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Atmosfera wokół nowych linii 
kolejowych wiodących do Centralnego 
Portu Komunikacyjnego gęstnieje. 
Mieszkańcy olkuskich sołectw są 
oburzeni faktem, że w dokumencie 
zaprezentowanym przez spółkę CPK 
znalazły się propozycje poprowadze-
nia torów przez ich miejscowości. 
Okoliczni samorządowcy postano-
wili osobiście interweniować w tej 
sprawie w siedzibie przedsiębiorstwa 
w Warszawie.

Gorąca atmosfera 
wokół kolei dużych 

prędkości

całodobowo

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

tel./fax 32 642 46 98
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 7.00-17.00

sobota: 8.00-13.00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei 
Mapelastic 
Turbo

265,00
          zł/18 kg

Mapei
Adesilex p9 
Fiber Plus 

43,80 
                 zł/25 kg

Keraflex 
Maxi S1

54,50 
                  zł/25 KG

Wełna knauf 
039/20 cm

17,99 
                 zł/m2

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów

WYLEWKI MASZYNOWE
Fachowa ekipa - tel. 510 191 033
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BOLESŁAW
Jakub�Fita

Spółka CPK, odpowiedzialna 
za program budowy sieci szybkich 
połączeń kolejowych, postano-
wiła zabrać głos w sprawie obaw 
mieszkańców naszego powiatu. 
Przedstawiciele firmy zapewniają, 
że zaprezentowane niedawno do-
kumenty i mapy przedstawiające 
przebieg linii kolejowych mają 
jedynie charakter orientacyjny. 
Czy takie tłumaczenia uspokoją 
mieszkańców okolicznych gmin?

Jeśli mielibyśmy podsumować 
jednym słowem kampanię informa-
cyjną związaną z projektem budowy 
nowych linii kolejowych w ramach 
inwestycji Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego, to bez wątpienia słowem 
tym będzie „falstart”. Jedna ze sztan-
darowych inwestycji rządu spotkała 
się bowiem z burzliwym przyjęciem ze 
strony mieszkańców wielu miejscowo-
ści na terenie naszego kraju.

Powodem takiej reakcji było za-
prezentowanie dokumentów, obrazu-
jących proponowany przebieg  torów. 
W wielu przypadkach przecinały one 
bowiem prywatne działki, domostwa, 
drogi i tereny o dużej wartości przy-
rodniczej.  – Przyglądając się tym 
obrazkom nie sposób nie odnieść 
wrażenia, że ktoś po prostu przyłożył 
linijkę do mapy i narysował prostą  
kreskę z punktu „A” do punktu „B”, 
nie patrząc, co jest po drodze – ko-
mentował niedawno jeden z naszych 
Czytelników.

Studium stanowi  
jedynie zarys

Lektura dokumentacji przygo-
towanej przez spółkę chwilami przy-
wodzi na myśl kultowy dialog z filmu 
„Poszukiwany, poszukiwana”. „O! 
Co to są te?” – pyta dyrektor. „Spół-
dzielcze punktowce” – odpowiada 
urbanista. „Aha” – mruczy dyrektor 
i ustawia je byle gdzie na makiecie. 
„Panie dyrektorze! Tu jest jezioro!” 
– oburza się urbanista. „A, to to nie, 
nie... A nie, dobrze! Jezioro damy 
tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni” 
– odpowiada decydent.

W tym przypadku ciężko jest jed-
nak mówić o śmiechu. W grę wchodzi 
bowiem majątek wielu pokoleń. Pro-
pozycje zawarte w publikacji przerazi-
ły zwłaszcza mieszkańców Bolesławia, 
którzy w środę, 26 lutego b.r. tłumnie 
zebrali pod bolesławskim Centrum 
Kultury, aby dać wyraz swojemu 
niezadowoleniu. Trudno wyobrazić 
sobie gorszy scenariusz rozpoczęcia 
dyskusji – o skądinąd kluczowej dla 
rozwoju ziemi olkuskiej – inwestycji.

