-
stosowane do warunków naszej 
miejscowości. – zaznacza sołtys Wi-
śliczki Janina Milej.

Proponowane przepisy wejdą 
w życie po przyjęciu przez Radę Miej-
ską uchwały w sprawie zmian statu-
tów. Oznacza to, że wybory w nowej 
formule będą mogły odbyć się naj-
wcześniej po kolejnych wyborach 
samorządowych, zaplanowanych na 
jesień 2023 r.

OGŁOSZENIE UM BUKOWNO
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pochodzą jeszcze z ubiegłego wieku, stąd inicjatywa ich 
aktualizacji wydaje się tym bardziej zasadna. Jakakol-
wiek zmiana statutu sołectwa czy osiedla poprzedzona 

powinna być konsultacjami społecznymi, dlatego też je prowadzimy.  
– wyjaśnia Michał Latos, rzecznik olkuskiego magistratu. 

Od grudnia 2015 roku trwa 
w Bukownie procedura uchwala-
nia nowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla całego 
miasta. Z jednej strony zniecier-
pliwieni mieszkańcy nie mogą się 
już doczekać uchwalenia nowego 
planu, zaś z drugiej strony inicjato-
rzy petycji swoim postępowaniem 
opóźniają wydanie przez ministra 
środowiska i marszałka wojewódz-
twa niezbędnych opinii w sprawie 
czasowej zmiany przeznaczenia 
gruntów leśnych. Bez tych opinii 
procedura nie może ruszyć dalej. 
Gorąca dyskusja na ten temat po-
wróciła również podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się we wtorek 26 listopada.

W ostatnich tygodniach w prasie lokal-
nej pojawiła się seria artykułów sugerują-
cych, że prawie 500 ha lasów w Bukownie 
zostanie wkrótce bezpowrotnie wyciętych 
na potrzeby eksploatacji piasku, przeciwko 
czemu protestują mieszkańcy. Co więcej, 
intencję w tej sprawie przypisywano bur-
mistrzowi, gdyż to on podpisał się pod pi-
smami do ministra środowiska i marszałka 
województwa o wydanie opinii w sprawie 
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele leśne, a całą sprawę przedstawiano 
w mediach wręcz jako konflikt burmistrza 
z mieszkańcami. 

Gdzie leży prawda?
Wciąż jeszcze aktualnie obowiązujący 

miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego (MPZP) dla całego miasta został 
uchwalony w 2005 roku. Od tego czasu plan 
ten był kilkukrotnie zmieniany i uaktualnia-
ny, ale nikt na przestrzeni tych lat nie wnio-
skował o całkowite zaprzestanie eksploatacji 
piasku na terenie Bukowna. 

Wiele kierowanych do planu wniosków, 
składanych przez mieszkańców Bukowna 
i osoby prawne działające na terenie miasta 
nie mogło być uwzględnionych w planie ze 
względu na niezgodność z obowiązującym 
wówczas „starym” Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta. 

W 2016 roku Rada Miejska uchwaliła 

nowe studium dla Bukowna, a od grudnia 
2015 roku równoległe z końcowymi pracami 
nad studium, rozpoczęła procedurę plani-
styczną prowadząca do uchwalenia nowego 
MPZP dla całego miasta. Podczas prac nad 
projektem nowego MPZP wszystkie wnioski 
do planu kierowane dotychczas przez osoby 
fizyczne i prawne zostały zweryfikowane pod 
kątem zgodności z „nowym” studium,  wpro-
wadzone do projektu planu i muszą przejść 
całą procedurą przyjmowania MPZP.

Przepisy prawa jasno stanowią, że pod-
miotem odpowiedzialnym za kształtowanie 
polityki przestrzennej na terenie gminy jest 
organ stanowiący, czyli Rada Miejska. Bur-
mistrz, jako organ wykonawczy ma w proce-

durze planistycznej przypisane w większości 
zadania techniczno-administracyjne, w tym 
polegające na prawidłowym procedowaniu 
wszystkich poprawnie złożonych wniosków, 
których autorami są zarówno osoby fizyczne, 
jak i osoby prawne. Dlatego też wyłącznie 
burmistrz jest uprawniony do występowania 
w sprawach powyższych wniosków do wszel-
kich instytucji opiniujących. 

Procedura przyjmowania MPZP jest 
dość skomplikowana i czasochłonna, za-
równo ze względów urbanistycznych, jak 
i z powodu konieczności przeprowadzenia 
uzgodnień i zasięgnięcia opinii kilkudziesię-
ciu różnych instytucji, inspekcji i organów. 
A w przypadku zmiany w planie przezna-
czenia gruntów rolnych lub leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne konieczne jest także 
uzyskanie zgody od marszałka województwa 
(w przypadku lasów, których właścicielem 

nie jest Skarb Państwa) albo od ministra śro-
dowiska. 

Ustawa o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym na marszałka woje-
wództwa i na ministra środowiska nakłada 
obowiązek bezstronnego i wyważonego 
rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej wyrażenia 
zgody lub nie na zmianę przeznaczenia grun-
tów na cele nieleśne. Nieuzyskanie zgody 
ministra lub marszałka na zmianę przezna-
czenia gruntów dyskwalifikuje taki wniosek 
i dalej nie jest już on przez burmistrza i radę 
procedowany. Natomiast wydana przez mi-
nistra lub marszałka zgoda nie przesądza 
automatycznie o przyjęciu takiego wniosku  
w MPZP. 

Na jakim etapie jest obecnie 
procedura uchwalania MPZP 
w Bukownie?

Aktualnie gmina oczekuje tylko na nie-
zbędne do dalszego procedowania wspo-
mniane wcześniej opinie ministra środowi-
ska i marszałka województwa. Wszystkie 
pozostałe, a niezbędne do dalszego proce-
dowania uzgodnienia i opinie wszystkich 
innych instytucji są już w posiadaniu urzędu. 

Niestety, w związku ze zmianą interpre-
tacji przepisów konieczne stało się ponow-
ne uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia 
również dla tych terenów, dla których takie 
zgody zostały uzyskane już przy procedowa-
niu MPZP w 2005 roku. 

Skierowane więc do marszałka i mini-

stra wnioski dotyczą również ok. 206 ha te-
renów już obecnie ujętych w MPZP z 2005 
roku, mających zgodę  na wyłączenie z pro-
dukcji leśnej, na których w oparciu o wydaną 
koncesję firma Sibelco prowadzi wydobycie 
(tzw. Szczakowa Pole I - wkop 3C1). Wnioski 
obejmują także ok. 75 ha terenów niezwiąza-
nych z planowaną eksploatacją piasku prze-
znaczonych w projekcie planu pod budow-
nictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, 
drogi, tereny usług turystyki, rekreacji i inne. 
Nowe tereny pod eksploatację, o które Si-
belco wnioskuje do planu dotyczą ok. 30 ha 
w bezpośrednich okolicach obecnie prowa-
dzonej eksploatacji oraz ok. 212 ha nowych 
terenów związanych z udokumentowanym 
złożem piasku na Pustyni Starczynowskiej. 

I właśnie o wycofanie tych wszystkich 
złożonych do ministra i marszałka wnio-
sków (łącznie z tymi dotyczącymi terenów 
obecnie prowadzonej eksploatacji oraz tymi 
niezwiązanymi z wydobyciem piasku) zwró-
cili się do burmistrza w petycji mieszkańcy. 
W odpowiedzi udzielonej mieszkańcom bur-
mistrz odmówił wycofania tych wniosków 
na tym etapie procedowania, gdyż takie 
postępowanie wydłuży tylko całą procedu-
rę uchwalenia MPZP o kolejne miesiące, bo 
tak zmienione wnioski leśne  trzeba będzie 
procedować od początku. Podkreślał jedno-
cześnie, że wielu mieszkańców z niecierpli-
wością oczekuje już na uchwalenie nowego 
MPZP. Zwrócił też uwagę, że jeśli w nowym 
MPZP doszłoby do ograniczenia obszarów 
eksploatacji w stosunku do planu z 2005 r.– 
czego domaga się grupa ok. 660 mieszkań-
ców podpisanych pod petycją - to wówczas 
Sibelco może zażądać od gminy z tego tytułu 
odszkodowania. Jego wysokość na dziś trud-
no oszacować, a jednocześnie wiązałyby się 
to niewątpliwie z zamknięciem zakładu. 

Jakie ostatecznie decyzje podejmą mini-
ster i marszałek w sprawach poszczególnych 
terenów wciąż nie wiadomo. Burmistrz przy-
pomina, że wydane przez te organy opinie 
negatywne automatycznie zakończą dalsze 
procedowanie tych wniosków. Swoją rolę 
nadal mają tu jeszcze do odegrania sami 
mieszkańcy, gdyż w procedurze uchwalenia 
planu zagwarantowany jest udział społe-
czeństwa podczas publicznego wyłożenia 
projektu MPZP oraz władze gminy – bur-
mistrz i rada miejska.

Podczas publicznego wyłożenia wszyscy 
mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na 
temat zaproponowanych rozwiązań, uczest-
nicząc w dyskusji publicznej nad projektem 
MPZP oraz będą mogli wnosić do tego pro-

jektu uwagi. Takie uwagi może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu. Wszystkie uwagi podlegają 
najpierw rozpatrywaniu przez burmistrza, 
a potem publicznie przez Radę Miejską na 
sesji, na której przyjmuje się MPZP. 

Taką propozycję postępowania z wnio-
skami leśnymi zaproponował burmistrz, jako 
rozwiązanie najbardziej optymalne i najko-
rzystniejsze, które najszybciej doprowadzi do 
publicznego wyłożenia planu i da możliwość 
bezpośredniego udziału w tej procedurze 
wszystkim mieszkańcom. Niestety, takiego 
rozwiązania najwyraźniej nie chcą zaakcep-
tować inicjatorzy petycji, którzy ślą do mini-
stra i marszałka kolejne pisma, powodując 
tym kolejne przedłużenia postępowania ad-
ministracyjnego przed tymi organami. 

Jak długo ostatecznie przyjdzie czekać 
na te decyzje? Tego chyba nie wie obecnie 
nikt. Postępowania zostały aktualnie prze-
dłużone do końca grudnia br. Trzeba jednak 
przypomnieć, że „najstarsze” z nich toczy się 
już od czerwca 2018 roku.

