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R E K L A M A

OLKUSZ
Konrad Kulig

Do końca grudnia ubiegłego 
roku trwały konsultacje społeczne 
w sprawie proponowanych przez 
kierownictwo magistratu zmian 
w statutach sołectw i osiedli Gminy 
Olkusz. Efekty konsultacji zostały 
przedstawione w ostatnich dniach. 
Jakie czekają nas nowości?

W przypadku osiedli plany naj-
ważniejszych modyfikacji obejmowały 
m.in. tryb wyboru przewodniczących 
i zarządów osiedli. Miały tego do-
konywać piętnastoosobowe Rady 
Osiedli, będące równocześnie orga-
nem uchwałodawczym i kontrolnym 
zarządu. W trakcie konsultacji wśród 
mieszkańców i samorządowców poja-
wiły się liczne głosy kwestionujące te 
regulacje. Wskazywano, jako słusz-
niejsze, dotychczasowe rozwiązanie, 
w którym to ogólne zebranie miesz-
kańców wybiera zarząd. Ostatecznie 
magistrat zdecydował się przygotować 
nowe projekty statutów dla osiedli. 

Nie będzie w nich Rad Osiedli, zaś 
w ich miejsce organem uchwałodaw-
czym osiedla pozostanie zebranie 
ogólne mieszkańców.

– Uważam, że na samym dole 
szczebla samorządowego powinno się 
jak najbardziej dążyć do demokracji 
bezpośredniej, czyli bezpośredniego 
kontaktu osoby wybieranej z wybor-
cą. Należy zwiększyć kompetencje 
zarządów osiedli i pomóc im w re-
alizacji dotychczasowych zadań. – 
komentuje Wojciech Ozdoba, radny 
Rady Miejskiej i członek zarządu 
Osiedla Młodych.

Nowe projekty statutów osiedli 
zostaną ponownie skonsultowane 
z mieszkańcami. Natomiast goto-
wymi projektami statutów sołectw 
Rada Miejska zajmie się w najbliższej 
przyszłości.

– Nowe projekty statutów Osie-
dli, uwzględniające  propozycje  
mieszkańców, zostaną opracowane 
w I kwartale 2020 roku i następnie 
poddane konsultacjom społecznym. 
Projekty statutów Sołectw zostaną 

poddane pod obrady Rady Miejskiej 
w Olkuszu na najbliższej sesji. Na tę 
chwilę nie mamy jeszcze wyznaczone-
go terminu. – wyjaśnia Michał Latos, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu.

Opinia mieszkańców 
wiążąca, czy niewiążąca?

Podczas konsultacji w sołec-
twach najwięcej emocji budził zapis 
dotyczący sprzedaży lub oddania 
w użytkowanie wieczyste nierucho-
mości stanowiącej mienie gminne 
i położonej na terenie wsi. Propozycje 
nowych przepisów budziły obawy 
mieszkańców, co do możliwości 
uszczuplenia ich praw bez ich zgody. 
Kiedy zatem, zgodnie z projektem 
statutów, zdanie sołectwa będzie się 
liczyło?

W przypadku nieruchomości 
stanowiącej mienie gminne i położo-
nej na terenie sołectwa sprzedaż lub 
oddanie jej w użytkowanie wieczyste 
wymagać będzie uzyskania niewiążą-
cej opinii zebrania wiejskiego. Jeśli 

jednak byłoby to mienie, z którego 
sołectwo korzysta, uszczuplenie 
dotychczasowych praw nie będzie 
mogło się odbyć bez zgody zebrania 
wiejskiego. W tym przypadku zdanie 
mieszkańców będzie dla Rady Miej-
skiej wiążące.

Które wnioski zostały 
uwzględnione?

W mniejszych miejscowościach 
(Kogutek i Wiśliczka) uwzględniono 
propozycję zmniejszenia do dziesię-
ciu wymaganej liczby podpisów pod 
zgłoszeniem listy kandydatów na 
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
Zaakceptowane zostały także wnioski 
o powiększenie liczby członków Rad 
Sołeckich. Szczegółowe informacje 
o uwzględnionych i odrzuconych 
propozycjach mieszkańców można 
znaleźć w internetowym wykazie 
zamieszczonym w Biuletynie In-
formacji Publicznej UMiG Olkusz 
(zakładka: konsultacje aktów prawa 
miejscowego).

Rad Osiedli nie będzie
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P O D Z I Ę K O W A N I A

WOLBROM
Ewa Barczyk

Pasażerowie linii kolejowej 
na trasie przebiegającej przez 
Wolbrom zaobserwowali, że prace 
modernizacyjne na blisko 40 km 
odcinku od Charsznicy do Jaro-
szowca Olkuskiego są na ukoń-
czeniu. Pociągi jadą już z trochę 
większą prędkością po nowych 
torach, pasażerowie korzystają 
z udogodnień nowych peronów 
w Jeżówce, Zarzeczu, Chrząstowi-
cach i tylko stacja w Wolbromiu 
czeka jeszcze na bezpieczne ciągi 
komunikacyjne pomiędzy pero-
nami, które zastąpią zburzony 
wiadukt. Inwestor informuje ofi-
cjalnie, że zakończenie wszystkich 
prac modernizacyjnych planowane 
jest jeszcze w tym roku.

Rozpoczęta w sierpniu 2018 r. 
poważna modernizacja przebiegają-
cej przez Wolbrom linii kolejowej nr 
62 widocznie zmierza ku końcowi. 
Wymieniono torowiska, urządzenia 
sterujące oraz trakcję, a stacje na 
terenie gminy Wolbrom całkowicie 
przebudowano. Powstały na nich 
wygodne i bezpieczne perony, które 
zostały wyposażone w nowe wiaty 
i tablice informacyjne. W niektórych 
miejscowościach przystanki kolejowe 
zostały przesunięte w wygodniejsze 
dla pasażerów miejsce i podniesione 
prawie o metr, w stosunku do po-
przedniego poziomu.

Największy zakres robót zapla-
nowano na stacji Wolbrom, gdzie 
kompleksowo przebudowano wszyst-
kie torowiska, a także wydłużono 
bocznice, dzięki czemu stacja będzie 
mogła przyjmować pociągi towarowe 
o długości 750 metrów. Pasażerowie 
korzystający na bieżąco z przewo-
zów kolejowych czekają jeszcze na 
zakończenie prac przy przejściu 
podziemnym, które ma zastąpić 
wyburzony jesienią ubiegłego roku 
wiadukt. Budowlańcy nie mieli tu 
łatwego zadania, bowiem – jak po-

wszechnie wiadomo – stacja Wolbrom 
wybudowana jest na terenie mocno 
bagnistym. Zaplanowane szyby wind 
i podziemne przejście trzeba było 
odpowiednio odwodnić i zabezpieczyć 
przed naturalnym zalewaniem, któ-
rego nie sposób uniknąć, zwłaszcza 
w bardziej mokrych okresach. Wśród 
mieszkańców nowe rozwiązania bu-
dzą niejakie wątpliwości, świadkowie 
obserwujący budowę na co dzień 
widzieli zmagania z wypompowy-

waniem nieustannie napływającej 
do wykopów wody… Miejmy jednak 
nadzieję, że współczesne technologie 
dotrzymają kroku rozwiązaniom 
sprzed lat, kiedy teren pod tory 
i wiadukt udało się ustabilizować. 
Również zastosowanie w tym miejscu 
kosztownych wind nie do końca prze-
konuje podróżnych - oby nie okazało 
się, że wydatek nie spełni oczekiwań, 
bo windy szybko zostaną zepsute i nie 
będzie komu ich naprawiać...