Poprosiliśmy przedstawicieli 
spółki CPK o komentarz do tej sytu-
acji. Z nadesłanej odpowiedzi wynika, 
że linie przedstawione w Strategicz-
nym Studium Lokalizacyjnym Inwe-
stycji CPK mają charakter wyłącznie 
orientacyjny. - Na ich podstawie nie 
można wnioskować ani na temat 
ostatecznego przebiegu torów, jak 

i szerokości pasa gruntu niezbędne-
go do pozyskania na cele inwestycji, 
w tym szczegółowych kolizji. Studium 
nie przesądza o lokalizacji poszcze-
gólnych linii kolejowych – czytamy 
w otrzymanym komunikacie.

Szczegóły będą konsulto-
wane z mieszkańcami

Przedstawiciele spółki tłumaczą, 
że opublikowany dokument ma cha-
rakter ogólnokrajowy i jego celem jest 
określenie korytarzy oznaczonych 
na rysunkach, wewnątrz których 
możliwe będzie w przyszłości zlokali-
zowanie torowisk. Ustalenia odnośnie 
ich dokładnego przebiegu będą podej-
mowane na dalszych etapach procesu 
inwestycyjnego, po przeprowadzeniu 
m.in. konsultacji na poziomie gmin-
nym. Mają się one odbyć w tym roku. 
Konieczne będzie również wykonanie 
szczegółowych analiz technicznych 
oraz środowiskowych.

Przy okazji firma postanowi-
ła odnieść się do kwestii budowy 
torowiska przez pobliską pustynię 
Błędowską. - Przedstawiona propo-
zycja wariantu granatowego przez 
Bolesław omija Pustynię Błędowską, 
jednocześnie minimalizując liczbę ko-
lizji po zachodniej stronie przebiegu. 
Jest  to jednak tylko jedna z czterech 
równorzędnych propozycji, które będą 
analizowane pod względem technicz-
nym, społecznym i ekonomicznym 

– wyliczają pracownicy Biura Praso-
wego CPK.

„Budowanie świadomości” 
o inwestycji

- Zachęcamy wszystkich zainte-
resowanych do zgłaszania uwag do 
trzech części Strategicznego Studium 
Lokalizacyjnego. Po pierwsze, do 
głównego opracowania zawierającego 
m.in. założenia budowy nowych linii 
kolejowych CPK i odcinków dróg, 
których planowanie jest związane 
z powstaniem lotniska. Po drugie 
i trzecie, do części graficznej, czyli 
map topograficznych z korytarzami 
przebiegów: kolejowych i drogowych 
– namawiają pracownicy spółki.

Biuro Prasowe CPK dodaje przy 
tym, że przedstawienie w różnych 
wariantach zarysu koncepcyjnego 
przebiegu linii ma na celu budowanie 
świadomości społecznej o rozpoczę-
tych pracach studialno-projektowych 
oraz uzyskanie informacji zwrotnej od 
mieszkańców w sprawie potencjal-
nych korekt przebiegów.

Konsultacje potrwają do 10 
marca bieżącego  roku. Formularz 
do składania uwag, jak również 
komplet dokumentów, do których 
można je zgłaszać, znajdują się na 
stronie: konsultacje.cpk.pl. Przed-
siębiorstwo zapewnia, że wszystkie 
nadesłane opinie zostaną dokładnie 
przeanalizowane.

CPK w sprawie kolei przez Bolesław

– Jesteśmy przerażeni. Dlaczego 
takie decyzje zapadają ponad naszymi 
głowami? – Bulwersują się miesz-
kańcy sołectw, które znalazły się na 
trasie planowanych linii kolejowych. 
– Zbieramy ankiety i podpisy pod 
petycją do władz CPK. Im więcej gło-
sów i opinii uda nam się zgromadzić, 
tym donośniejszy będzie nasz głos. 
Ponadto kierujemy również pismo 
do Burmistrza o powołanie zespołu 
ekspertów, który wypracuje optymal-
ną koncepcję przebiegu trasy – mówi 
Stanisław Chmist, sołtys Zimnodołu. 
We wtorek, 3 marca b.r. w miejscowej 
remizie odbyło się spotkanie informa-
cyjne, zorganizowane z inicjatywy jego 
oraz rady sołeckiej. W zgromadzeniu 
brał również udział sołtys sąsiedniego 
Osieka. Na spotkanie zaproszeni 
zostali przedstawiciele innych zain-
teresowanych miejscowości. Przyszło 
prawie 300 osób.