Jednak nawet przeznaczenie w MPZP 
gruntów pod jakikolwiek cel nieleśny nie 
upoważnia jeszcze nikogo do wycinki drzew. 
Nie odbiera też właścicielowi terenu (lasu) 
prawa swobodnego dysponowania swoją 
własnością. Dlatego obecne „bicie na alarm” 
z tego powodu, iż cyt. „blisko 500 ha zielo-
nych płuc zmieni się w wyrobisko piasku” jest 
przesadzone i oparte na nieprawdziwych 
przesłankach.

Podczas wtorkowej sesji burmistrz Mi-
rosław Gajdziszewski wyjaśniał wszystkim, 
że prowadzona od grudnia 2015 roku proce-
dura uchwalania nowego MPZP była w urzę-
dzie realizowana starannie, skrupulatnie, 
legalnie, z równym traktowaniem wszyst-
kich procedowanych wniosków składanych 
zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby 
prawne, a także z udziałem wszystkich wy-
maganych prawem instytucji i organów - 
uczestników postępowania. 

Podkreślał natomiast, że o ostatecznym 
kształcie procedowanego w Bukownie MPZP 
zdecyduje Rada Miejska, która w głosowa-
niu na sesji odniesie się do wszystkich uwag 
zgłoszonych w trakcie publicznego wyłoże-
nia projektu planu. Będzie więc to czas, aby 
spełnić społeczne oczekiwania mieszkańców 
wobec planu.

Nagranie z Sesji Rady Miejskiej w Bu-
kownie, która odbyła się 26 listopa-
da br. można odsłuchać pod adresem:  
www.umbukowno.pl/transmisja-wideo. 

Bukowna zmagania z planem zagospodarowania

– Nie jestem pewien, czy uda się zebrać aż piętnastu 
kandydatów do rady osiedla, przyszłość to pokaże. 
Natomiast przewodniczący zarządu osiedla powinien 
być wybierany przez wszystkich mieszkańców, tak jak 
sołtys. Miałby wtedy zdecydowanie silniejszy mandat 
społeczny, niż w przypadku wyboru pośredniego, przez 
radę. Będziemy dyskutować w Radzie Miejskiej nad naj-

lepszym rozwiązaniem. – mówi przewodniczący zarządu Osiedla Centrum 
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Gamrat.

– Być może w większych sołectwach nowe zasady się 
sprawdzą, natomiast w naszej małej wiosce trudno 
będzie np. uzyskać 25 podpisów pod kandydaturą. 
Dlatego w trakcie konsultacji społecznych zapropono-
waliśmy rozwiązania dostosowane do warunków naszej 
miejscowości. – zaznacza sołtys Wiśliczki Janina Milej.
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24 godziny na dobę

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

Rynek 1
ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się 
z działek o nr ewidencyjnym 840/13 i 840/14 o łącznej powierzchni 2775 m2, położonej w Olkuszu przy 
ulicy Kluczewskiej. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz i jest objęta księgą wieczystą Nr: KW KR1O/00018744/0.  
Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, położenie narożne pomiędzy ulicą 20 Straco-
nych a ulicą Kluczewską. Nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym biurowo-produkcyjnym 
o powierzchni użytkowej 591,60 m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 375,10 m2. Nieru-
chomość częściowo ogrodzona od strony wschodniej i południowej. Posiada dostęp do uzbrojenia techniczne-
go: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Dostęp do drogi publicznej (brama wjazdowa) 
od strony ul. Kluczewskiej. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane budynkami 
o przeznaczeniu biurowo-produkcyjnym, w nieco dalszym otoczeniu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
oraz droga krajowa nr 94 relacji Kraków-Katowice. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej część dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XXX/336/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.09.2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  
Nr 419 z dnia 15.12.2004r. poz. 4803) – działka nr 840/13 położona przy ulicy 20 Straconych w Olkuszu znajduje 
się w terenie oznaczonym symbolem „B3PT” - opisanym jako: „Tereny produkcyjno-techniczne”.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych). 
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 260 000 zł  (słownie: 
dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 24.01.2020r. włącznie na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Przetarg na nieruchomość – ul. Kluczewska”  
należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Punkt Informacyjny przy wejściu do budynku,  
do dnia 24.01.2020r. do godziny 15.00. 
Oferta powinna zawierać :

1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna    
   oraz jego podpis.

2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty  (przelew/gotówka).
5. Kopię dowodu wpłaty wadium.

Cześć jawna przetargu (komisyjne otwarcie kopert) odbędzie się w dniu 31.01.2020r. o godzinie 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, pok. 112.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu  
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, na portalu internetowym: www.olkusz.otodom.pl oraz  
www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 317, tel. 32 6260167.

Podobnie jak w ubiegłych latach, 
podczas Wigilii Mieszkańców, organizowanej 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  

Romana Piaśnika w dniu 15 grudnia 2019 r.,  
osoby potrzebujące otrzymają 

paczki wigilijnepaczki wigilijne
Talony uprawniające do ich odbiorą będą 

wydawane w budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,  

Al. 1000-lecia 15C, 
od 2.12.2019 r. do 6.12.2019 r.  
w godzinach od 8:00 do 14:00.

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/390/2018 Rady Gminy Bolesław 
z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części Gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki,

z a w i a d a m i a m 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującego miejscowości Bolesław, 
Laski, Kolonia i Hutki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 6 grudnia 2019 r. do  
10 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
(oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 9.01.2020 r. o godzinie 1500 w siedzibie Centrum Kultury 
(Dworek) Bolesław, ul. Główna 55.
Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko udostępniony zostanie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: 
www.gminaboleslaw.pl
Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 
2020 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem 
nieruchomości, której dotyczy uwaga. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, 
w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do 
prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  
boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w. 

Wójt Gminy Bolesław
 /-/ Krzysztof Dudziński

Informuję, że:

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

mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych.

Życzenia  

z Przeglądem
 20.12.2019

Złóż życzenia Świąteczno-Noworoczne  

za naszym pośrednictwem

Zadzwoń lub napisz - zapraszamy

tel. 32 754 44 77

e-mail: marketing@przeglad.olkuski.pl
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Kondolencje - Nekrologi
Podziękowania

tel. 32 754 44 77
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POWIAT
Wiola�Woźniczko,�zdjęcia:�MIŚOT

„Łączymy ludzi z prędko-
ścią światła” - motto firmy In-
terkonekt S.C., operatora sieci 
światłowodowej FIBER, świetnie 
zna wielu jej klientów. Teraz fir-
ma działająca na terenie powia-
tu olkuskiego jest znana na całą 
Polskę. Właśnie otrzymała - jako 
jedyna w kraju - nagrodę Tele.Od-
powiedzialni Roku 2019. Została 
ona przyznana za działania z za-
kresu społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu przez Stowarzyszenie 
e-Południe, które zrzesza małych 
i średnich operatorów telekomu-
nikacyjnych z całego kraju.

- Motto marki FIBER „Łączymy 
ludzi z prędkością światła” rozu-
miemy nie tylko jako marketingową 
informację dotyczącą świadczonych 
przez nas usług światłowodowych. 
Zawarta jest w nim nasza misja 
względem mieszkańców terenu, na 
jakim działamy. Społeczną odpowie-
dzialność biznesu rozumiemy jako 
aktywną pracę na rzecz bezpieczeń-
stwa i integracji mieszkańców oraz 
akcje promujące aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu – w są-
siedztwie, z rodziną i z przyjaciółmi. 
Serdecznie dziękujemy naszym pra-
cownikom, klientom oraz partnerom 
biznesowym za zaufanie, jakim nas 
obdarzają. Bez nich nie byłoby tego 
sukcesu – mówią Tomasz Furman 
i Paweł Barczyk, właściciele marki 
FIBER.

Mieszkańcom ziemi olkuskiej 
firmy przedstawiać nie trzeba. Jest 
ona obecna na wielu wydarzeniach, 
jako organizator bądź partner. 
W tym roku podczas akcji „Śmigaj 
z FIBER na lodowisku” zorganizo-
wano m. in. warsztaty bezpiecznej 
jazdy na łyżwach, w marcu odbył 
się „Dzień Kobiet z FIBER”, wiosną 
z kolei pod hasłem „Zrób porządek 
na wiosnę” firma przekazała miesz-

kańcom kilku gmin ponad tysiąc sa-
dzonek kwiatów. FIBER włączył się 
także w „Plenerowe Kina Osiedlowe” 
oraz szereg festynów, zawodów czy 
gminnych świąt.

FIBER stawia również na bez-
pieczeństwo i edukację. Przykładem 
jest autorska akcja „Bądź widoczny, 
bądź bezpieczny”, w ramach której 
młodsi i starsi mieszkańcy otrzymali 
odblaski. Do wielu uczniów trafi-
ły materiały edukacyjne z drużyną 
superbohaterów, dotyczące bezpie-
czeństwa w internecie.

Tomasz Furman i Paweł Bar-
czyk zapewniają, że ich firma bar-
dzo chętnie włącza się w organizację 
imprez integrujących mieszkańców. 
- Nasi pracownicy z wielką pasją 
uczestniczą w tych wydarzeniach, 
zachęcając uczestników do różne-
go rodzaju aktywności. Wspieramy 
również lokalne kluby sportowe, 
w tym przede wszystkim szkolące 
młodych piłkarzy. Każda z gmin, na 
terenie których działamy, otrzyma-
ła od nas pomoc w przygotowaniu 
najważniejszych imprez kultural-
nych, edukacyjnych czy rozrywko-
wych. Dzięki temu „Łączenie ludzi 
z prędkością światła” stało się ideą 
przyświecającą działaniom nie tylko 
naszej firmy, ale również naszych 
partnerów i mieszkańców – uważają 
właściciele marki FIBER.

Stowarzyszenie e-Południe pro-
muje odpowiedzialny biznes, który 
przyczynia się do poprawy stanu śro-
dowiska i warunków pracy, rozwija 
współpracę gospodarczą podmiotów 
oraz wspiera społeczności lokalne. 
Jak mówi koordynator projektu Te-
le.Odpowiedzialni Łukasz Biernacki, 
nagroda przyznana marce FIBER  
jest formą uznania dla jej właścicieli 
i pracowników za podjęte działania, 
które daleko wykraczają poza świad-
czenie usług światłowodowych.

Tele.
Odpowiedzialny 

FIBER!