Niejakie rozczarowanie budzi 
też informacja, że, mimo wcześniej-
szych zapowiedzi (pogłosek?), może 
nie dojść do remontu pięknego, 

ale zniszczonego budynku dworca 
w Wolbromiu. Dawno temu, kiedy 
funkcjonowały w nim poczekalnia, 
kasa, a nawet bar dawno minęły. 
W budynku pozostali tylko mieszkań-
cy, zajmujący wyższą kondygnację, 
a użytkowany wcześniej przez kolej 
parter budynku, na głucho zamknię-
ty, wciąż świeci pustkami i coraz bar-
dziej straszy… Niestety, pojawiające 
się przed wyborami samorządowymi 
obietnice, które rozbudziły nadzie-
ję na możliwość odrestaurowania 
obiektu i przeznaczenia go na cele 
niekoniecznie związane z koleją, na 
razie wciąż pozostają w sferze marzeń. 
Cóż – podobno nadzieja umiera ostat-
nia, więc optymiści wciąż jej nie tracą.

Ciekawostką jest, że podczas 
modernizacji linii 62 inwestor, czyli 
PKP PLK, wykorzystał do przebudowy 
przejazdów kolejowo-drogowych wy-
produkowany w lokalnych zakładach 
FTT Wolbrom S.A najnowocześniejszy 
system gumowej nawierzchni na 
przejazdy kolejowe – ELASTrack, 
który kierowcy bardzo sobie chwalą.  
Rozwiązanie, zastosowane ekspery-
mentalnie na długo przed ostatnim 
remontem, przez całe lata dobrze 
spełniało swoją funkcję na przejeździe 
przy stacji Wolbrom, co dobrze rokuje 
na przyszłość.

Modernizacja linii kolejowej 
nr 62 Tunel-Sosnowiec na trasie 
Charsznica-Wolbrom-Jaroszowiec 
Olkuski, według informacji inwestora, 
pochłonie ponad 132 mln złotych. 
Zadanie obejmuje wymianę łącznie 
39 km torów, 20 km sieci trakcyjnej, 
przebudowę 22 obiektów inżynieryj-
nych (mosty i przepusty), przebudowę 
6 przejazdów kolejowo-drogowych.

Jak zapowiada PKP PLK, nowa 
infrastruktura pozwoli do końca 2020 
roku zwiększyć prędkość pociągów 
miejscami z 40 do nawet 120 km/h, 
co zwiększy atrakcyjność podróżo-
wania, tak niegdyś popularną, a dziś 
jednak bardzo mało wykorzystywaną 
formą komunikacji.

Pociągi coraz bardziej 
atrakcyjne

OLKUSZ
Wiola Woźniczko, fot. UMiG Olkusz

1 czerwca w gminie Olkusz 
rusza realizacja unijnego projektu 
„Rozwój kształcenia ogólnego 
w szkołach podstawowych”. Sa-
morząd pozyskał na ten cel 5 253 
544,21 złotych dofinansowania, co 
w całości pokryje wszystkie działa-
nia ujęte w trzyletnim programie.

Promesy na projekty edukacyjne 
oraz badawczo - rozwojowe przedsię-
biorstw wręczali wicemarszałek Łu-
kasz Smółka i dyrektor Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości Rafał 
Solecki. -Innowacja i pomysłowość 
w rozwoju i edukacji, to znaczące dla 
województwa małopolskiego aspekty. 
Wartość dofinansowania wręczanych 
dzisiaj promes to prawie 100 mln zł, 
przełoży się to na konkretne działania 
w całym naszym regionie. Wspieramy 
młodych inżynierów i rozwój najnow-
szych technologii. Zdobywanie kom-
petencji i poszerzanie umiejętności 
Małopolan są niezbędne i potrzebne. 
To stanowi o sile i potencjale naszych 
mieszkańców na arenie zawodowej 
w kraju i za granicą - mówił wicemar-
szałek Łukasz Smółka.

Dotacja dla gminy Olkusz zo-
stała przyznana w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-
2020. - Otrzymaliśmy najwyższe 
dofinansowanie, przyznane w ramach 
tego naboru. Jest to dowód na to, 
że potrafimy skutecznie sięgać po 
zewnętrzne środki. Co jest szczegól-
nie ważne – zasilą one nasze szkoły, 
znacznie poprawiając ich ofertę 
edukacyjną, adresowaną zarówno do 
dzieci potrzebujących dodatkowych 
zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 
oraz do tych, którzy chcą rozwijać 
swoje zainteresowania i kreatywność. 
Warto inwestować w młodych, bo oni 
są naszą przyszłością – komentuje 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Projekt będzie realizowany przez 
trzy lata w dwunastu placówkach. Są 
to: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła 
Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa 
Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła 
Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawo-
wa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, 
Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła 
Podstawowa w Braciejówce, Szkoła 
Podstawowa w Gorenicach, Szkoła 
Podstawowa w Osieku, Szkoła Pod-
stawowa w Zedermanie.

Wymienione szkoły zyskają wiele 
pomocy dydaktycznych, m. in. wypo-
sażenie pracowni komputerowych, 
przyrodniczych i językowych; tablety 
czy tablice interaktywne. Zgod-
nie z założeniami projektu zostaną 
utworzone lub doposażone gabinety 

terapeutyczne i pedagoga szkolnego. 
Olkuskie placówki w ramach pro-
gramu planują również współpracę 
z uczelniami wyższymi: Uniwersyte-
tem Jagiellońskim, Uniwersytetem 
Śląskim, Uniwersytetem Rolniczym 
i Akademia Górniczo-Hutniczą.

Dla uczniów przewidziano szereg 
zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 
z języka polskiego, matematyki, 
języków obcych, programowania 
z elementami grafiki komputerowej, 
a także dodatkowych: kształtujących 
zdolności matematyczne i logicznego 
myślenia, szachowych, informatycz-
nych, ćwiczenia uwagi i radzenia 
sobie ze stresem, z kreatywności 
i współpracy grupowej - taniec no-
woczesny, koła przyrodnicze, koła 
językowe, nauka robotyki, Creative 
English dla uczniów, Szkoła Liderów 
Euroweek oraz trening umiejętności 
społecznych. Młodzież będzie uczest-
niczyć w różnego rodzaju wycieczkach 
edukacyjnych, m. in. do teatrów czy 
muzeów.

Projekt zakłada także podno-
szenie kwalifikacji przez nauczycieli 
poprzez kursy czy studia podyplo-
mowe z: logopedii, neurologopedii, 
surdopedagogiki, tyflopedagogiki, 
terapii pedagogicznej.

Projekt potrwa do końca lipca 
2023 roku.