Prowadzący spotkanie Stanisław 
Chmist przedstawił proponowane 
przez CPK przebiegi linii kolejowych 
oraz poinformował o wszystkich do-
tychczas podejmowanych działaniach 
związanych z trwającymi konsulta-
cjami. Mieszkańcy dowiedzieli się 

również, jak wyglądać będą dalsze 
etapy przygotowań do inwestycji. 
Dyskusja była burzliwa. – Jak sze-
roki będzie korytarz ochronny wokół 
torów? Pięćdziesiąt, sto, czy dwieście 
metrów? Jak wiele domów w związku 
z tym trzeba będzie wyburzyć? Co 
dostaniemy w zamian? Ile pociągów 
będzie zatrzymywać się w Olkuszu? 
– to tylko część z pytań, jakie padły 
z ust ludzi podczas zebrania.

Podczas zgromadzenia zbierano 
podpisy pod apelem do spółki CPK. 
– W związku z licznymi kontrower-
sjami związanymi z planowanym 
przebiegiem linii kolejowych dzielą-
cych nasze miejscowości oraz mocno 
ingerujących w istniejącą zabudowę, 
skutkujących koniecznością licznych 
wyburzeń, utrudniających komuni-
kację i zmieniających funkcjonowanie 
lokalnych społeczności, my miesz-
kańcy kategorycznie sprzeciwiamy 
się zaproponowanej lokalizacji linii 
kolejowych na terenie naszych miej-
scowości. Rozumiemy konieczność re-
alizacji nowych połączeń kolejowych, 
szczególnie połączenia kolejowego 
Olkusza z Krakowem, z lokalizacją 
stacji kolejowej w Olkuszu, ale uwa-
żamy, że należy wypracować wariant 
bardziej optymalny, mniej ingerujący 
w istniejącą zabudowę – czytamy 
w piśmie zredagowanym przez sołty-
sów zainteresowanych miejscowości.

W jedności siła
Tego samego dnia, przy wsparciu Sekretarza Stanu Jacka Osucha, 

włodarze Powiatu Olkuskiego, Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bu-
kowno, Gminy Bolesław oraz Gminy Klucze spotkali się w Warszawie 
z posłem Marcinem Horałą, Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Samorządowcy przedstawili spółce CPK 
alternatywne warianty przebiegu tras, wykluczające ewentualność 
wyburzeń w obszarach terenów zabudowanych. Szczegółowa doku-
mentacja proponowanych przez nich przebiegów ma zostać przygo-
towana przez firmę projektową.

– Chcemy równocześnie podkreślić, że widzimy potencjał, jaki 
dla Ziemi Olkuskiej niesie budowa Centralnego Portu Komunika-
cyjnego oraz Węzła Małopolsko-Śląskiego. Jesteśmy przekonani, że 
zakładana lokalizacja stacji kolejowej w Olkuszu znacząco poprawi 
dostępność komunikacyjną mieszkańców całego powiatu olkuskiego. 
Inicjatywa ta jest tym bardziej cenna zważywszy na historyczny brak 
atrakcyjnych połączeń, łączących mieszkańców powiatu olkuskiego 
ze stolicą województwa. Budowa w Olkuszu nowej infrastruktury 
obsługującej szybką kolej jest argumentem najskuteczniej przeko-
nującym mieszkańców do planowanych inwestycji w ramach CPK na 
terenie powiatu olkuskiego – czytamy w komunikacie sygnowanym 
przez: starostę Bogumiła Sobczyka, burmistrzów Romana Piaśnika 
i Mirosława Gajdziszewskiego oraz wójtów Krzysztofa Dudzińskiego 
i Norberta Bienia.

W tym samym piśmie wyrażają również oczekiwanie, że przebieg 
linii zostanie zaprojektowany tak, by zapewnić mieszkańcom powiatu 
możliwie najbardziej bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne w ob-
rębie skrzyżowań.

A nie mówiłem…
To, że przez Olkusz przebiegać 

będą tory, nie oznacza jeszcze, że 
zatrzyma się tu jakiś pociąg. Tak przy-
najmniej twierdzi były starosta Paweł 
Piasny. Argument ten podnoszony 
jest przez niego od kiedy olkuska 
Rada Powiatu przegłosowała apel 
poparcia dla budowy węzła kolejo-
wego w naszej okolicy. – Sama nazwa 
inwestycji wskazuje, że to ma być 
kolej dużych prędkości, rzędu 250 km 
na godzinę. Rozruch i zatrzymanie 
pociągu jeżdżącego z taką prędkością 
odbywa się na długich dystansach 
i wymaga sporej energii – twierdzi 
Paweł Piasny. – A ile osób wsiądzie do 
takiego pociągu w Olkuszu po drodze 
do Warszawy? – pyta retorycznie były 
starosta. Jego zdaniem nie będzie 
przystanków w naszym mieście dla 
tego typu połączeń, bo jest to nieopła-
calne. – Nie chcę być czarnowidzem, 
ale według mnie rachunek ekono-
miczny na to nie pozwoli – kwituje 
całą sprawę.