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

W tym roku Zespół Szkół Nr 
1 w Olkuszu obchodzi 120-le-
cie istnienia. Kolejnym ważnym 
punktem obchodów jubileuszu 
„Mechanika” była powiatowa kon-
ferencja pn.: „Przyszłość kształ-
cenia zawodowego w powiecie 
olkuskim”. W spotkaniu udział 
wzięło liczne grono osobistości. 
Oprócz starosty Bogumiła Sobczy-
ka nie zabrakło dyrektorów szkół 
średnich, przedstawicieli uczelni 
wyższych, kuratorium oraz lokal-
nych pracodawców.

Debata została podzielona na 
pięć obszarów tematycznych: wpływ 
kształcenia zawodowego na rozwój 
powiatu olkuskiego, kształcenie na 
potrzeby rynku pracy, doposażenie 
szkół, promocja kształcenia zawodo-
wego oraz kwalifikacje nauczyciela.

Słowo wstępne wygłosiła dyrek-
tor ZS Nr 1 Aldona Nowicka, która 
później przedstawiła wyniki analiz 
dotyczących polskiego i europej-
skiego rynku pracy według raportu 

Rady Programowej ds. Kompetencji. 
Z raportu jasno wynika, że rynek 
pracy w Polsce charakteryzuje się 
wzrostem wynagrodzeń oraz niskim 
wskaźnikiem bezrobocia. 3,3% sta-
wia nasz kraj na 4. miejscu wśród 
państw Unii Europejskiej. Co cieka-
we, według ekspertów w przyszłości 
przez nowe technologie może znik-
nąć z rynku pracy część zawodów, 
m.in. kierowcy czy osoby sprzątają-
ce, a inne zostaną przekształcone. 
Zautomatyzowane zostaną zawody 
wymagające niskiego poziomu wy-
kształcenia oraz związane z ruty-
nowymi zadaniami manualnymi. 
Spodziewany jest także wzrost liczby 
nowych miejsc pracy związanych 
z technologią sztucznej inteligencji.

Następnie głos zabrał Piotr Gro-
jec, dyrektor Zespołu Szkół w Wol-
bromiu, który przedstawił sylwetkę 
absolwenta szkoły zawodowej. Lo-
kalny rynek pracy, a także różnice 
pomiędzy Barometrem zawodów, 
a Monitoringiem Zawodów Deficyto-
wych i Nadwyżkowych zaprezento-
wała Kierownik Działu Usług Rynku 
Pracy Powiatowego Urzędu Pracy 

w Olkuszu Beata Jackowska, nato-
miast o promocji szkół technicznych 
i branżowych w powiecie olkuskim 
opowiadał dyrektor ZS Nr 4 w Olku-
szu Marida Zoń.

Głosy dyrektorów uzupełnili za-
proszeni goście. Starosta B. Sobczyk 
podkreślał wagę i znaczenie szkół 
zawodowych, zapewniał również 
o wkładzie powiatu w rozwój tych 
placówek zarówno przy poszerzaniu 
oferty naukowej, ale także i odpo-
wiednim wyposażeniu sal dydaktycz-
nych. Z kolei dyrektor Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości Rafał 

Solecki docenił starania osób re-
alizujących projekt „Modernizacja 
kształcenia zawodowego” w powiecie 
olkuskim, zapewniając o jego konty-
nuacji w następnych latach. Ważne 
okazały się również opnie przedsię-
biorców, którzy potrzebują do pracy 
osób nie tylko z dokumentem po-
twierdzającym zdobycie zawodu, ale 
przede wszystkim takich, które mają 
fach w rękach. A niestety dzisiaj, 
zdaniem właścicieli firm bywa z tym 
spory problem.

Na zakończenie, jeszcze przed 
wnioskami, głos zabrał Prodziekan 
WIŚ Politechniki Krakowskiej Jaro-
sław Müller, który omówił kwestie 
związane ze współpracą pomiędzy 
szkołą i wyższą uczelnią.

Choć w ZS Nr 1 konferencje 
to żadna nowość, to jednak w tym 
temacie odbyło się pierwsze, ale 
jak zapowiadają jej organizatorzy 
i uczestnicy, dobrze byłoby gdyby 
nieostatnie spotkanie. Wypracowa-
nie wspólnej drogi w kształceniu 
zawodowym na terenie powiatu ol-
kuskiego leży bowiem na sercu wielu 
osobom i instytucjom.

Dyskusja na temat przyszłości 
kształcenia zawodowego

JAROSZOWIEC
Piotr�Kubiczek

Małopolski Szpital Chorób 
Płuc i i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojdyły w Jaroszowcu stawia na 
nieustanny rozwój i poszerzanie 
swojej oferty medycznej. Właśnie 
zakończył się remont piętra lecz-
nicy, gdzie od teraz mieści się 
Oddział Rehabilitacji Pulmonolo-
gicznej, Pododdział Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej oraz część reha-
bilitacyjna dla pacjentów stacjo-
narnych.

Tym sposobem oddział po-
większył się o szesnaście łóżek dla 
pacjentów. Co istotne, remont w ca-
łości został sfinansowany ze środków 
własnych szpitala. Podczas prezen-
tacji nowych pomieszczeń padły tak-
że deklaracje dotyczące kolejnych 
inwestycji na terenie placówki.

Złożył je sam Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Witold 
Kozłowski w asyście gospodarzy 
czterech sąsiednich gmin: Bukowno, 
Bolesław, Klucze i Wolbrom. Podpi-
sano dwie umowy. Pierwsza dotyczy 
zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego, a konkretnie gazome-

tru. Jest to urządzenie niezbędne do 
wykonywania badań w diagnostyce 
pulmonologicznej, a jego wyniki słu-
żą do oceny wydolności oddechowej 
i ustalenia programu rehabilitacji. 
Analizator wart ponad 34 tysiące 
złotych zostanie zakupiony w po-
rozumieniu przez samorządy gmin 
z terenu powiatu olkuskiego.

- Nasze spotkanie jest dowodem 
na to, że szpital nieustannie się roz-
wija. To zasługa kadry zarządzającej 
i personelu medycznego. Bardzo za-
leży nam na tym, aby placówka na-
dal podnosiła jakość świadczonych 
usług – mówił z satysfakcją marsza-
łek Kozłowski.

Druga podpisana w miniony 
piątek umowa dotyczy dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Urząd 
Gminy Klucze. Dokumenty przeka-
zane Marszałkowi przez wójta Nor-
berta Bienia dają zielone światło na 
modernizację oczyszczalni ścieków 
wraz z systemem dekontaminacji 
powietrza. Funkcjonująca obecnie 
oczyszczalnia ze względu na swój 
zły stan techniczny i niską spraw-
ność technologiczną może wkrótce 
zostać wyłączona z ruchu, dlatego 
też konieczne jest jej zmodernizo-
wanie w możliwie jak najkrótszym 
terminie. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi około 1,8 mln zł. Stworzenie 

dokumentacji sfinansowała gmina 
Klucze, teraz projekt czeka na wyko-
nanie ze strony województwa.

Szpital w Jaroszowcu to jedna 
z kilkunastu placówek prowadzo-
nych przez samorząd województwa 
małopolskiego. Lecznica powstała 
jeszcze przed II wojną światową, 
a po niej miała lepsze i gorsze mo-
menty. To właśnie w otoczeniu lasów 
i związanego z nimi mikroklimatu 
do zdrowia wracają chorzy na gruź-
licę oraz pacjenci w przewlekłymi 
chorobami płuc. Szpital kierowany 
przez Krzysztofa Grzesika jako je-
dyny ośrodek w Małopolsce posiada 
wydzielony oddział leczenia chorych 
prątkujących. W placówce na co 
dzień prowadzona jest także reha-
bilitacja układu oddechowego dla 
pacjentów stacjonarnych i niesta-
cjonarnych. Nowoczesny sprzęt oraz 
wykwalifikowana kadra przyciągają 
do lecznicy pacjentów z najróżniej-
szych stron Polski, a prowadzone od 
kilku lat działania rehabilitacji ogól-
noustrojowej w zakresie stacjonar-
nym, ośrodka rehabilitacji dziennej 
oraz ambulatoryjnej cieszą się tak 
wysokim powodzeniem, że kolejki 
oczekujących są już na kilka lat.

Szpital w Jaroszowcu: remont 
piętra i nowy sprzęt

Serdeczne podziękowania 
dla Znajomych, Przyjaciół, Sąsiadów, Rodziny 

oraz wszystkich, którzy uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej

ŚŚPP

Marzeny Grabania

składają Mąż, Rodzice i Rodzina

z domu Michalska
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TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Rada Gminy Trzyciąż przy-
jęła podczas XVIII sesji 20 listo-
pada br. historyczną uchwałę 
o nadaniu nazw ulic w sołectwie 
Trzyciąż. Chociaż część miesz-
kańców w związku z tym będzie 
musiała spełnić kilka urzędowych 
obowiązków, to korzyści zdecydo-
wanie przewyższają te niedogod-
ności – uporządkowanie adresów 
ułatwi życie wszystkim, a służby 
ratownicze i pocztowe wreszcie 
w łatwy sposób trafią pod kon-
kretny adres.

Porządkowanie adresów w pol-
skich miejscowościach rozpoczęto 
na dużą skalę po reformie admini-
stracyjnej związanej z Systemem Re-
jestrów Państwowych „Źródło”, 
kiedy pojawiły się problemy z za-
meldowaniem mieszkańców w so-
łectwach posiadających tzw. kolonie 
z oddzielnie nadawaną numeracją 
porządkową domów. Numery w róż-
nych koloniach tej samej miejscowo-
ści się dublowały, co było przyczyną 
wielu utrudnień w trafieniu pod wła-
ściwy adres.

Żmudne prace nad rozwią-
zaniem podobnych problemów 
w gminie Trzyciąż, gdzie dodatkowo 
postanowiono uporządkować za-
szłości historyczne, związane z cha-
otycznym nadawaniem w przeszłości 
numerów posesjom, rozpoczęto od 
sołectwa Trzyciąż, w odpowiedzi na 
zgłoszone na zebraniu wiejskim po-
stulaty mieszkańców.

Nieocenioną pomocą zaangażo-
wanym w prace nad pracochłonną 
procedurą pracownikom urzędu 
służył na wszystkich etapach prac 
radny i zarazem sołtys Trzyciąża 
Przemysław Czapnik, który rozma-
wiał z mieszkańcami, wyjaśniał pro-

blemy, pomagał w konsultowaniu 
proponowanych nazw ulic.