Ponad 5 mln zł dla 12 szkół

Kondolencje | Nekrologi | Podziękowania | tel. 32 754 44 77
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R E K L A M A

POWIAT
Jakub Fita

Modernizacja oświetlenia to 
nie tylko poprawa bezpieczeństwa, 
ale też oszczędności w zużyciu 
prądu i korzyści dla środowiska. 
Przekonuje się o tym coraz wię-
cej samorządów, które aplikują 
o zewnętrzne środki i wymieniają 
uliczne lampy na swoim terenie. 
Postanowiliśmy sprawdzić, jak do 
tego tematu odnoszą się władze 
okolicznych gmin.

Z roku na rok coraz więcej sa-
morządów na terenie naszego kraju 
inwestuje w modernizację ulicznego 
oświetlenia. Głównym powodem reali-
zowania tego typu projektów jest chęć 
obniżenia kosztów zakupu energii 
elektrycznej. Za wymianą ulicznych 
lamp przemawiają również kwestie 
ekologiczne oraz poprawa bezpieczeń-
stwa i komfortu życia mieszkańców.

Nie wszędzie jednak wymiana 
lamp idzie równym tempem. Roz-
czarowania tym faktem nie kryją 
nasi Czytelnicy. - Olkusz pod tym 
względem to zaścianek. Osiedla są 
dalej oświetlone starymi lampami 
sodowymi. Nie dość, że pożerają one 
dużo prądu, to świecą na pomarań-
czowo. Dla porównania wystarczy 
przyjrzeć się, jak wygląda nowy 
parking na dawnym „klepisku” czy 
Dolinka. Kiedy doczekamy jakiejś 
akcji kompleksowej wymiany? – pytał 
nas niedawno jeden z nich.

Nie nasze słupy,  
nie nasza sprawa

Środki na realizację tego typu 
inwestycji samorządy mogą pozyski-

wać z różnych źródeł. Jednym z nich 
jest program SOWA realizowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Udziela on dotacji samorządom 
na modernizację istniejących sieci 
oświetleniowych bądź też partycypacji 
w koszta montażu nowych punktów 
świetlnych. Gminy mogą jednak 
ubiegać się o dofinansowanie mo-
dernizacji tylko tych lamp, które są 
ich własnością. A z tym bywa różnie. 
Dla przykładu - na łączną ilość 1781 
punktów świetlnych w gminie Klucze, 
1503 z nich stanowi majątek firmy 
TAURON Dystrybucja S.A. Podobnie 
jest we wszystkich pozostałych samo-
rządach na terenie naszego powiatu.

- Nie aplikujemy o środki z tego 
programu, gdyż nie posiadamy tytułu 
prawnego do dysponowania infra-
strukturą oświetlenia zewnętrznego 
– taką odpowiedź najczęściej słyszy-
my pytając w okolicznych urzędach 
o program SOWA. Urzędnicy wska-
zują również na inne wymagania. - 
Warunkiem koniecznym do ubiegania 
się o dofinansowanie jest wykonanie 
audytu oświetlenia w gminie oraz 
stworzenie dokumentacji technicz-
nej. Przeznaczenie sporych środków 
finansowych na takie zadanie wydaje 
się być bezcelowe ze względu na brak 
zabezpieczenia środków finansowych 
na późniejszą realizację właściwej 
inwestycji oraz mało atrakcyjne wa-
runki finansowania przedsięwzięcia 
– tłumaczy Michał Latos, rzecznik 
prasowy UMiG Olkusz.

Samorządowcy zapewniają jed-
nak, że modernizują oświetlenie 
wszędzie tam, gdzie jest to tylko 
możliwe. - Sukcesywnie realizujemy 
wymianę opraw oświetlenia ulicz-

nego w ramach własnych środków 
budżetowych. Na dzień dzisiejszy 
nasz samorząd wymienił i dobudował 
146 punktów typu LED – czytamy 
w piśmie, jakie otrzymaliśmy z gmi-
ny Klucze. - Praktycznie 100% sieci 
oświetlenia zewnętrznego będącego 
własnością Gminy Wolbrom jest zmo-
dernizowane i wyposażone w ener-
gooszczędne oprawy – zapewniają 
władze Wolbromia. - Modernizacje 
oświetlenia ulicznego odbywają się 
na bieżąco przy okazji przeprowadza-
nych inwestycji na drogach publicz-
nych we własności gminnej – mówi 
Michał Latos z olkuskiego magistratu.

Jak robią to sąsiedzi?
Czy w takim razie samorządy 

rzeczywiście nie mogą nic więcej 
zrobić? - Niekoniecznie. Aby znaleźć 
przykład dobrych praktyk nie trzeba 
daleko szukać. Piętnaście lat temu na 
terenie gminy Jaworzno oświetlenie 
uliczne opierało się głównie na sta-
rych energochłonnych oprawach ze 
źródłami światła o zbyt dużej mocy. 
W 2004 roku Prezydent tego miasta 
podjął jednak decyzję o przystąpieniu 
do realizacji programu kompleksowej 
modernizacji systemu miejskiego 
oświetlenia. Władze samorządo-
we opracowały model współpracy 
z dostawcą energii, dzięki któremu 
oba podmioty wspólnie wymieniają 
uliczne lampy.

Współpraca ta polega na tym, że 
Jaworzno kupuje od przedsiębiorstwa 
energetycznego co miesiąc usługę 
oświetlenia ulicznego o podwyższo-
nym standardzie na podstawie opra-
cowanej dokumentacji projektowej. 
Koszt zakupu tej usługi finansowany 
jest z oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej i  wynika z negocjacji 
między przedsiębiorstwem energe-
tycznym i urzędnikami. Dzięki temu 
na terenie miasta systematycznie 
pojawiają się nowoczesne oprawy 
z wysoko wydajnymi źródłami światła.

Kooperacja pomiędzy samo-
rządem i dostawcą układa się tak 
dobrze, że Jaworzno i firma TAURON 
Dystrybucja S.A. przygotowały dwa 
lata temu projekt swoistej „mapy dro-
gowej” dotyczącej rozwoju oświetlenia 
w mieście. „Masterplan dla miasta 
Jaworzna” został opracowany na 
podstawie inwentaryzacji oświetlenia: 
ulic, parków, zieleni oraz iluminacji 
najważniejszych obiektów. Efektem 
tej pracy jest liczący niemal 2 tys. 
stron dokument, zawierający szcze-
gółowe zalecenia dla projektantów.

Swoje pomysły na modernizację 
miejskiego oświetlenia mają także 
władze Olkusza. Na chwilą obecną 
są to jednak tylko odległe koncep-
cje. - W złożonej przez gminę Olkusz 
aplikacji w formie zarysu projektu 
w Programie „Rozwój lokalny” w ra-
mach Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego 2014-2021 aspekt wymiany 
oświetlenia został szeroko omówiony 
i w przypadku przejścia do kolejnego 
etapu oceny, gmina może uzyskać 
możliwość pomocy eksperckiej przy 
opracowywaniu dokumentacji z tym 
związanej – mówi nam Michał Latos.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Tra-
dycyjnie zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

Kiedy nadejdzie era „oświecenia” 
w gminach? 

POWIAT
Jakub Fita

Niedawno Główny Urząd Staty-
styczny policzył kwoty inwestycji 
dofinansowanych w ramach polity-
ki spójności we wszystkich samo-
rządach. Od niespełna 28 mln zł 
w Bolesławiu do ponad 225 mln zł 
w Olkuszu – tyle według GUS wy-
noszą wartości unijnych projektów 
realizowanych w okolicznych gmi-
nach. Jak dokładnie przedstawiają 
się statystyki związane z powiatem 
olkuskim?