W trakcie wtorkowego spotkania 
zaapelował on do swoich sąsiadów 

z Zimnodołu o aktywność i determi-
nację w działaniu. – Trzeba naciskać 
władze ile się da. Niech te tory idą 
po terenach niezurbanizowanych 
i leśnych. Przecież taniej będzie spółce 
przejąć grunt od lasów państwowych 
niż wykupywać je od właścicieli 
domów – przekonywał Paweł Piasny.

Na koniec prowadzący zgroma-
dzenie sołtys Zimnodołu poprosił, aby 
wszyscy obecni złożyli swój podpis 
pod przygotowanym pismem. Zade-
klarował również, że wspólnie z radą 
sołecką dotrą do każdego domu na 
terenie miejscowości w celu zebrania 
podpisów pod protestem i opinii od 
każdego mieszkańca. – Zgromadzony 
materiał trafi do siedziby spółki CPK 
przed zakończeniem konsultacji, 
czyli do dnia 10 marca – zapewnia 
Stanisław Chmist.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – 
Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl
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KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Na siedmiu ulicach w Kluczach 
trwają prace związane z budową 
kanalizacji oraz odtwarzaniem 
nawierzchni. Tymczasem na skana-
lizowanie czekają sąsiednie trakty. 
Największy problem mają miesz-
kańcy ul. Środkowej, gdzie od lat 
problemem jest również nierówna 
nawierzchnia z płyt betonowych.

Kanalizacyjna inwestycja dotyczy 
ulic: Pocztowej, Miodowej, Łącznej, 
Gołębiej, Krótkiej, Krętej i Szkolnej. 
Na ten cel Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu 
pozyskało unijne fundusze w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z projektem na wymie-
nionych traktach została wybudowa-
na sieć kanalizacyjna i przebudowana 
sieć wodociągowa.

-Dzięki profesjonalnemu ko-
ordynowaniu całej inwestycji przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu prace 
przebiegają bardzo sprawnie. Na 
tych ulicach udało się równocześnie 
przebudować gazociąg, za co należą 
się słowa podziękowania dla spółki 
PGNiG Kraków i Gazowni w Olkuszu. 
Dzięki bardzo dobrej współpracy 
PWiK-u, PGNiG i Gminy inwestycja 
jest kompletna, a cała infrastruktura 
przebudowana. Dziękuję za sprawne 
i skuteczne działania. Patrząc na 

tempo robót myślę, że zostaną za-
kończone przed umownym terminem 
– mówi wójt gminy Klucze Norbert 
Bień. Do zakończenia inwestycji pozo-
stało jeszcze odtworzenie nawierzchni 
asfaltowych.

Na asfalt od lat nie mogą się 
doczekać mieszkańcy pobliskiej ulicy 
Środkowej. Droga wyłożona betono-
wymi płytami pozostawia wiele do 
życzenia. – Najgorzej jest po deszczu. 
Na ulicy tworzą się ogromne kałuże 
i nie ma szans, aby przejść tu suchą 
nogą. O przejechaniu z dziecięcym 
wózkiem to już nawet szkoda mówić. 
Mamy XXI wiek i asfaltowa, równa 
nawierzchnia od dawna powinna być 
standardem. Piszemy do gminy w tej 
sprawie od lat. Naprawa i odwonienie 
naszej ulicy to konieczność – opowia-
dają mieszkańcy.

Władze gminy temat doskonale 
znają. Na kompleksowy remont trzeba 
będzie jednak poczekać. – Najpierw 
musi zostać tam wykonana kanali-
zacja. W miarę możliwości wspólnie 
z PWiK-iem rozeznamy możliwość 
pozyskania zewnętrznych środków 
na taką inwestycję. Dopiero po 
jej zakończeniu sensowne będzie 
położenie na ul. Środkowej asfaltu. 
Wiem, że problem z płytami jest tam 
naprawdę duży, dlatego na razie po-
staramy się poprawić nawierzchnię 
tak, by mieszkańcy mogli się po niej 
bezpiecznie poruszać – zapewnia wójt 
gminy Klucze Norbert Bień.