Zgodnie z podjętą 20 listopada 
uchwałą Rady Gminy Trzyciąż drogi 
na terenie sołectwa Trzyciąż otrzy-
mały nazwy:
• Wesoła (w ciągu działki drogowej 

o nr ew. 411 i  części ciągu działki 
drogowej nr 1159)

• Południowa (w ciągu działki dro-
gowej o nr ew. 412),

• Stawowa (w ciągu działki drogowej 
o nr ew. 410),

• Piaskowa (w ciągu drogi publicz-
nej nr 1151K ),

• Polna (w ciągu działki drogowej  
o nr ew. 415),

• Krakowska (w ciągu drogi publicz-
nej nr 794),

• Przemysłowa (w ciągu działki dro-
gowej o nr ew. 192/106),

• Orzechowa (w ciągu działki drogo-
wej o nr ew. 192/105), 

• Zdrowa(w ciągu działek drogo-
wych o nr ew.192/160, 192/161, 
192/167, 192/159, 192/155)

• Leśna (w ciągu działek drogowych 
o nr ew. 414/1, 421),

• Widokowa (w ciągu działki drogo-
wej o nr ew. 417),

• 14-Straconych (w ciągu działek 
drogowych o nr ew. 254/3, 254/4, 
254/5),

• Głogowa (w ciągu działki drogowej 
o nr ew. 418),

• Szkolna (w ciągu działek dr o nr 
ew. 193/2, 192/149, 192/147, 
192/145, 192/87),

• Graniczna (w ciągu działki drogo-
wej o nr ew. 416),

• Osiedle Słoneczne (w ciągu dzia-
łek drogowych o nr ew. 192/14, 
192,45, 192/31, 192/68), 

• Osiedle Wrzosowe (w ciągu działki 
drogowej o nr ew. 192/105).

Priorytetem władz gminy pod-
czas wprowadzania zmian jest jak 
najmniejsza uciążliwość procesu dla 

mieszkańców – stąd wiele czynności 
informacyjnych, które obowiązu-
ją po zmianach zostanie dokonana 
z urzędu, niemniej jednak część obo-
wiązków administracyjnych i infor-
macyjnych mieszkańcy będą musieli 
wykonać we własnym zakresie.

Z obowiązujących przepisów 
wynika, że zmiana administracyjna 
adresu zameldowania nie powodu-
je konieczności wymiany dowodu 

osobistego ani starego prawa jaz-
dy, w którym jeszcze zamieszczano 
adres (w nowych dokumentach ad-
resu nie ma).

Wójt Roman Żelazny poinformo-
wał, że w związku z wprowadzeniem 
nazw ulic oraz zmianą numeracji po-
rządkowej nieruchomości na terenie 
miejscowości Trzyciąż „z urzędu” 
zostaną dokonane zmiany w:

- systemie meldunkowym
- lokalnym systemie rozlicze-

niowo-podatkowym (np. podatki od 

nieruchomości, śmieci). UWAGA 
– właściciele nieruchomości położo-
nych na terenie innych gmin zobo-
wiązani są poinformować tamtejsze 
organa podatkowe o zmianie adresu 
we własnym zakresie.

- zasobach adresowych lokal-
nego dostawcy wody, czyli Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja w Trzycią-
żu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Trzyciążu.

Ponadto Urząd Gminy Trzyciąż 
przekaże zestawienie nowych ad-
resów do Urzędu Statystycznego, 
prowadzonej przez Starostwo Powia-
towe w Olkuszu Ewidencji Gruntów 
i Budynków, a także wprowadzi je do 
systemu, z którego korzysta np. na-
wigacja satelitarna. Powiadomi też 
służby ratunkowe i Policję oraz wyśle 
ogólne powiadomienie o wprowadze-
niu nazw ulic do Urzędu Pocztowego 
w Wolbromiu.

Starostwo Powiatowe w Olku-
szu zobowiązało się do przekaza-
nia informacji o zmianie adresów 
w Trzyciążu do V Wydziału Ksiąg 
Wieczystych w Olkuszu w dziale 
pierwszym.

 Ważna informacja dla miesz-
kańców: zmiany obowiązywały 
będą po otrzymaniu oficjalnej in-
formacji z Urzędu Gminy Trzyciąż 
o przyznaniu nowego adresu. 

Po otrzymaniu urzędowej infor-
macji o zmianie adresu mieszkańcy 
we własnym zakresie zobowiązani 
będą do:

- Wymiany dowodów rejestracyj-
nych pojazdów (władze gminy zwró-
ciły się do Rady Powiatu Olkuskiego 
z wnioskiem o zmniejszenie opłaty za 
wymianę tych dokumentów).

- Umieszczenia w widocznym 
miejscu na nieruchomościach zabu-
dowanych tabliczki z nowym nume-
rem porządkowym, 

- Złożenia informacji o zmianie 
adresu:

we właściwym Urzędzie Skarbo-
wym (druk ZAP-3), w powiatowym 
oddziale ARMIRw KRUS, w zakładzie 
pracy,osoby pobierające emeryturę 
lub rentę w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych powinny złożyć infor-
mację o zmianie adresu na druku 
ZUS-ER-WZD-1,

Powinny też zawiadomić 
o zmianie adresu wszystkie in-
stytucje, z którymi mają podpisa-
ne różne umowy, np.: operatora 
telefonii stacjonarnej bądź komór-
kowej,bank, dostawców energii 
– elektrycznej, gazowej,dostawcę In-
ternetu i inne.

Osoby prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie Trzyciąża zo-
bowiązane są do dokonania zmiany 
wpisu w CEiDG (bezpłatnie), a oso-
by prawne powinny dokonać zmian 
w KRS.

Chociaż przyjęta przez Radę 
Gminy Trzyciąż uchwała o zmianie 
ulic wejdzie w życie oficjalnie za kil-
ka dni, to w praktyce przez jakiś czas 
w Trzyciążu będzie obowiązywała 
równocześnie nowa i stara numera-
cja. Nawet Urząd Gminy w Trzyciążu 
nie jest bowiem w stanie dokonać 
zmian w rejestrach automatycznie, 
a „ręczne” zmiany muszą potrwać, 
zwłaszcza, że urząd będzie pracował 
na bieżąco. Może zdarzyć się zatem, 
że np. nakazy podatkowe, wysyła-
ne zazwyczaj na początku roku ka-
lendarzowego, czyli niedługo, będą 
jeszcze tym razem zaadresowane po 
staremu.

W następnej kolejności Gmina 
Trzyciąż przygotowuje się do wpro-
wadzenie nazw ulic w największej 
miejscowości na swoim terenie - 
w Jangrocie.

Nowe adresy w Trzyciążu

Państwowy bank wspiera spółdzielnie, wspólnoty 
mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego oraz jednostki samorządu terytorialnego 
i  podległe im podmioty (w  zakresie budynków ko-
munalnych) w  modernizacji energetycznej budyn-
ków mieszkalnych. 

Sfi nansowanie inwestycji dla spółdzielni i  wspólnot 
mieszkaniowych to wyzwanie, które często spędza 
sen z powiek lokatorom i osobom odpowiedzialnym 
za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.  Budynki, 
szczególnie starsze bloki, potrzebują często kom-
pleksowych i kosztownych inwestycji. Inwestycje te 
wymagają od wspólnoty, bądź spółdzielni, zaciągnię-
cia kredytu bankowego. Konieczność pokrycia wy-
sokich kosztów kredytu (oprocentowanie, prowizje) 
zmuszają zarządców nieruchomości do podniesienia 
lokatorom opłat za utrzymanie mieszkania.

Czy jest, zatem jakiś inny sposób, aby wyremon-
tować nasze budynki, a  przy tym nadmiernie nie 
zadłużyć wspólnoty czy spółdzielni? Jak zadowolić 
mieszkańców, narzekających na zły stan i  wygląd 
budynku oraz wysokie opłaty za ogrzewanie? Skąd 
wziąć środki?

Z  pomocą przychodzi unijna Pożyczka na efektyw-
ność energetyczną z  projektu „Małopolska Pożycz-
ka”, który realizowany jest przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego – państwowy bank rozwoju oraz 
współpracującą z nim Małopolską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. Dzięki pożyczce wspólnoty i spół-
dzielnie mieszkaniowe sfi nansują inwestycje z  za-
kresu efektywności energetycznej, co realnie wpły-
nie na obniżenie opłat za ogrzewanie.

Efektywność energetyczna – realne oszczędności 
na opłatach eksploatacyjnych 

Ogrzewanie nieocieplonego budynku to nie tylko 
strata energii, ale także pieniędzy. W takich budyn-
kach ponad 70% kosztów może stanowić ogrzewa-
nie. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań z zakre-
su efektywności energetycznej, tj.: ocieplenie ścian 
i stropów, wymiana okien i drzwi oraz źródeł ciepła, 
jak również zastąpienie indywidualnego pieca przy-
łączem do sieci ciepłowniczej miasta.

Pożyczka na efektywność energetyczną, pozwoli 
m.in.:

• ocieplić ściany i stropy budynku;

• wymienić stolarkę okienną i drzwiową;

• zastosować automatykę pogodową;

• unowocześnić lub przebudować systemy 
grzewcze wraz z  wymianą źródła ciepła, lub 
podłączyć do miejskiego systemu ciepłowni-
czego;

• przebudować lub unowocześnić wentylację lub 
klimatyzację w budynku;

• zainstalować systemy zarządzania budynkiem.

Ważną różnicą pomiędzy dostępnymi na rynku środ-
kami na efektywność energetyczną, a pożyczką unij-
ną oferowaną przez instytucję fi nansującą współ-
pracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest 
możliwość poszerzenia zakresu inwestycji o  np. 
montaż różnorodnych form OZE (panele fotowol-
taiczne, kolektory słoneczne – potocznie „solary”, 
ale także pompy ciepła itp.), wymianę oświetlenia 

na energooszczędne, , instalacje do odzysku energii 
(np. rekuperatory – odzyskujące ciepło z powietrza 
wydostającego się z  budynku przez kanały wenty-
lacyjne i  ogrzanie wpadającego powietrza),  wyko-
rzystanie kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej ), a także sfi nansowanie 
kosztów sporządzenia audytu energetycznego.