Ranking opracowany przez Głów-
ny Urząd Statystyczny obejmuje 
łącznie 2477 gminy w naszym kraju. 
Dane GUS uwzględniają wszystkie 
projekty realizowane na terenie 
danej miejscowości i nie należy ich 
utożsamiać wyłącznie z projektami re-
alizowanymi przez samorządy. Zesta-
wienie obejmuje również inicjatywy 
z sektora organizacji pozarządowych 
oraz biznesu.

- Chodzi o fundusze ze środków 
UE na lata 2014-2020, dostępne 
w ramach krajowych programów ope-
racyjnych, takich jak Infrastruktura 
i Środowisko, a także programów 
regionalnych, po które mogą sięgać 
beneficjenci na obszarze danego 
województwa. Natomiast w zestawie-
niu nie wzięto pod uwagę Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
i PO RYBY – czytamy w komunikacie 
opublikowanym przez Polską Agnację 
Prasową.

Na czele klasyfikacji uplaso-
wała się Warszawa, w której łączna 

wartość projektów realizowanych 
przez wszystkich beneficjentów wy-
niosła 19,8 mld zł. Kolejne miejsca 
zajęły: Kraków (8,3 mld zł), Łódź (8 
mld zł) oraz Wrocław (6,3 mld zł). 
Na przeciwległym biegunie znalazło 
się: Zabrodzie w woj. mazowieckim 
(163 tys. zł) oraz dwie gminy w woj. 
łódzkim: Ostrówek (250 tys. zł) oraz 
Kobiele Wielkie (335 tys. zł).

Jak na tym tle wypadają okolicz-
ne miejscowości? – Najwięcej środków 
zainwestowano w Olkuszu. Z kwotą 
opiewającą na ponad 225,6 mln zł 
Srebrny Gród uzyskał 169 lokatę 
w zestawieniu. Bukowno - z kwotą 
181,3 mln zł - uplasowało się na 212 
miejscu. Miasto i Gmina Wolbrom, 
gdzie realizowane są inwestycje 
o wartości 113 mln zł, odnaleźć mo-
żemy na 337 miejscu. Na 449 miejscu 
odnajdziemy Klucze, gdzie wcielane 
są w życie projekty wycenione na 96 
mln zł. Wartość przedsięwzięć na 
terenie gminy Trzyciąż (pozycja nr 
1086) opiewa na kwotę prawie 33 mln 
zł. Nieco dalej znalazł się Bolesław 
(1421 miejsce). Środki inwestycyjne 
wynoszą w przypadku tego samorzą-
du terytorialnego prawie 28 mln zł.

W aktualnej perspektywie finan-
sowej (2014-2020) Polska zainwestuje 
w ramach środków z polityki spójno-
ści 82,5 mld euro. Jest to najwięcej 
spośród państw członkowskich UE. 
Z przedstawionej przez Komisję 
Europejską propozycji dotyczącej 
przyszłego budżetu unijnego wynika 
jednak, że w kolejnej perspektywie 
nasz kraj miałaby otrzymać nawet 
23% środków mniej niż obecnie.

Ile dostaliśmy 
funduszy z UE? 



4 | 21 lutego 2020 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

WOLBROM
Ewa Barczyk

Wolbromski magistrat dwoi 
się i troi, aby nie płacić kolejnych 
kar za zbyt mało efektywnych 
działań na rzecz poprawy powie-
trza w gminie, a czarne, bure 
i śmierdzące dymy jak truły, tak 
trują mieszkańców. Czy propozycja 
zastąpienia tradycyjnego węgla 
węglem błękitnym i słuchanie 
audiobooków są w stanie zmienić 
sytuację i mentalność ludzi?

Pierwsze kary dla gmin za ignoro-
wanie walki ze smogiem i brak wymia-
ny trujących środowisko pieców na 
węgiel, które trochę wybiórczo zasto-
sował wobec wybranych samorządów 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
posypały się w czerwcu 2017 r. Na 
47 małopolskich gmin, które zostały 
skontrolowane pod kątem realizacji 
regionalnego programu ochrony po-
wietrza za brak działań ukarano aż 
32. Na czarnej liście WIOŚ znalazły 
się wtedy m. in. gminy: Wolbrom, 
Skała, Sułoszowa, Zielonki, Andry-
chów, Chrzanów. Prawdopodobnie, 
gdyby wybrano do badania inne 
miejscowości, albo przeprowadzono 
je dzisiaj - wyniki byłyby równie złe.

Mimo upływu czasu i podejmo-
wanych działań edukacyjnych, a tak-
że możliwości korzystania z różnych 
form pomocy w wymianie szkodliwych 
dla zdrowia i życia ludzi kopciuchów 
- wciąż niewiele się zmienia. W dużej 
liczbie przypadków ludzie nadal nie 
rozumieją, że „oszczędności” uzy-
skane poprzez palenie w piecach byle 
czym, łącznie ze śmieciami, odbija się 
kosztownie na zdrowiu nas wszyst-
kich – również trucicieli.

Gmina Wolbrom wyciągnęła 
lekcję z kary. Zatrudniony w Urzędzie 
Miasta i Gminy Wolbrom ekodoradca 
prowadzi wiele akcji informacyjnych, 
popularyzuje wiedzę o szkodliwości 
smogu i alternatywnych sposobach 
ogrzewania domów, bez emitowania 
trucizny do powietrza, informuje z ja-
kich programów może skorzystać oby-
watel chcący wymieniać piec. Pojawiło 

się też kilka pomysłów nowatorskich 
- np. edukacja poprzez słuchanie 
audiobooków czy propozycja palenia 
błękitnym węglem.

W grudniu 2019 r. w ramach ak-
cji „Wolbrom oddycha czystym powie-
trzem” na wolbromskim rynku odbył 
się pokaz spalania błękitnego węgla 
- „bezdymnego” paliwa opracowane-
go w ramach projektu badawczego 
przez Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla w Zabrzu. Ten rodzaj opału 
powstaje na bazie zwykłego węgla, 
który w odpowiednich warunkach 
technologicznych poddawany jest 
koksowaniu, czyli usunięciu z niego 
części lotnych, bez wpuszczania ich 
do otoczenia.

- Przekonują nas, że to super 
paliwo jest bardzo ekonomiczne, bo 
trzeba go spalić mniej niż zwykłego 
węgla. Zgoda – mniej truje, ale kogo 
na to stać? Przecież ten węgiel jest 
ponad dwa razy droższy niż zwykły, 
a ten też kosztuje swoje. Gdybym 
miał takie pieniądze, to nie paliłbym 
węglem, tylko gazem, bo nie wymaga 
tyle uwagi i pracy – dzielił się wtedy 
opinią jeden z przyglądających się 
prezentacji mieszkańców.

W styczniu tego roku Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla zamon-
tował stację monitoringu jakości 
powietrza w Chrząstowicach. Stacja 
będzie pilotażowo monitorowała spa-
lanie w gospodarstwach błękitnego 
węgla, który trafi do mieszkańców 

w ramach eksperymentu. Z pewno-
ścią przez chwilę zmiana – pod wa-
runkiem powszechności rozwiązania 
– będzie odczuwalna, ale czy wpłynie 
to realnie na poziom zanieczyszczenia 
powietrza? Pytanie jest retoryczne, 
bo odpowiedź jest oczywista – nie 
ma szans!