Jakie będą dalsze losy długo wy-
czekiwanej inwestycji na ul. Środko-
wej? Będziemy śledzić tę sprawę i na 
bieżąco informować o jej przebiegu.

Siedem ulic 
skanalizowanych.  

Co z ul. Środkową? 

R E K L A M A
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OLKUSZ
Jakub�Fita

Od wielu tygodni świat mierzy 
się z groźnym koronawirusem. 
Rozprzestrzenia się on nie tylko 
w Azji, ale również w Europie. 
W wyniku infekcji na całym świe-
cie zachorowało już kilkadziesiąt 
tysięcy osób. W tym tygodniu wirus 
pojawił się również w naszym kra-
ju. Postanowiliśmy sprawdzić, jak 
są na niego przygotowane lokalne 
służby.

Epidemia koronawirusa zbiera 
coraz większe żniwo. Na całym świe-
cie odnotowano do tej pory ponad 80 
tysięcy zachorowań na wywołaną nim 
chorobę COVID-19. W chwili pisania 
tego tekstu w Polsce potwierdzono 
jedną infekcję. Sytuacja jest jednak 
dynamiczna. Codziennie słyszymy 
bowiem o hospitalizacji lub poddaniu 
nadzorem epidemiologicznym kolej-
nych osób. Jak wyglądają procedury 
medyczne i schematy postępowania 
w kontekście walki z zagrożeniem 
epidemiologicznym?

Małopolska ma swój  
plan działania

Wiodącą rolę przy zwalczaniu 
chorób zakaźnych w naszym kraju 
pełni administracja rządowa, na czele 
z ministrem zdrowia i Głównym In-
spektorem Sanitarnym. Za opracowa-
nie i wdrożenie wojewódzkich planów 
na wypadek wystąpienia epidemii 
odpowiadają zaś urzędy wojewódzkie.

Stosowny plan opracował rów-
nież Małopolski Urząd Wojewódzki. 

Sporządzony został on na okres 3 
lat, a jego ostatnia aktualizacja miała 
miejsce w lutym bieżącego roku. – 
Jego celem i głównym założeniem 
jest zapewnienie skuteczności działań 
służących ochronie zdrowia publicz-
nego przed zakażeniami i chorobami 
zakaźnymi. Obejmuje on schemat 
działań w takich sytuacjach, uwzględ-
niając też informacje o zasobach, któ-
re są przewidziane do wykorzystania 
– informuje Joanna Paździo, rzecznik 
prasowy wojewody małopolskiego.

Pieczę nad realizacją tych zało-
żeń sprawują Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny oraz Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. W naszym 
powiecie założenia planu realizuje 
przede wszystkim Starosta i Powia-
towy Inspektor Sanitarny.

Jak to wygląda w praktyce?
Z chwilą ogłoszenia stanu za-

grożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii chorób zakaźnych, 
jego postanowienia są wiążące dla 
wszystkich objętych nim podmio-
tów. W planie określone są działania 
organów administracji publicznej. 
Obejmują one m.in. takie aspekty, jak 
współpraca między zaangażowanymi 
służbami i podmiotami oraz prowa-
dzenie działań ochronnych służących 
zminimalizowaniu ryzyka.

Dokument reguluje m.in. wy-
znaczenie optymalnych miejsc na 
wypadek potrzeby kwarantanny lub 
izolacji poza placówkami medyczny-
mi. Określa także sposoby i reguły 
transportu osób zarażonych. Jednym 
z załączników do planu jest wykaz 
obiektów użyteczności publicznej, 

które mogą zostać przeznaczone na 
potrzeby kwarantanny w przypadku 
wystąpienia epidemii. Wyszczegól-
nione zostało tam Szkolne Schroni-
sko Młodzieżowe „Jura” na osiedlu 
Pakuska w Olkuszu.

Szczegółowe dyspozycje związane 
z podjęciem działań przez samorządy 
w stanie zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, będą znane po 
ogłoszeniu ich przez wojewodę w dro-
dze rozporządzenia. W dokumencie 
takim wojewoda może ustanowić na 
danym terenie: ograniczenia w prze-
mieszczaniu się ludności, nakazy 
udostępnienia nieruchomości, lokali, 
terenów lub dostarczania środków 
transportu do działań przeciwepide-
micznych.