Sekret dobrego zarządcy budynku

Pożyczka na efektywność energetyczną to odpo-
wiedź na trudno dostępne i  nie zawsze fi nansowo 
atrakcyjne kredyty dla spółdzielni, wspólnot miesz-
kaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego 
oraz jednostek samorządu terytorialnego i  podle-
głych im podmiotów w  zakresie budynków komu-
nalnych. Dlaczego więc warto sfi nansować remont 
właśnie z tych środków? 

Pożyczka fi nansowana jest ze środków unijnych, a jej 
oprocentowanie może wynieść nawet 0,15% w skali 
roku. Dodatkowo, podmioty korzystające z pożyczki, 
nie ponoszą żadnych opłat i prowizji za jej przyzna-
nie i obsługę. Można się starać nawet o   3,2 mln zł,  
a  maksymalny okres spłaty to 20 lat. Niebagatelne 
znaczenie ma fakt, że spłata kapitału pożyczki może 
być zawieszona na okres 6 miesięcy. Te atrakcyjne 
warunki, w połączeniu z oszczędnościami, które po-
wstaną po modernizacji budynku  sprawią, że kosz-
ty fi nansowe zaciągnięcia pożyczki unijnej mogą 
w ogóle nie obciążyć  kosztów bieżących wspólnoty 
lub spółdzielni. Pozwoli to im przeznaczyć zaosz-
czędzone w ten sposób środki na inne cele związane 
z  zarządzaniem i  utrzymaniem nieruchomości. Re-
alne i odczuwalne przez mieszkańców zmniejszenie 

opłat za ogrzewanie po zakończeniu inwestycji i po-
prawa wyglądu budynku powinny przekonać do sko-
rzystania z pożyczki. Sukces zapewniony.

Kilka kroków do udanej termomodernizacji 

Pożyczki na efektywność energetyczną w  woje-
wództwie małopolskim udzielane są przez współpra-
cującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Mało-
polską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

Aby otrzymać pożyczkę, należy wejść na stronę
MARR (www.marr.pl, zakładka: pozyczki-z-marr, lub 
skontaktować się pod numerem telefonu: (12)  617 
66 69. Konsultant MARR-u przeprowadzi nas przez 
cały proces udzielania pożyczki. Potem pozostaje już 
zrobienie audytu energetycznego (pożyczka może 
sfi nansować koszty jego sporządzenia), wybór wy-
konawcy robót i  rozpoczęcie prac remontowo-mo-
dernizacyjnych. 

Oni już skorzystali 

Z  Pożyczki na efektywność energetyczną skorzy-
stało już 32 Wspólnoty Mieszkaniowe znajdujących 
się na terenie województwa małopolskiego. Wspól-
noty  te przeznaczyły otrzymane środki na ocieple-
nie stropów, ścian zewnętrznych i  wewnętrznych 
budynku oraz na modernizację systemów grzew-
czych. Bierzmy z nich przykład.

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Przyznanie pożyczki zależy od pozytywnej 
oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie 
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wysokie rachunki za ogrzewanie? Stare drzwi i okna, które wymagają wymiany? 
Popraw efektywność energetyczną twojego bloku.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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R E K L A M A

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

W Dniu Pracownika Socjalne-
go, w olkuskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej rozstrzygnięto kon-
kurs na nowe logo tej instytucji. 
Pracownicy OPS-u odebrali także 
moc życzeń płynących z magi-
stratu.

Ten szczególny dzień w kalenda-
rzu miał dwie odsłony. W pierwszej 
części dyrekcja Ośrodka wraz z ko-
ordynatorami konkursu nagrodziła 
laureatów plebiscytu na wykonanie 
znaku graficznego, który wkrótce 
stanie się logiem olkuskiego OPS-
-u. Zaproszenie do udziału zostało 
wysłane do szkół średnich, a mło-
dzież chętnie na nie odpowiedzia-
ła. Ilość nadesłanych prac mocno 
zaskoczyła (oczywiście pozytywnie) 
szefostwo Ośrodka. Jurorzy mieli 
z czego wybierać, jednak ostatecz-
nie wszystkie trzy nagrody główne 
oraz wyróżnienia trafiły do uczniów 
IV Liceum Ogólnokształcącego w Ol-
kuszu, którzy tworzyli pod czujnym 
okiem swojego opiekuna – Stanisła-
wa Wywioła.

Pierwsze miejsce, co wiąże się 
z wykorzystaniem pracy konkurso-
wej do promocji Ośrodka Pomocy 
Społecznej zdobyła Magdalena Pa-
bisek. Drugą pozycję zajął Maciej 
Kulawik, a trzecia w plebiscycie była 
Weronika Grzegorczyk. Organizato-
rzy przyznali również dwa wyróżnie-
nia. Trafiły one do Jakuba Żmudki 
oraz Wiktorii Drygały. Fundatorami 
atrakcyjnych nagród rzeczowych byli 
lokalni przedsiębiorcy. W konkurso-
we szranki stanęła także młodzież z I 
LO oraz ZS nr 4 w Olkuszu.

Po części konkursowej nadszedł 
czas na życzenia. - Pracownik so-
cjalny to nie tylko zawód, to misja 
i ogromna odpowiedzialność. Niesie-
nie pomocy wymaga odpowiedniej 
wiedzy, doświadczenia, a przede 
wszystkim szczególnych kompeten-
cji – wrażliwości, empatii, szacunku, 
zrozumienia dla drugiego człowieka, 
jego potrzeb i problemów. Te wyjąt-
kowe cechy charakteryzują pracow-
ników socjalnych, na co dzień być 
może niewidocznych, ale pracują-
cych z wielkim zaangażowaniem 
i poświęceniem – mówiła Magdale-
na Jajkiewicz, dyrektor olkuskiego 
OPS-u.

- Dzień Pracownika Socjalnego 
to znakomita okazja, by podzięko-
wać za zaangażowanie i wysiłek. Da-
jecie Państwo nadzieję i perspektywy 
na lepsze, godne życie. Pomagacie 
odnaleźć sens codziennych zma-
gań. Widzicie biedę, chorobę, płacz, 
ludzkie tragedie i w obliczu tych 
nieszczęść jesteście silni dla siebie 
i dla Waszych podopiecznych. Ta-
ka postawa zasługuje na najwyższe 
uznanie i szacunek – dodała szefo-

wa Ośrodka zwracając się do swojej 
„Drużyny”.

Jak zgraną grupą są olkuscy 
pracownicy socjalni pokazał choćby 
okolicznościowy plebiscyt na naj-
sympatyczniejszą osobę z każdego 
działu. Zwycięzcy w wewnętrznym 
głosowaniu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.

Z wielkim szacunkiem o pra-
cownikach socjalnych wypowiadała 
się też reprezentująca władze miej-
skie wiceburmistrz Bożena Krok. 
- Wasza praca jest bezcenna. Jeste-
ście Państwo wszędzie tam, gdzie 
drugi człowiek potrzebuje pomocy. 
Motywacją w pracy jest nie tylko 
uznanie w oczach szefa, ale także 
wynagrodzenie. Zdaję sobie sprawę, 
że Państwa zarobki nie są adekwat-
ne do wykonywanych obowiązków. 
Nagrody okolicznościowe choć miłe, 
nie są rozwiązaniem na dłuższą me-
tę, dlatego jesteście pierwsi w kolej-
ce do podwyżek – zapewniła podczas 
Dnia Pracownika Socjalnego święto-
wanego w olkuskim OPS-ie zastępca 
gospodarza miasta. Zapewnienia pa-
dły, teraz czas na konkrety.

Szczególny dzień dla 
pracowników socjalnych

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

Po pierwszej w historii wiel-
kiej lekcji wychowania fizycznego 
pod nazwą „Dzień Sportowych Ta-
lentów” nadchodzi czas na kolej-
ną nowość w sportowym światku 
Olkusza. Tym razem jest to pro-
jekt, który wychodzi swoim zasię-
giem ponad gminę. Już niebawem 
swoje pierwsze turniejowe mecze 
rozegrają piłkarskie młodzieżowe 
Reprezentacje Powiatu!

Będą to trzy drużyny złożone 
z zawodników urodzonych w latach 
2011, 2012 i 2013. Premierowe spo-
tkanie selekcyjne dla zawodników 
aspirujących do gry w kadrach już 
się odbyło. 9 listopada na sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawowej 
nr 9 w Olkuszu, pod okiem swoich 
klubowych szkoleniowców, wyłonio-
nych zostało po dziesięciu piłkarzy 
z każdej grupy wiekowej.

- Na podstawie własnych obser-
wacji i rozmów z ludźmi działającymi 
w krajowym futbolu, można dojść 
do wniosku, że jednym z podstawo-
wych problemów piłki nożnej w na-
szym kraju są „mikrowojny”, które 
prowadzimy na poziomie lokalnym. 
Projekt młodzieżowych kadr powiatu 
olkuskiego jest naszą odpowiedzią 
na to, że mimo własnych ambicji 
możemy dla wspólnego dobra zrobić 
coś ponad podziałami – komentuje 
swój pomysł utworzenia Reprezenta-
cji Powiatu Maciej Mróz, na co dzień 
trener w Olkuskim Klubie Sporto-
wym Słowik.

Kadry w trzech grupach wie-
kowych docelowo mają składać się 
ze wspomnianych wyżej dziesięciu 
graczy, którzy będą reprezentować 
Powiat Olkuski na przeróżnych tur-
niejach w Polsce, jak i poza granica-
mi naszego kraju. Rozwój projektu 
zależny będzie od kilku czynników, 
m.in. zaangażowania innych klubów 
i względów ekonomicznych.

- Wierzymy jednak, że ta in-
nowatorska propozycja spotka się 
z dobrym odbiorem ze strony poten-
cjalnych sponsorów. Jesteśmy po 
wstępnych rozmowach. Jak zwykło 
się mówić: chcieć, znaczy móc! - do-
daje Maciej Mróz.

Pierwszy sprawdzian dla kadry 
rocznika 2013 już się odbył. W nie-
dzielę 24 listopada w Sosnowcu przy 
ul. Kresowej połączone siły zawodni-
ków z całego powiatu zagrały w ra-
mach Ekstraligi Talentów. Piłkarska 

młodzież spisała się znakomicie, 
w swojej grupie rozgrywkowej zaj-
mując 2. miejsce. W jednym zespo-
le wystąpili młodzi adepci futbolu 
ze Słowika Olkusz, Przemszy Klu-
cze, MGHKS-u Bolesław Bukowno 
i Champions Olkusz. W kolejnych 
tygodniach na turniejach dedykowa-
nych nieco starszym zawodnikom do 
wspomnianych czterech klubów do-
łączą inne: WAP Wolbrom, Prądnik 
Sułoszowa, Spójnia Osiek i Centuria 
Chechło.