Efekt tych działań? Przy kolejnej 
kontroli Gmina wykaże się aktyw-
nością w walce ze smogiem i pewnie 
uniknie kolejnej kary, ale czy coś to 
zmieniło/zmieni w realiach zimowego 
trucia?

W uproszczeniu - problemy do 
rozwiązania są dwa: zmiana myśle-
nia u osób nieuświadomionych i nie 
zwracających uwagi na efekty palenia 

byle czym oraz brak środków finanso-
wych na zmiany u dużej części nawet 
świadomych, ale mniej zamożnych 
mieszkańców.

O ile czas oraz efektywna praca 
edukacyjna i – chyba najbardziej 
przemawiające do wyobraźni – su-
rowe karanie trucicieli „nieświado-
mych” lub opornych, pod warunkiem 
konsekwencji w działaniu, mają 
zapewne szanse przynieść w przy-
szłości jakieś efekty, to co zrobić 
z tymi, których zwyczajnie nie stać 
na drogie rozwiązania ekologiczne? 
Niestety - to już chyba temat dla 
rządu, bo samorządy raczej niewiele 
mają realnych narzędzi, a zwłaszcza 
środków finansowych na wsparcie 
obywateli w tej walce z wiatrakami…

Zapewne dużym udogodnieniem 
dla mieszkańców miasta Wolbrom 
mogłaby być dostawa ciepła syste-
mowego, czyli racjonalne i efektywne 
wykorzystanie lokalnej ciepłowni, 
która zasiliłaby w energię cieplną 
bloki i indywidualnych odbiorców, 
w sposób kontrolowany pod względem 
ekologicznym. Od wielu lat podej-
mowane były próby wykorzystania 
ponoć dużego, lecz wciąż niewykorzy-
stanego potencjału elektrociepłowni 
przy zakładach postomilowskich. 
Mieszkańcy pobliskich domów przy 
ul. Fabrycznej i 1 Maja, mimo wielu 
zabiegów nieustannie słyszeli jednak, 
że sieć zasilająca osiedla nie jest 
w stanie obsłużyć prywatnych domów 
wzdłuż przebiegu rurociągu. Cóż – 
sprywatyzowana w latach 90-tych 
Elektrociepłownia prowadzi własną 
politykę prowadzenia działalności 
i nikt z zewnątrz nie może narzucić jej 
kierunków funkcjonowania i rozwoju.

Po objęciu władzy w gminie przez 
burmistrza Adama Zielnika pojawił 
się pomysł budowy nowej ciepłowni 
i sieci, która zasiliłaby systemowo 
północną stronę miasta i indywidu-
alne domy, w efekcie obniżając niską 
emisję. W tym przypadku również lata 
mijały, a rozwiązanie nigdy nie wyszło 
poza strefę idei. Tym samym gmina 
Wolbrom tkwi w miejscu, by nie rzec 
w czarnej dziurze. Mieszkańcy, którzy 
zdecydowali się zmienić piece na bar-
dziej nowoczesne i przyjazne życiu, 
wciąż są w mniejszości i, chcąc nie 
chcąc, oddychają trującym dymem, 
wydobywającym się z kominów są-
siadów. By nie być posądzoną o pry-
watę, nie pozdrowię w tym miejscu 
własnych okolicznych trucicieli, choć 
okna w zimowy piękny dzień lepiej mi 
nie otwierać…

Ze smutkiem trzeba stwierdzić, 
że ekologiczne działania Gminy Wol-
brom w sprawie ochrony powietrza, 
choć niejednokrotnie ciekawe i wręcz 
widowiskowe, na razie większych 
efektów nie przynoszą. Czego braku-
je? Jakie jest Państwa zdanie w tej 
sprawie?

Walka ze smogiem  
– jak z wiatrakami

POWIAT
Jakub Fita

Przedsiębiorcy z naszego po-
wiatu radzą sobie coraz lepiej. 
Widać to zarówno po inwestycjach 
jakie prowadzą, jak i po wysokich 
pozycjach zajmowanych przez ich 
firmy  w ogólnopolskich rankin-
gach. W tym roku aż jedenaście 
podmiotów z naszej okolicy zostało 
sklasyfikowanych w zestawieniu 
najdynamiczniej rozwijających 
się przedsiębiorstw miesięcznika 
Forbes.

Diamenty Forbsa – bo taką 
nazwę nosi ranking – to zestawienie 
firm, które w ostatnich trzech latach 
najskuteczniej zwiększyły swoją war-
tość. Klasyfikacji danych, na zlecenie 
miesięcznika Frobes, dokonała firma 
analityczna Bisnode Polska w oparciu 
o dane z publicznych rejestrów takich 
jak m.in. Krajowy Rejestr Sądowy. 
Firmy zestawiono w trzech katego-
riach na podstawie przychodów ze 
sprzedaży: od 5 do 50 mln złotych, od 
50 do 250 mln złotych oraz powyżej 
250 mln złotych.

Biznesowa „super liga”
Wśród największych spółek –po-

dobnie jak przed rokiem - znalazły 
się Zakłady Górniczo-Hutnicze 
Bolesław S.A. Przedsiębiorstwo to 
zajęło 4 miejsce na liście regionalnej 
oraz 66 na liście ogólnopolskiej. Obrót 
ZGH wyniósł w 2018 r. ponad 1,3 mld 

zł a zysk netto – prawie 185 mln zł. 
Oczko niżej, czyli na 5 pozycji w wo-
jewództwie i 78 w Polsce uplasowało 
się Velvet Care sp. z o.o. z Klucz. 
Producent artykuły toaletowych 
i sanitarnych może pochwalić się 
sprzedażą na poziomie 544 mln zł 
i zyskiem 38 mln zł.

Lokalni potentaci
W kategorii od 50 do 250 mln 

zł na 34 miejscu w Małopolsce i 378 
w kraju znalazła się firma Plast Met 
Automotive Systems sp. z o.o. z Ol-
kusza. Ten dostawa komponentów 
dla czołowych producentów z branży 

motoryzacyjnej wygenerował w 2018 
r. 210 mln zł obrotu i niespełna 20 
mln zł zysku. Drugim przedsiębior-
stwem z naszej okolicy sklasyfiko-
wanym w tej kategorii  jest spółka 
transportowo-spedycyjna Antrans 
BiS. Niespełna 63 mln przychodu 
i 5,7 mln zł zysku „dały” tej firmie 
64 lokatę w regionie i 709 w Polsce.