Jak przygotowywany  
jest olkuski szpital?

W piątek, 28 lutego 2020 r. Wo-
jewoda Małopolski Piotr Ćwik wydał 
decyzję administracyjną nakładającą 
na małopolskie szpitale z oddziałami 
zakaźnymi obowiązek pozostawania 
w stanie podwyższonej  gotowości 
na wypadek konieczności przyjęcia 
zwiększonej liczby osób znajdujących 
się w stanie zagrożenia zdrowotnego 
związanego z zarażeniem koronawi-
rusem. Decyzja ta ma rygor natych-
miastowej wykonalności.

W naszym województwie ta-
kich placówek jest dziesięć. Jedną 
z nich jest Nowy Szpital w Olkuszu. 
Na stronie internetowej placów-
ki możemy wyczytać, że oddział 
Obserwacyjno-Zakaźny dysponuje 
20 łóżkami. Prowadzi on leczenie 

chorób wymagających hospitalizacji, 
a także diagnostykę i leczenie chorób 
przewlekłych. Zapytaliśmy przedsta-
wicieli palcówki o to, jak wyglądają 
przygotowania szpitala na ewentual-
ną walkę z epidemią koronawirusa. 
– Postępujemy zgodnie z wytycznymi 
ministerstwa zdrowia i służb sanitar-
nych – komentuje zdawkowo Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Grupy Nowy 
Szpital Holding S.A.

Imprezy masowe  
do odwołania?

Jeśli zajdzie taka potrzeba i koro-
nawirus rozprzestrzeni się w naszym 
kraju, trzeba będzie unikać dużych 
skupisk ludzkich. Władze mogą wtedy 
zakazać masowych imprez, tak jak 
to ma miejsce obecnie we Włoszech. 
– Środki profilaktyczne będą wdra-
żane stosownie do oceny aktualnej 
sytuacji i zgodnie z rekomendacjami 
właściwych podmiotów. Na tę chwilę 
takich rekomendacji dotyczących 
najbliższych imprez masowych nie 
mamy, choć oczywiście w każdej 
chwili może się to zmienić. Niezależnie 
od tego, wobec ewentualnego zwięk-
szenia się zapotrzebowania na taka 
formę prewencji, będą one rozważane 
i wdrażane. Apelujemy o rozwagę 
i zachowanie podstawowych zasad 
higieny, co jest konieczne w każdej 
sytuacji związanej z uczestnictwem 
w wydarzeniu gromadzącym większą 
liczbę osób – czytamy w komunikacie 
rozesłanym do mediów przez służby 
prasowe Wojewody Małopolskiego.

Czy jesteśmy gotowi na epidemię?

POWIAT
Ewa�Barczyk

„Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom wielu mieszkańców 
powiatu olkuskiego zgłaszamy 
w ich imieniu potrzebę zwiększenia 
kursów komunikacyjnych pomię-
dzy Olkuszem a Wolbromiem” 
– wnioskują do burmistrza Miasta 
i Gminy Wolbrom Adama Zielnika 
radna Rady Miejskiej w Bukownie, 
Magdalena Kubańska z Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej i młodzież 

z Przedwiośnie Małopolska. Petycję 
w sprawie zwiększenia połączeń 
pomiędzy Wolbromiem, a stolicą 
powiatu można podpisać elektro-
nicznie.

Autorzy petycji zwracają uwagę, 
że wiele osób spoza Wolbromia pracu-
je w tutejszych zakładach przemysło-
wych i wracając do domu, szczególnie 
w godzinach popołudniowych i wie-
czornych,  nie mają możliwości 
skorzystania z publicznych środków 
lokomocji. „Powrót po 22 na trasie 
Wolbrom - Olkusz graniczy z cudem. 

Kursuje autobus pracowniczy, który 
nie może wszystkich zabrać, gdyż 
jest wynajęty przez jedną z firm. 
A reszta osób wracających z pracy 
lub po prostu z Wolbromia?” – pytają 
autorzy petycji.