Ambitny pomysł, który śmia-
ło można określić ewenementem 
na skalę kraju, szybko poparli inni 
lokalni szkoleniowcy żywo zainte-
resowani rozwojem młodzieżowej 
piłki. Szykuje się nowy, warty za-
interesowania projekt, który może 
przysporzyć całemu środowisku wie-
le radości i dumy. Oby tak właśnie 
było.

Rusza projekt 
młodzieżowych 

Reprezentacji Powiatu

Nowa przestrzeń = nowe możliwości. Rozwój działalności Centrum 
Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie. 

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, jako jedna z 154 organizacji w skali kraju, 
otrzymało dofinansowanie na rozwój swojej działalności misyjnej i instytucjonalnej na rzecz rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi.  Ze środków pozyskanych w ramach I edycji konkursu Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030 prowadzone będą dalsze prace wokół budynku po byłej szkole „Na Skałce” 
w Bukownie, zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt terapeutyczny oraz doposażone istniejące gabinety. Wszystko 
to w ramach zadania pn. „Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu - rozwój infrastruktury na potrzeby społeczności lokalnej”, realizowanego w latach 2019-2021.
Uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu przebiegało dwuetapowo. W tegorocznej edycji organizacje 
pozarządowe z całej Polski zobligowane były do złożenia wniosków wstępnych, których finalnie wpłynęło aż 3859. 
Z tej puli eksperci wybrali 10% najlepiej napisanych aplikacji, zapraszając ich autorów do złożenia wniosków 
pełnych. Ostatecznie do realizacji wybranych zostało tylko 4% projektów. Skąd takie zainteresowanie? 
- Jest to pierwszy w skali kraju program dla organizacji, który dysponuje środkami na rozwój działań misyjnych 
i instytucjonalnych. Bez konieczności wnoszenia wkładu własnego, można pozyskać dofinansowanie w wysokości 
do 700 000 zł właśnie na zakup sprzętu, remont przestrzeni, zatrudnienie specjalistów, rozwój kompetencji osób 
zaangażowanych w działania organizacji – mówi Anna Dela, Prezes Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” w Olkuszu, 
autorka dofinansowanego zadania. 
Kolejna edycja konkursu organizowana przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego  planowana jest na 2020 r. 

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”,  
realizując swoje działania misyjne na rzecz wsparcia NGOs,  

już teraz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  
z terenu powiatu olkuskiego na konferencję informacyjną  

„Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych  
– programy Narodowego Instytutu Wolności”.     

Spotkanie odbędzie się w dniu 5.12.2019 r. w godzinach 14.00-16.00 w zrewitalizowanym obiekcie  
Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, ul. Kolejowa 30 (II piętro).  

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 662 742 744. 
Program konferencji: 

1.  Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) – edycja 2020. 
•	 Omówienie głównych założeń programu, zasady obsługi generatora wniosków.
•	 Zmiany w Regulaminie konkursu w stosunku do edycji 2019. 
•	 Jak zwiększyć swoje szansę na dofinansowanie? – praktyczne przykłady dotyczące wypełnienia poszczególnych 

części wniosku aplikacyjnego. 
2. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 1a: Wsparcie działań misyjnych 

i rozwoju instytucjonalnego. 
•	 Jak przygotować się do wypełnienia wniosku wstępnego? Diagnoza mocnych i słabych stron organizacji.
•	 Wizja rozwoju a samofinansowanie się organizacji.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków  
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030



9Przegląd Olkuski | 29 listopada 2019 |www.przeglad.olkuski.pl

BUKOWNO
Agnieszka�Zub

W niedzielę, 24 listopada, bu-
kowianie oddali cześć poległym 
mieszkańcom Boru Biskupiego, 
Przenia i Podlesia, zamordowa-
nym w listopadzie 1944 roku pod-
czas pacyfikacji Boru Biskupiego.

Podczas II wojny światowej 
w lasach okalających Bór działa-
li partyzanci. Niemcy nie mogli się 
czuć bezpiecznie nawet w samej wsi. 
Konspiracja zaczęła się już w 1940 
r. Pierwszym miejscowym szefem 
struktur podziemnych był Andrzej 
Starczynowski z Bukowna Starego, 
który jednak został aresztowany 
przez gestapo i wywieziony do Au-
schwitz, gdzie zginął. Inny z pierw-
szych organizatorów ruchu oporu, 
Julian Spyra, którego dom służył 
partyzantom, został rozstrzelany 
przez Niemców w styczniu 1945 r.

Dowódcą grupy partyzanckiej 
w Borze Biskupim był kapitan Woj-
ska Polskiego Jerzy (Stanisław) Sto-

larski, ps. „Konrad”, z Warszawy, 
który po śmierci rotmistrza Wacława 
Zdyba, ps. „Zawieja”, został komen-
dantem śląskiego Kedywu. W oko-
licznych lasach szkolił tu trzecią 
kompanię Oddziału Rozpoznawcze-
go 23. Śląskiej Dywizji AK ppor. Bo-
lesława Rutkowskiego, ps. „Boruty”, 
która jednak we wrześniu 1944 roku 
została rozbita. Kapitan „Konrad” 
zginął we wrześniu 1944 r. podczas 
niemieckiej obławy. W kotle znalazło 
się wówczas aż 64 partyzantów. Gru-
pa przedarła się przez kordon i udała 
w okolice Wolbromia, gdzie dołączy-
ła do batalionu „Surowiec” Gerarda 
Woźnicy „Hardego”.

24 listopada 1944 r. Niemcy do-
konali pacyfikacji Boru Biskupiego. 
Partyzantów szukano we wszystkich 
domach.

Wśród poległych byli: Jan Ste-
fański (lat 43), Stanisław Labisko (l. 
42), Franciszek Puz (l. 42), Włady-
sław Dąbek (l. 44), Benedykt Sikora 
(l. 41), Antoni Leś (l. 28), Stanisław 
Musiorski (l. 34), Leon Laskowski (l. 

47), Józef Dąbek (l. 41), Stanisław 
Piętka (l. 43), Aleksander Krampus 
(l. 39).

Do listy poległych dopisywani są 
również Antoni Spyra – sołtys, któ-
ry zaginął bez wieści, Julian Spyra, 
u którego mieścił się główny punkt 
konspiracyjny, w którym mieściła 
się radiostacja – został zastrzelony 
przypadkowo 21 stycznia 1945 r. 
w dniu wyzwolenia oraz Edward Sto-
pa ze Starczynowa.

Uroczystości z okazji 75. rocz-
nicy pacyfikacji Boru Biskupiego 
rozpoczęły się w kościele parafial-
nym pw. NMP Wspomożycielki Wier-
nych w Borze mszą św. w intencji 
poległych i pomordowanych miesz-
kańców Boru Biskupiego, Przenia 
i Podlesia z partyzanckiego oddziału 
„Boruty”. Po mszy w okolicznościo-
wym programie artystycznym wy-
stąpiły dzieci i młodzież z Miejskiego 
Ośrodka Kultury (Filia Bór) oraz 
z działającego w Bukownie Studia 
Efendi Clue, a następnie w uroczy-
stym pochodzie przemaszerowano 
pod pomnik ku czci zamordowanych 
partyzantów.

Po odegraniu przez Orkiestrę 
Dętą ZGH „Bolesław” hymnu pań-
stwowego odbył się Apel Pamięci 
- w hołdzie poległym, pomordowa-
nym, zaginionym i zmarłym żołnie-
rzom, uczestnikom ruchu oporu, 
mieszkańcom Bukowna, walczącym 
o wolność naszej Ojczyzny w czasie 
II wojny światowej. Apel został wy-
głoszony przez młodzież z Liceum 
Mundurowego z Olkusza. Następnie 
oddano salwę honorową, a delegacje 
oficjalne i mieszkańcy (w tym człon-
kowie rodzin zamordowanych) złoży-
li pod pomnikiem wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze.

75. rocznica pacyfikacji 
Boru Biskupiego KLUCZE

Wiola�Woźniczko
Wspominamy historię zapo-

mnianych tradycji - pod takim ha-
słem w Domu Kultury w Kluczach 
odbyła się akcja wolontariacka. 
Opowieści o dawnych wróżbach, 
artystyczne występy i wspólna 
zabawa przyciągnęły wielu uczest-
ników.

„Katarzynki” odbywały się nie-
gdyś w wigilię św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, w nocy z 24 na 25 
listopada. W Kluczach wspominano, 
jak wówczas panowie sobie wróżyli. 
Jedna z wróżb polegała na losowaniu 
ukrytych pod kubkami przedmiotów 
związanych z ożenkiem czy pracą. 
Interpretowano też sny – np. kura 
oznaczała pannę, a kura z kurczę-
tami wdowę z dziećmi. Poza wróżba-
mi opowiadano również o ludowych 
przysłowiach i legendach.

„Katarzynkowe” spotkanie było 
finałem akcji, w ramach której wcze-
śniej odbyły się warsztaty z ręko-
dzieła. Powstałe tam róże z krepiny 
wręczano wszystkim gościom, którzy 

mieli też okazję spróbować specja-
łów przygotowanych na warsztatach 
kulinarnych. Podczas spotkania naj-
młodsi uczestnicy dekorowali pier-
niki.

Nie zabrakło także występów 
artystycznych. Goście długo okla-
skiwali aktorów z Uniwersyteckiego 
Teatru Muzycznego, którzy pod kie-

runkiem artystycznym Marzanny 
Krzyszowskiej przedstawili impresję 
słowno – muzyczną „(Nie)typowa ro-
dzinka”. „Katarzynki” uświetnił wy-
stęp zespołu „Ziemia Kluczewska” 
pod batutą Sławomira Włodarza. 
Zwieńczeniem imprezy była wspólna 
zabawa.

Wydarzenie zorganizował Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kluczach 
wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku i partnerami, w ramach projektu 
„Korpus Solidarności”, który jest 
programem wolontariatu długoter-
minowego. Jego celem jest komplek-
sowe wsparcie rozwoju długofalowej 
relacji między wolontariuszem a pla-
cówką korzystająca z jego świad-
czeń. Projekt jest finansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego ze środków „Korpusu 
Solidarności – Programu Wspierania 
i Rozwoju Wolontariatu Długotermi-
nowego na lata 2018 – 2030”.