Coraz więcej firm
Trzecią grupę stanowią przed-

siębiorstwa z obrotem od 5 do 50 
mln zł. Tym razem w tej kategorii 
znalazło się aż 7 podmiotów. Najwy-
żej spośród nich widnieje Electric 
Global sp. z o.o. Olkuska spółka 
zajmująca się wykonywaniem insta-
lacji elektrycznych zajmuje 3 miejsce 
w Małopolsce i 36 na liście ogólnej. 
Na 20 pozycji w województwie (505 
w kraju) uplasowała się firma Keram 
sp. z o.o. z Bukowna, producent 
ceramiki budowlanej. Niewiele niżej 
(23 w Małopolsce i 522 w Polsce) 
odnaleźć możemy firmę Pegas sp. 
z o.o. z Zimnodołu, zajmującą się 
handlem surowcami mineralnymi. 
Sovrana Polska, dystrybutor chemii 
i sprzętu pralniczego, ma tym razem 
58 lokatę w regionie i  1150 w kraju. 
Firma Linoszczel z Gołaczew, pro-
ducent materiałów uszczelniających 
i termoizolacyjnych, może pochwalić 
się odpowiednio pozycjami nr: 81 
i 1496. W zestawienie ujęci zostali 
jeszcze: Prawtech sp. z o.o. z Wol-
bromia (miejsca 92 i 1658) oraz TES 
Technika Emalia Szkło sp. z o.o. 
z Olkusza (pozycje 103 i 1833).

 Triumf okolicznych firm

OLKUSZ
Konrad Kulig

10 lutego zmarła w wieku 95 
lat porucznik Letycja Kiełtyka. 
Podczas II wojny światowej wal-
czyła w szeregach Armii Krajowej 
pod pseudonimem Jutrzenka. Była 
ostatnią kobietą-weteranem AK 
mieszkającą w Olkuszu. Uroczysto-
ściom pogrzebowym towarzyszyła 
wojskowa asysta honorowa. 

– Śp. Letycja była osobą, która 
swoje życie poświęciła nie tylko naj-
bliższym, ale również poświęciła je 
ojczyźnie. Odznaczona Krzyżem Armii 
Krajowej, odznaką Akcji „Burza”, 
odznaką Weterana walk o Niepod-
ległość. Wśród nas żyje już niewiele 
osób o takiej wspaniałej przeszłości. 
Musimy o nich pamiętać, mieć ich 
w swoim sercu, ale przede wszystkim 
w swoich modlitwach. – powiedział 
podczas pogrzebowej mszy świętej ks. 
Jan Pietraszewski.

Zmarłą odprowadził na miejsce 
wiecznego spoczynku pododdział 
honorowy z 5. batalionu dowodzenia 
z Krakowa. Żołnierze wykonali salwę 
honorową oraz odegrali sygnał „Śpij 
kolego”. W uroczystości uczestniczyła 
także delegacja 11. Małopolskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej.

Trzy siostry-żołnierze
Letycja Wanda Kiełtyka (nazwi-

sko panieńskie Mędrek) urodziła się 
w 1925 r. w Olkuszu. Na początku 
okupacji Niemcy odebrali jej ojcu ka-
mienicę, dlatego Mędrkowie przenieśli 
się do swojej rodziny w Bydlinie. Do 
konspiracji należał ojciec rodziny – 
Maciej – oraz wszystkie dzieci: Alicja, 
Zofia i najmłodsza Letycja Wanda. 
Zaangażowanie rodziny podkreślił 
we wspomnieniach dowódca party-
zantów kpt. Gerard Woźnica „Hardy”:

– Ze zdobytego drelichu drużyna 
sanitarno-gospodarcza w Bydlinie 
uszyła mundury. Pracą kierował 
żołnierz oddziału rezerwy, krawiec 
z zawodu – Maciej Mędrek ps. Pęc. 
Bluzy od mundurów szyły: nauczy-

cielka z Bydlina Maria Malecka ps. 
Orlik, Alicja Mędrek ps. Diana, Wan-
da Mędrek ps. Jutrzenka, p. Kalinka 
i kilka innych dziewcząt, których 
pseudonimów nie rozszyfrowałem. 
Tym dzielnym kobietom, które w krót-
kim czasie uszyły 108 bluz, kilka 
plutonów oddziału partyzanckiego 
„Surowiec” zawdzięczało jednolite 
umundurowanie.

„Byłam dumna…”
Wspominając wojenne czasy, 

mimo upływu ponad siedemdziesięciu 
lat, pani Letycja nie kryła emocji.

– Dla mnie to było coś wielkiego. 
Byłam dumna, że mimo młodego 
wieku mogłam złożyć przysięgę i na-
leżeć do organizacji. Wszystko trzeba 
było utrzymać w wielkiej tajemnicy, 
musiałyśmy się ukrywać. Było to 
bardzo przykre, że niektórzy ludzie 
wskazywali nas Niemcom. Ale tym 
partyzantom, którzy poświęcali się 
ojczyźnie, mimo obaw swoich żon 
i matek, należy się docenienie. – mó-
wiła podczas wywiadu w 2017 r. 

Od 1977 r. należała do Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację, 
następnie po powstaniu Światowego 
Związku Żołnierzy AK zrezygnowała 
z członkostwa w ZBoWiD i zaanga-
żowała się w działalność olkuskiego 
oddziału ŚZŻAK. Pełniła tam funkcję 
m.in. przewodniczącej komisji rewi-
zyjnej. Została pochowana 13 lutego 
2020 r. na olkuskim cmentarzu.

Pożegnana 
z wojskowymi 

honorami

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych  
do dzierżawy. 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 
wew. 227.
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POWIAT
Jakub Fita

Dogodzenie wszystkim jest 
niemożliwe - takie przysłanie pły-
nie z odpowiedzi urzędników na 
nasze pytania dotyczące zmiany 
godzin kursowania porannego 
pociągu do Katowic. I choć w ich 
tłumaczeniu jest sporo racji, nie 
sposób nie odnieść wrażenia, 
że interes mieszkańców Olkusza 
jak zwykle znajduje się na szarym 
końcu.

Tydzień temu informowaliśmy 
na łamach Przeglądu Olkuskiego 
o fali skarg, jakie napłynęły do re-
dakcji od mieszkańców okolicznych 
gmin. Dotyczyły one zmiany godziny 
kursowania porannego pociągu do 
Katowic. Postanowiliśmy przyjrzeć 
się sprawie bliżej. Jak się okazuje, 
na ostateczny kształt rozkładu jazdy 
na tym odcinku wpływ ma wiele pod-
miotów. Zaliczamy do nich: spółkę 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
będącą właścicielem torów i dwor-
ców w naszym kraju, regionalnego 
przewoźnika POLREGIO Sp. z o.o. 
oraz tzw. organizatorów transportu 
publicznego. Są nimi samorządy za-
mawiające i pokrywające większość 
kosztów połączenia. W przypadku 
spornego pociągu o numerze 24901 
są to Urzędy Marszałkowskie trzech 
województw: świętokrzyskiego, mało-
polskiego i śląskiego.

„Gdzie kucharek sześć, 
tam…”

Od grudnia 2015 r. pociąg nr 
24901 przyjeżdżał do Katowic na 
godzinę 6:05. Jak zapewniają przed-

stawiciele Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie przez 
4 lata połączenie to posiadało stałą 
grupę klientów dojeżdżających na 6 
rano do zakładów pracy zlokalizowa-
nych na terenie: Sławkowa, Dąbrowy 
Górniczej i Sosnowca. Podczas prac 
nad grudniowym rozkładem jazdy 
organizatorzy transportu zostali 
poinformowani przez Spółkę PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A., że godzina 
ta musi ulec zmianie. Powodem tej 
sytuacji miał być brak przepusto-
wości na wjeździe do stolicy Śląska 
w rozpatrywanym czasie. PKP dało 
w zamian urzędom marszałkowskim 
i przewoźnikowi dwa inne warianty 
przyjazdu na stację w Katowicach - na 
godzinę 5:50 lub na 6:25. Po konsul-
tacji między organizatorami wybrany 
został ten drugi wariant.