- Mieszkańcy dojeżdżający z Ol-
kusza do Wolbromia muszą korzystać 
codziennie z małych busików, a cena 
biletu w jedną stronę wynosi 4 zł  za 
20-minutowy przejazd, podczas gdy 
w Olkuszu i okolicach jeżdżą o wiele 
nowsze, tanie autobusy miejskie – 

podkreśla Karolina, członkini olku-
skiego Przedwiośnia.

Busy na trasie Wolbrom – Olkusz 
obsługiwane są przez firmy prywatne, 
nie ma linii dotowanych ze środków 
publicznych, a przedsiębiorcy… wia-
domo - kierują się rachunkiem eko-
nomicznym. Liczni przedstawiciele 
młodzieży z gminy Wolbrom, uczęsz-
czający do szkół w Olkuszu zapełniają 
szczelnie niewielkie busy kursujące 
rano i wczesnym popołudniem, 
więc kursy te są dla przewoźników 
opłacalne. Gorzej jest popołudniami, 
wieczorami i nocą oraz w dni wolne 

od pracy i szkoły, kiedy z komuni-
kacji zbiorowej chcieliby skorzystać 
znacznie mniej liczni pasażerowie 
okazjonalni lub osoby pracujące 
w ruchu ciągłym. Kiedyś problem 
rozwiązywały jeżdżące z dużą często-
tliwością pociągi, ale teraz połączeń 
kolejowych jest jak na lekarstwo. Po-
zostaje jazda własnym samochodem 
lub korzystanie z życzliwości innych.

„Mając na uwadze powyższe, 
my niżej podpisani, zwracamy się do 
Pana Burmistrza z petycją, wnosząc 
o podjęcie działań, których celem bę-
dzie zwiększenie liczby kursów komu-

nikacyjnych pomiędzy Wolbromiem 
a Olkuszem” – piszą autorzy petycji, 
mając nadzieję, że władze Wolbromia 
zaradzą problemowi.

Czy petycja do burmistrza 
Wolbromia pomoże poprawić sy-
tuację? Warto próbować, choćby 
włączając się czynnie w akcję zbie-
rania podpisów. Petycję można 
podpisać online pod tym linkiem: 
https://www.petycjeonline.com/
petycja_mieszkacow_powiatu_ol-
kuskiego_ws_pocze_komunikacyj-
nych_olkusz_wolbrom

Walczą o zwiększenie liczby połączeń Olkusz-Wolbrom

Sąd Rejonowy w Olkuszu informuje, że w tut. Sądzie toczy się 

pod sygn. akt I Ns 56/20 sprawa z wniosku Gminy Olkusz 

o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz wnioskodawcy po 

Zygmuncie Eugeniuszu Maszczyku synu Eugeniusza i Zenobii 

zd. Sułkowskiej ur. 18.12.1938 r. w Drohiczynie, zmarłym dnia 

10 stycznia 2019 r. w Olkuszu i ostatnio stale zamieszkałym 

w Olkuszu.

W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego oraz do garażu nr 11 położonego 

w Katowicach, przy ulicy Mikołowskiej.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 

3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie 

zgłosiły swój udział w sprawie i udowodnili nabycie spadku, 

gdyż  w przeciwnym razie  mogą  być  pominięci 

w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

SĄD REJONOWY 
W OLKUSZU

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

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

ZARZĄDZENIE NR 0050.962.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Z DNIA 20.02.2020 r.
w sprawie przeprowadzania obowiązkowej  
akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz  

w terminie wiosennym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  506  z  późn.  zm.),  
§  17  i  18  ust.  3  Uchwały  Nr  XIX/313/2016  Rady  Miejskiej  w  Olkuszu 
z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i  porządku  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Olkusz  (Dz.Urz.  Woj.  Małopol. 
z 2016 roku, poz. 4177), zarządza się co następuje:

§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami 
budynków  mieszkalnych,  użytkowych,  produkcyjnych,  handlowych 
i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy 
Olkusz (dalej zwane - osoby zobowiązane do deratyzacji) zobowiązane 
są w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 29 marca 2020 roku 
przystąpić na swoim  terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa 
się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

§ 2
Informuje się, że: 

1. Osoby zobowiązane do deratyzacji zobowiązane są do zakupu trucizny 
na własny koszt i do stosowania środków trujących zgodne z instrukcją 
znajdującą się na opakowaniu.