„Katarzynki – to my”

ZAPRASZAMY DO NOWOOTWARTYCH GABINETÓW 

NA SPECJALISTYCZNE ZABIEGI PODOLOGICZNE

I PROFESJONALNE ZABIEGI KOSMETYCZNE

ul.Dworska 19A, KLUCZE WYNAJEM POMIESZCZEŃ 
NA GABINETY SPECJALISTYCZNE

Do wynajęcia nowoczesne pomieszczenia 
przystosowane do działalności z zakresu:

- gabinety lekarskie
- fizjoterapeutyczne
- rehabilitacyjne
- psychologiczne
- działalność protetyczna
- działalność dietetyczna

Więcej informacji pod nr. telefonów: 

607 070 351
604 859 484

P R O F E S J O N A L N I D L A C I E B I E

A T R I U M K A C Z M A R C Z Y K

Szukasz miejsca 
dla swojej działalności?

KLUCZE ul.Dworska 19A

R E K L A M A
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OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

9361,50 zł to kwota jaką 
udało się zebrać organizatorom 
niedzielnego Turnieju Charyta-
tywnego „Gramy dla Szymona”, 
który odbył się w Hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ol-
kuszu. Wszystkie zebrane środki 
zostaną przeznaczone na leczenie 
8-letniego Szymona Kowalskiego, 
u którego niedawno zdiagnozowa-
no dystrofię mięśniową Beckera.

Na pierwszy rzut oka Szymon to 
chłopiec jak każdy inny – uśmiech-
nięty, aktywny, wszędzie go pełno. 
Do niedawna jeszcze trenował piłkę 
nożną, która sprawiała mu wiele 
frajdy. Systematyczny udział w za-
jęciach sportowych zaczął się jed-
nak wiązać z dużym osłabieniem 
organizmu. Bywało tak, że chłopiec 
na drugi dzień po treningu nie mógł 
chodzić, co mocno zaniepokoiło ma-
mę Szymona. Dziwne objawy u syna 
kobieta postanowiła zbadać w gabi-
necie lekarskim. Niestety, diagnoza 
nie była optymistyczna. Werdykt 
medyczny mówi jasno – DMB, czy-
li dystrofia mięśniowa Beckera. To 
choroba genetyczna powodująca 
postępujący i nieodwracalny zanik 
mięśni. Aby spowolnić jej postępy 
konieczna jest ciągła i kosztowna 
rehabilitacja. Sytuacja finansowa 
rodziny nie pozwala na samodzielne 
pokrycie kosztów leczenia.

W takich chwilach nieoceniona 
jest pomoc przyjaciół. A jak się oka-
zuje, Szymon i jego mama Aneta ma-
ją ich naprawdę wielu. Padł pomysł 
organizacji turnieju w dyscyplinie ja-
ką Szymek lubi najbardziej. A skoro 
trenował w olkuskim Słowiku, to lu-
dzie zarządzający klubem nie zasta-
nawiali się ani chwili. Decyzja mogła 
być tylko jedna, a do akcji ochoczo 
włączył się również Klub Sportowy 
Flika, któremu pomaganie też nie 
jest obce.

I tym sposobem w ostatnią nie-
dzielę listopada na parkiecie hali 
olkuskiego MOSiR-u pojawili się 
najmłodsi adepci futbolu. Drużyny 
złożone z zawodników w rocznikach 
2013 i 2014 dzielnie walczyły na bo-
isku o każdą piłkę, a wolontariusze 
o każdą złotówkę w trakcie loterii i li-
cytacji cennych sportowych fantów. 
W przerwach pomiędzy meczami 
udało się zlicytować m.in. koszulkę 
polskiej reprezentacji z autografem 
byłego selekcjonera Adama Nawałki, 
za którą nowy właściciel do puszki 

wrzucił aż 1400 zł. To była tzw. „wi-
sienka na torcie” charytatywnego 
popołudnia, która tylko potwierdzi-
ła, że olkuska społeczność potrafi 
pomagać.

- To dla nas zawsze wielka ra-
dość, kiedy poprzez to, co lubimy ro-
bić najbardziej, możemy też pomóc 
rówieśnikom naszych zawodników. 
Takie akcje niosą ze sobą wiele po-
zytywnych emocji, ale i naukę dla 
wszystkich uczestników. Przez pił-
kę staramy się wychowywać dzieci 
i przekazywać im te wartości, który-

mi powinni się kierować nie tylko na 
boisku, ale i poza nim – mówi Ra-
fał Pięta, prezes Olkuskiego Klubu 
Sportowego „Słowik”.

- Z naszej strony pomaganie to 
również wielki zaszczyt, tym bar-
dziej w momencie kiedy z głównymi 
bohaterami akcji dobrze się znamy 
i dzielimy ze sobą codzienne smutki 
i radości. Mamy wokół siebie mnó-
stwo dobrych ludzi – i młodszych 
i starszych, którym wystarczy rzucić 
hasło, a oni są gotowi by podjąć wy-

zwanie. Za to im bardzo dziękujemy! 

- dodaje Maria Beszterdo z KS Flika.

Ostatecznie na boisku wygrał… 

Szymon Kowalski, zaś młodzi pił-

karze z Olkusza, Bukowna, Klucz, 

Skały i Zawiercia otrzymali pamiąt-

kowe trofea, a Szymek i jego mama 

prawie 10 tysięcy złotych, które 

wsparte funduszami zebranymi 

niespełna dwa miesiące wcześniej 

na podstawie tej samej zbiórki nu-

mer 2019/4314/OR „Dla Szymo-

na” pozwoliły zasilić budżet rodziny 

na walkę z chorobą o 15 189,82 zł. 

Oczywiście to kropla w morzu po-

trzeb, ale przy takich inicjatywach 

ważniejsze od pieniędzy bywa poczu-

cie wspólnoty i świadomość, że los 

konkretnej osoby nie jest obojętny 

innym ludziom.

Organizatorzy Turnieju Cha-

rytatywnego „Gramy dla Szymona” 

serdecznie dziękują za pomoc w or-

ganizacji i przeprowadzeniu akcji: 

Dyrekcji i pracownikom Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olku-

szu, Ewelinie Kluczyńskiej-Dudek 

i „Animisiom”, Pizzerii „Bella Na-

poli”, Piekarni Pawlak, wolontariu-

szom, seniorom, darczyńcom oraz 

młodzieży z ZS nr 3 Olkuszu. Nie-

dzielny turniej potwierdził tezę, że 

razem zawsze można więcej!

Zagrali dla Szymona

R E K L A M A

WYLEWKI MASZYNOWE
Fachowa ekipa - tel. 510 191 033
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O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza:

 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż trzech nieruchomości stanowiących działki:

- nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha, nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6,  
788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha, 

- nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha,
- nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha, 
   o łącznej pow. 2,2155 ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

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

działki:
a)  nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy 

w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8,
 nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej pow. 

0,0557 ha, dla działek jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wie-
czysta o Nr KR1O/00080914/8,

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

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

 Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej części 
Olkusza,  na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-Kraków od 
północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.

 Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej Olku-
sza, Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i znajdują się w pobliżu Strefy Ak-
tywności Gospodarczej m. Bukowno.

 Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną 
związaną z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody.

 Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach dojaz-
dowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy 
Wspólnej.

 Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej. Rozpoczęto procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

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

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

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

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

2. Obowiązek ustanowienia służebności: 
 Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu i do-

prowadzenia wszelkich mediów po działce nr 871 na rzecz każdoczesnych właści-
cieli działki nr 861, 862, 865.

 Pozostałe drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży. 
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzennego:

 - działka nr ew. gr. 861 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów lub zabudowy usługowej oraz tereny usług komercyjnych,

 - działka nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 ulica główna 
dwujezdniowa,

 - działka nr ew. gr. 862, 865, opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów lub zabudowy usługowej. 

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

789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha – 667 200,00 zł netto + obowiązujący po-
datek VAT. 

 b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha – 1 177 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
 c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha – 207 300,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
 Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń. 

6.
a) Pisemne oferty winny zostać sporządzone odrębnie dla każdej z nieruchomości 

wskazanych w pkt 1 Ogłoszenia.
b) Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg SUW” 

należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia 
19.12.2019 r. do godz. 10.00

c) W przypadku składania ofert na więcej niż jedną nieruchomość wskazaną w pkt 
1 Ogłoszenia sprzedający dopuszcza umieszczenie więcej niż 1 pisemnej oferty 
w „zamkniętej kopercie”, o której mowa w lit. b) powyżej.

d) Pisemna oferta na zakup poszczególnej nieruchomości powinna zawierać:
 a) imię, nazwisko i adres oferenta
  albo 
  nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferent jest osobą prawną lub innym  

 podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);
 b) datę sporządzenia oferty;
 c) oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz  

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

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

 http://pwik.olkusz.pl w zakładce Przetargi 
 
7. Oferent wnosi wadium w wysokości: 
a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 

791/7 o pow. 0,0557 ha – 33 360,00 zł. 
b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha – 58 870,00 zł.
c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha – 10 365,00 zł.
 przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do 

dnia 18.12.2019 r. 
 Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 
 Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła 

na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 

wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 Wadium może być wniesione również w formie poręczenia bankowego, gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Treść dokumentu obejmującego gwa-
rancje (poręczenia) obejmować powinna bezwarunkowe i nieodwołalne zobowią-
zanie gwaranta do wypłaty Sprzedającemu pełnej kwoty wadium, realizowane na 
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Sprzedającego w terminie związania 
ofertą. Przyjmuje się 6-miesięczny termin związania ofertą.

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

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

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

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu-
ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 19.12.2019 r. o godz. 10.15 w Sali  
Narad Przedsiębiorstwa.

12. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybra-
nia którejkolwiek z ofert.

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

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

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

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

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
 Łukasz Ochab l.ochab@pwik.olkusz.pl tel.: 32 643 14 15 w. 115
 Jerzy Skubis j.skubis@pwik.olkusz.pl tel.: 32 643 14 15 w. 123

od 1956

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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

ANALIZY LEKARSKIE
Analizy lekarskie pełny zakres badań dr Elżbieta 
Kulawik, Olkusz, ul. Bylicy 1/416. Tel. 32 643 27 
37 wew. 36.