Urzędnicy czynili starania, aby 
przy najbliższej korekcie, która wcho-
dzi w życie 15 marca bieżącego roku, 
przywrócić przyjazd na katowicki 
dworzec na godzinę 6:05. Spółka PKP 
odpowiedziała jednak na taki wniosek 
informacją, że nadal jest to niemoż-
liwe. Przedsiębiorstwo to ponownie 
zaproponowało organizatorom do 
wyboru godziny 5:50 i 6:25. Samo-
rządowcy zdecydowali się tym razem 
na godzinę 5:50 jako czas przyjazdu 
pociągu.

Po co ta zamiana?
Jak udało nam się ustalić, przy-

czyną planowanej zmiany rozkładu 
jazdy jest fala krytyki ze strony 
dotychczasowych klientów pociągu 
nr 24901, którzy obecnie nie mogą 
zdążyć na 6 rano do pracy. - Korektę 
wprowadzono po uzgodnieniach 
z Urzędem Marszałkowskim woje-

wództwa małopolskiego. Zmiana 
ta została dokonana na pisemny 
wniosek kilkudziesięciu podróżnych 
skierowany do Małopolskiego Zakła-
du naszej spółki. Pociągi na odcinku 
Sędziszów - Katowice to pociągi kur-
sujące w obrębie trzech województw. 
Jak wynika z naszych doświadczeń, 
połączenia tego typu nie zawsze są 
w stanie zaspokoić wszystkich intere-
sów poszczególnych grup pasażerów. 
Zwłaszcza, że niekiedy stoją one 
ze sobą w sprzeczności - wyjaśnia 
Zdzisław Cieślik, rzecznik prasowy 
świętokrzyskiego oddziału spółki 
POLREGIO.

Z danych zaprezentowanych 
przez urzędników wynika, że w okre-
sie, gdy pociąg nr 24901 przyjeżdżał 
do Katowic na godzinę 6:05, podróżo-
wało nim średnio 75 osób dziennie. - 
Po przesunięciu przyjazdu na godzinę 
6:25 część dotychczasowych klientów 
z niego zrezygnowała, ale pozyskana 
została nowa grupa podróżnych, 
którym dotychczasowa oferta kolejo-
wa nie pasowała – tłumaczy Michał 
Drewnicki, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

W związku ze skargami miesz-
kańców naszego powiatu małopolski 
Urząd Wojewódzki zlecił operatorowi 
POLREGIO przeprowadzenie badań 
frekwencji na tej linii. - Jeżeli okaże 
się, że obecna pora przyjazdu cieszy 
się większą popularnością, będziemy 
rozmawiać z Województwem Śląskim 
i Świętokrzyskim o jej przywrócenie 
w kolejnych edycjach rozkładu jazdy 
– dodaje nasz rozmówca.

Badanie takie polega na fizycz-
nym liczeniu pasażerów w wagonach. 
- Systematycznie monitorujemy prze-
jazdy w naszych pociągach i staramy 

się nadążać za potrzebami naszych 
klientów. W dniach od 10-tego do 
16-tego lutego dokonaliśmy kolejnego 
liczenia podróżnych. Po marcowej 
korekcie zostanie ono powtórzone. 
Dzięki temu będziemy dysponować 
rzeczywistymi danymi dotyczącymi 
frekwencji. Jednocześnie zachęca-
my pasażerów do jak najszerszej 
aktywności i sygnalizowania swoich 
preferencji odnośnie rozkładu jazdy. 
To pozwoli nam na jeszcze bardziej 
wnikliwe dopasowanie pociągów do 
potrzeb mieszkańców – zapewnia 
Zdzisław Cieślik ze spółki POLREGIO.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Przeko-
nują Was argumenty przedstawione 
przez samorządowców i kolejarzy? 
– Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl

Nie da się zadowolić 
wszystkich pasażerów

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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ALERGOLOG 
Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl 

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

CHIRURG DZIECIĘCY 
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. 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

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 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
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). 

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.
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.
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. 

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
Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 
11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. 
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. 
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermatolog, 
wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.
Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, tel. 32 
645 44 70. Wt., czw. 16‒18, sob. 10‒12. 

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. 
Dorota Nowak lekarz diabetolog. Diagnostyka i 
leczenie cukrzycy oraz powikłań. NZOZ „Zdrowie” 
ul. Zawierciańska 14, Klucze. Rejestracja 
telefoniczna 32 642 84 13 w godz. 8.00-18.00.

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.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA mgr 
Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. Tel. 
664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
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.
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.
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.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik. 
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17‒18. Tel. 
695 942 182.
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.
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. 
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.

KARDIOLOG 
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
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.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.
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.
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.
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731.
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
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
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. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 
027.
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 

LARYNGOLOG 
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
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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz, ul. 
Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 32 
754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 15‒18. 
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. 

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 

MEDYCYNA NATURALNA 
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura ucha, 
refleksologia terapeutyczna stóp, masaż, bańka 
próżniowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet 
„Twoja Aura” Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 
486. 

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

NEUROCHIRURG 
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 
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.
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. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.
Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech 
Banyś Specjalista Chorób Oczu

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. 
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.
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. 
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
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. 

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 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

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. 

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

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.

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

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy. 
Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, konsul-
tacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
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
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta Gestalt, superwizor psychotera-
pii. Badania psychologiczne, psychoterapia, kon-
sultacje. Tel. 791 918 888. 

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 
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. 
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.

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
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
Bianka Klich Fizjoterapia. Rehabilitacja osób 
dorosłych. Wizyty domowe. Olkusz i okolice. Tel. 
797 847 948.
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.
Masaż leczniczy, akupresura, masaż relaksacyjny. 
Marta Kowalczyk, Atelier Urody, tel. 530 788 848.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, spe-
cjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH dla 
dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Mar-
libo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731. 
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. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet stomatolo-
giczny czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 
9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
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. 

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.
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.  
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.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. Specja-
lista protetyki stomatologicznej. Olkusz, ul. 
Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 606 654 777. 
Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 602 
276 667. 
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. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. Nullo 
35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 19.00, 
środa, piątek 9.00-13.00. 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 
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.
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 
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 

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. 
Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Marek Pogodziński. 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 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – Indywi-
dualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: piersi, 
staw biodrowy niemowląt, jamy brzusznej, tar-
czycy, przepływy nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. 
Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 603, www.usgol-
kusz.pl
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.
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.
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.  

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 63

II pietro
www.cms5.pl

,

Poradnie specjalistyczne:  
kardiologiczna • chirurgiczna • ortopedyczna • chirurgii naczyń, 

chirurgii onkologicznej • okulistyczna • neurologiczna • urologiczna, 
endokrynologiczna • alergologiczna • reumatologiczna • laryngologiczna

 • dermatologiczna • dietetyczna

Zabiegi ambulatoryjne:
chirurgia, biopsje grubo i cienkoigłowe, blokady, akupunktura

Diagnostyka: 
USG • UKG • holter EKG • holter ciśnieniowy • EKG wysiłkowe •  EMG

spirometria • testy alergiczne • dermatoskopia • rektoskopia

668 127 238
32 754 62 22

PARTNERZY: PZU MEDICOVER • 

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

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

21, 23-24, 26 lutego
 ǧ 17:00 Jojo Rabbit 2D NAP
 ǧ 19:30 Zenek 2D PL

22 lutego
 ǧ 20:00 Zenek 2D PL

25 lutego
 ǧ 19:30 Zenek 2D PL

21 lutego
 ǧ 16:00 Superpies i Turbokot 2D DUB
 ǧ 17:45 Zenek 2D PL
 ǧ 20:00 Bad Boy 2D PL

22 lutego
 ǧ 15:30 Parasite 2D NAP
 ǧ 16:00 Superpies i Turbokot 2D DUB
 ǧ 17:45 Bad Boy 2D PL

 ǧ 18:00 Zenek 2D PL
 ǧ 20:00 Bad Boy 2D PL
 ǧ 20:15 Ptaki Nocy

23 lutego
 ǧ 09:00 Mayday 2D PL
 ǧ 11:00 Jak zostałem gangsterem 2D PL
 ǧ 13:30 Psy 3. W imię zasad 2D PL
 ǧ 15:30 Parasite 2D NAP
 ǧ 16:00 Superpies i Turbokot 2D DUB
 ǧ 17:45 Bad Boy 2D PL
 ǧ 18:00 Zenek 2D PL
 ǧ 20:15 Ptaki nocy

25 lutego
 ǧ 16:00 Superpies i Turbokot 2D DUB
 ǧ 17:45 Bad Boy 2D PL
 ǧ 20:00 Bad Boy 2D PL
 ǧ 18:00 Zenek 2D PL
 ǧ 20:15 Ptaki nocy

26 lutego
 ǧ 16:00 Superpies i Turbokot 2D DUB
 ǧ 17:45 Bad Boy 2D PL
 ǧ 20:00 Bad Boy 2D PL

 ǧ 18:00 Zenek 2D PL
 ǧ 20:15 Ptaki nocy

27 lutego
 ǧ 16:00 Superpies i Turbokot 2D DUB
 ǧ 17:45 Bad Boy 2D PL
 ǧ 20:00 Bad Boy 2D PL
 ǧ 18:00 Zenek 2D PL
 ǧ 20:15 Ptaki nocy

21 lutego
 ǧ 18:00 "Babski Wieczór", m.in. seans kinowy 
„Jak poślubić milionera” - DK Wolbrom,  
ul. Leśna 2.

22 lutego
 ǧ 18:00 Fotograficy Olkuscy 2020 - wernisaż. 
Centrum Kultury, Olkusz, ul. Szpitalna 32.

6 marca
 ǧ 19:00 Koncert Kasi Kowalskiej - DK Wol-
brom, ul. Leśna 2.

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”

Nocna i śNocna i świąteczna wiąteczna 
opieka zdropieka zdrowotna owotna 

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

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

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

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ                 WOLBROM
21.02.2020 Buchowieckiego 15 A Mariacka 6

22.02.2020 al. 1000-lecia 2B 1 Maja 39

23.02.2020 Skwer 6 Krakowska 43

24.02.2020 K. K. Wielkiego 14 os. Skalska 9

25.02.2020	 K.	K.	Wielkiego	28	 Plac	Wolności	15

26.02.2020 K. K. Wielkiego 60 Skalska 22

27.02.2020 K. K. Wielkiego 64 B Krakowska 43

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

Policjanci apelują - zatłoczone 
miejsca to doskonałe warunki dla 
kieszonkowców. Złodzieje lubią 
duże skupiska ludzi, gdzie są 
niezauważeni  i anonimowi.  W au-
tobusach wybierają swoją ofiarę 
i przyglądają  jej się przez pewien 
czas. Obserwują, gdzie chowa 
portfel czy telefon komórkowy. 
Wykorzystują okazję, gdy nie ma 
miejsc siedzących i ofiara trzyma 
się poręczy. 

W ostatnim czasie olkuska poli-
cja przyjęła kilka zawiadomień o kra-
dzieżach kieszonkowych, które miały 
miejsca w autobusach komunikacji 
miejskiej. Wczoraj tj. 18 lutego br. 
mieszkaniec powiatu olkuskiego stra-
cił portfel z pieniędzmi i dokumenta-
mi. 14 lutego okradziono mieszkankę 
Olkusza. Kobieta straciła pieniądze 
i karty bankomatowe. Zanim  się 
zorientowała, że padła ofiarą prze-
stępstwa, w tym czasie złodziej zdążył 
dokonać dwóch transakcji przy uży-

ciu jej kart bankomatowych. W obu 
przypadkach w autobusach panował 
ścisk. Dla złodzieja to idealna okazja. 
Kiedy jego potencjalna ofiara zajęta 
była trzymaniem się poręczy, ten 
niepostrzeżenie ukradł portfel.

Jak nie stać się ofiarą kieszon-
kowca:

1Będąc w autobusie, zwróć uwagę, czy 
nie jesteś obserwowany, a w szczegól-

ności podczas wyjmowania i  wkładania 
portfela.

2Wsiadając do autobusu lub do innych 
środków komunikacji miejskiej zacho-

waj czujność, zwłaszcza gdy jest tłoczno.

3Nie trzymaj telefonu komórkowego 
i wartościowych przedmiotów w kie-

szeniach zewnętrznych.  

4Nie noś portfela ani wartościowych 
rzeczy w  tylnej kieszeni spodni, ani 

w reklamówce, bowiem łatwo ją przeciąć.

5Nie sprawdzaj co chwilę miejsca 
przechowywania portfela itp., takim 

zachowaniem można zwrócić uwagę 
kieszonkowca.

6Gotówkę noś w  kilku różnych miej-
scach.

Uwaga na 
kieszonkowców

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

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

USŁUGI
 ǧ  FIRMA INTROLIGATORSKA 

“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewi-

cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

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

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

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

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

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

FINANSOWO	-	PRAWNE

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

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

warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

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

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis  

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

MOTORYZACJA

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

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

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

 ǧ  Sprzedam Forda Focusa 1.8TDCi, 
2003, garażowany, 2 kpl. kół, 
aktualny przegląd. Cena 5300 zł. 
Tel.(692)338739.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 

markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  

Tel.(793)001819.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ  Budowlana 19 arów, Niesuło-

wice. Tel.(507)131388.
 ǧ  Wynajmę mieszkanie w Olkuszu 

34 m2. Tel.(668)265537.

 ǧ  Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od 

ulicy. Tel.(519)192879.

PRACA

 ǧ  Apteka w Kluczach zatrudni 

mgr farmacji na pełen etat.  

Tel.(608)628359.

 ǧ  Przyjmę kierowcę na trasy 

międzynarodowe, C+E, stałe 

kursy, trasy powtarzalne, praca 

na chłodni. System tygodniowy 

-wyjazd i zjazd. Tel.(728)529145. 

 ǧ  Przyjmę kierowcę na transport 

międzynarodowy. Tel.(509)020901.

 ǧ  Przyjmę do pracy lakiernika 

samochodowego do Niemiec, od 

zaraz. Tel.(0049)7951964900.