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. 
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.

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

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 
Gręda Jolanta specjalista neurolog. Poniedziałek 
15.30 – 17.00, rejestracja tel. 32 645 44 70. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego 64.
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. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776  052. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz 

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety kosme-
tyczne i podologiczne. Specjalistyczne zabiegi stóp 
dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. Dworska 19A tel. 
690-960-150 www.podologiakosmetyka.pl
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 Gestalt, superwizor psychotera-
pii. Badania psychologiczne, psychoterapia, kon-
sultacje. Tel. 791 918 888. 
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, 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. 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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

29.11.2019	 Piątek	 ul.	Skwer	6

30.11.2019	 Sobota	 ul.	Mickiewicza	7

1.12.2019	 Niedziela	 ul.	K.K.	Wielkiego	60

2.12.2019	 Poniedziałek	 ul.	Legionów	Polskich	14

3.12.2019	 Wtorek	 ul.	Orzeszkowej	22

4.12.2019	 Środa	 ul.	Nullo	2

5.12.2019	 Czwartek		 ul.	K.K.	Wielkiego	64B
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479. 
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl 
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, psy-
choterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. Czw. 
14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. Kraków, 
ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13, pt. 
15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl 

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

REHABILITACJA 
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Mar-
libo- Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731.
Dominika Dudek mgr fizjoterapii terapeuta NDT-
-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha-
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Gabinet: Dworska 
19a.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. Tera-
peuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro (Medesto). 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. 
Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl 
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka) Tel. 600 
585 055. www.fizjomed-olkusz.pl 
Janusz Kocjan, dr n. med. Rehabilitacja dzieci 
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Spor-
towa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. McKenzie. 
Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, SM. 
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. 
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.
Tracisz włosy? Nie trać czasu! Podejmij skuteczną 
terapię skóry głowy. Zaprasza pierwszy w Olkuszu 
gabinet trychologiczny NOVY, K. K. Wielkiego 65, 
tel 32 645 14-54.

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.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbolesne 
laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. Dwor-
ska 19A tel. 690-960-150 www.podologiakosme-
tyka.pl
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

Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICARabat 40 zł

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

NZOZ PRO-FAMILIA
TTeell..  3322  775544  3355  2222,,  779933  334466  003333
OOllkkuusszz,,  uull..  JJ..  KKaanntteeggoo  2288
OOttwwaarrttee  oodd  77::0000  ddoo  2200::0000

Położnictwa i ginekologii
Laryngologii
Chirurgii ogólnej i naczyniowej 
Kardiologii (badanie Holterem 
Ciśnieniowym i EKG)
Urologii

Endokrynologii
Neurologii 
Dermatologii
Medycyny pracy
Ortopedii
Chorób wewnętrznych

                  Badania laboratoryjne, biopsje, 
bioptron, EKG wysiłkowe, audiometria, spirometria, 
dermatoskopia, pole magnetyczne.

Ponadto

lek. med. Witold Serafin

dr n. med. Miros³awa Buczynowska

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 11/18

Konsultacje chirurgiczne
Chirurgiczne leczenie schorzeń przewodu 

pokarmowego, jelita grubego i odbytnicy (proktologia). 
Operacje laparoskopowe kamicy pęcherzyka 

żółciowego, przepuklin. Leczenie żylaków 
kończyn dolnych, pajączków (operacje, skleroterapia). 

Diagnostyka przewodu pokarmowego.

00Przyjmuje: poniedziałek, piątek od 17

Po wcześniejszej rejestracji
tel.: 32 643 32 12, 606 327 510

Rejestracja tel.: 604 410 240

Specjalista chirurgii ogólnej

Konsultacje ortopedyczne i urazowe narządu ruchu.
Leczenie schorzeń kręgosłupa (farmakoterapia 

i rehabilitacja - metoda McKenzie, leczenie operacyjne), 
leczenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego 

zachowawcze i operacyjne (artroskopia).
USG NARZĄDU RUCHU.

00 00Przyjmuje: wtorek 17 -19

SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG

NEUROORTOPEDA

mgr REHABILITACJI
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KALENDARIUM
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 ǧ 18:00�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�
 ǧ 19:45�Proceder�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�

01 grudnia
 ǧ 15:30�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�
 ǧ 18:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:45�Proceder�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�

03 grudnia
 ǧ 15:45�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�

 ǧ 18:00�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�
 ǧ 19:45�Proceder�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�

04 grudnia
 ǧ 15:30�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�
 ǧ 18:00�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:45�Proceder�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�

05 grudnia
 ǧ 15:30�Kraina�Lodu�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Last�Christmas�(2D�NAPISY)�
 ǧ 18:00�Kraina�Lodu�2�(3D�DUBBING)�
 ǧ 19:45�Proceder�(2D�PL)�
 ǧ 20:15�Last�Christmas�(2D�NAPISY)

30 listopada
 ǧ 11:00�-�15:00�Mecz�IV�Ligi�Tenisa�Stołowego:�„Kłos”�Olkusz�
–�„Magnum�Westem”�K.�Wielkie

 ǧ 17:00�-�19:30�Mecz�I Ligi�Piłki�Ręcznej�Kobiet�SPR�Olkusz�
–�KS�Zgoda�Ruda�Śląska

01 grudnia
 ǧ 16:00�-�19:00�Kiermasz�płytowy

04 grudnia
 ǧ 18:00�Balet�„Dziadek�do�orzechów”

02 grudnia
 ǧ 17:00�Górnicze�biesiadowanie�-�Dwór�w Bolesławiu,� 
ul.�Główna�55

04 grudnia
 ǧ 17:30�III�Kociołek�Mikołajkowy�-�Dworek�w Krzykawce

29 listopada
 ǧ 10:00�V�Dyktando�o Puchar�Burmistrza�Miasta�Bukowno

05 grudnia
 ǧ 17:00�Spektakl�Mikołajkowy�w wykonaniu�Teatru�Bajdurka�
„O niegrzecznym�Filipku,�zielonym�ogonie,�czarach�i co�
z tego�wynikło”

29 listopada
 ǧ 19:00�Paweł�Domagała�1984�Tour

06 grudnia
 ǧ 19:00�Spektakl�„Kochankowie�nie�z tej�ziemi”

07 grudnia
 ǧ 19:00�Koncert�Varius�Manx�&�Kasia�Stankiewicz

30 listopada
 ǧ 10:00�Rozumiem�co�czytam�dla�klas�II�i III�szkół�
podstawowych

 ǧ 11:00�Bajkowe�soboty�dla�rodziny

 ǧ Galeria�zaprasza�do�zwiedzania�ekspozycji�stałej�malarstwa�

współczesnego�polskiego,�europejskiego�i światowego�

z kolekcji�Sztuki�Współczesnej�BWA�w Olkuszu.�Pon�9-16,�

wt.-pt�10-18,�sob�10-14.

 ǧ 4�grudnia,�godz.�18.00�–�spotkanie�autorskie:�Anna�

Kaszuba-Dębska,�artystka,�pisarka�(„Schulz�i�kobiety”,�na�

wiosnę�ukaże�się�biografia�Bruno�Schulza�Jej�autorstwa);

 ǧ 6�grudnia,�godz.�18.00�–�wernisaż�wystawy�poplenerowej�

XV�Międzynarodowego�Pleneru�Malarskiego�„Srebrne�

Miasto”�Olkusz�2019;

29 listopada
 ǧ 15:30�-�16:15�Zajęcia�na�basenie�-�SP�Bukowno�-�Basen�
kryty�Bukowno

 ǧ 16:00�-�17:00�Zdrowy�kręgosłup�-�Klub�„Kubuś”�ul.�
Batalionów�Chłopskich�2,�os.�Słowiki

 ǧ 17:00�-�20:00�Klub�„Wiarusy”�-�Klub�„Kubuś”�ul.�Batalionów�
Chłopskich�2,�os.�Słowiki

29 listopada
 ǧ 15:30�-�16:30�Siłownia�-�Klub�„Krecik”�ul.�Konopnickiej�4,�
os.�Młodych

 ǧ 16:00�-�16:45�Język�angielski�(dzieci�6-8�lat)�-�Klub�
„Krecik”�ul.�Konopnickiej�4,�os.�Młodych

 ǧ 17:00�-�18:00�Akademia�Wróbelka�Elemelka�–�zajęcia�
taneczne�dla�dzieci�(4-6�lat)�-�Klub�„Krecik”�ul.�
Konopnickiej�4,�os.�Młodych

 ǧ 18:00�-�19:00�Hip-hop�dla�dzieci�(8-12lat)�-�Klub�„Krecik”� 
ul.�Konopnickiej�4,�os.�Młodych

01 grudnia
 ǧ 16:00�Wielkie�otwarcie�lodowiska�-�Rynek�Olkusz
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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.

Ogłoszenia  
drobne  
już od  

2,76 zł*
*cena�netto,�do�40�znaków.

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ Komis wielobranżowy, narciarski, 
tanie pralki, skup-sprzedaż, skup 
telefonów, serwis, lombard. 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 trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, bigo-
wanie, złocenie metodą termodruku.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ Usługi ogrodnicze, koszenie traw-
ników, grabienie liści, ogólne prace 
jesienne, odśnieżanie.  
Tel.(513)770550.

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.

 ǧ Windykacja należności. Pomoc 
w odzyskiwaniu należności. Propozy-
cja dla B2. Olkusz ul. Sławkowska 9/4, 
windykacja-krk.pl Tel.(889)254758.

 ǧ Biuro Rachunkowe.  
Tel.(794)394952.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 

30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + retusz 

gratis (możliwość dojazdu do klienta). 

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

MOTORYZACJA

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE

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

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 

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

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

 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 POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo 

dobrej lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsz-

tyńska (pod przedszkole, gabinety 

lekarskie, biura, sklep, mieszkania 

pracownicze). Tel.(509)020901.

 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od 

ulicy. Tel.(519)192879.

PRACA

 ǧ Przyjmę do biura spedytora 

na transport międzynarodowy, 

znajomość j.angielskiego, również do 

przyuczenia. Tel.(509)259555.

 ǧ Przyjmę kierowcę na trasy 

międzynarodowe, C+E, stałe kursy, 

trasy powtarzalne, praca na chłodni. 

System tygodniowy -wyjazd i zjazd. 

Tel.(728)529145. 

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 

międzynarodowy. Tel.(509)020901.