2. Trucizna  powinna  być  wyłożona  w  piwnicach  oraz  miejscach 
składowania  odpadów  komunalnych.  Miejsce  wyłożenia  trutki  winno 
być  oznakowane  napisem  „Uwaga trucizna”.  Przez  cały  okres 

przeprowadzania  deratyzacji  obowiązuje  zachowanie  szczególnej 
ostrożności  w  rejonie  wyłożenia  środków  zwalczających  gryzonie. 
Po  zakończeniu  akcji  należy  bezwzględnie  usunąć  resztki wyłożonej 
trutki. W  przypadku  inwazji  gryzoni  należy  się  stosować  do  zaleceń 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Osoby zobowiązane do deratyzacji  są zobowiązane do umożliwienia 
przeprowadzenia  kontroli  w  zakresie  sposobu  i  skuteczności  działań 
deratyzacyjnych. Do kontroli upoważnia się strażników Straży Miejskiej 
w Olkuszu.

4. Osoby  zobowiązane  do  deratyzacji,  które  nie  zastosują  się  do 
powyższych wskazań  i nakazów mogą ponosić odpowiedzialność za 
wykroczenie przewidziane m. in. w art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 
1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 roku poz. 821 z późn. zm.):

”Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie 
nieruchomości, nie wykonuje obowiązków lub nie stosuje się do wskazań 
i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia 
należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega 
karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany”.

§ 3
Zarządzenie  rozwiesza  się  na  tablicach  ogłoszeń  na  terenie  Miasta 
i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów 
mieszkalnych.

§ 4
Zarządzenie  niniejsze  obowiązuje  w  okresie  od dnia 16 marca 2020 
roku do dnia 29 marca 2020 roku.

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

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Z roku na rok rośnie liczba 
osób podróżujących bez biletu 
publiczną komunikacją na terenie 
czterech gmin: Bolesławia, Bukow-
na, Klucz i Olkusza. Problemem 
są też osoby kasujące bilety o niż-
szych nominałach niż obowiązujące 
na danych liniach. 

Jak wynika ze statystyk Związku 
Komunalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu, w 2017 
roku nałożono 863 mandaty, a w 
2018 roku – 1092 mandaty. Z kolei od 
początku 2019 roku od końca stycz-
nia br. liczna mandatów wynosi 1208.

- Trudno oszacować utracone 
wpływy z biletów. Nie można przyjąć 
jako utracony wpływ tylko i wyłącznie 
ilości wypisanych mandatów kredy-
towych.  Należy również uwzględnić 
gapowiczów, których nie udało się 
ukarać – mówi przewodniczący Za-
rządu ZKG Tadeusz Chwast.

Szefostwo ZKG zapewnia, że 
kontrole przeprowadzane są syste-
matycznie we wszystkie dni tygodnia 
i obejmują cały teren działania Związ-
ku. Najwięcej przypadków przejazdów 
bez ważnego biletu zdarza się na 
krótkich odcinkach tras (2 – 3 przy-
stanki) poza aglomeracją miejską, 
w szczególności na końcowych odcin-
kach poszczególnych linii.

Ile płacą przyłapani gapowi-
cze? Osoby jeżdżące bez ważnego 
biletu czy bez ważnego dokumentu 
poświadczającego uprawnienie do 
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 
muszą liczyć się z mandatem nawet 
w wysokości 250 złotych (gdy zapłacą 
go po 3 miesiącach od dnia kontroli). 

Jeśli uiszczą opłatę u kontrolera 
w dniu kontroli, wówczas stawka ta 
wynosi 50 złotych. Mandat zapłacony 
w terminie do 7 dni od dnia kontroli to 
70 złotych, do 30 dni od dnia kontroli 
– 90 złotych, a do 3 miesięcy od dnia 
kontroli – 180 złotych.

Za naruszenie przepisów doty-
czących przewozu bagażu, roweru 
oraz zwierząt mandat zapłacony od 
razu u kontrolera wynosi 20 złotych, 
w terminie do 7 dni od dnia kontroli 
– 30 złotych, do 30 dni - 36 złotych, 
a do 3 miesięcy – 40 złotych. Po prze-
kroczeniu tego ostatniego terminu to 
już 60 złotych.

- Uchwała Zgromadzenia Związ-
ku z końca stycznia wprowadziła 
istotną zmianę w wysokości opłaty 
dodatkowej za przejazd na podstawie 
biletu o zaniżonej wartości. Dotych-
czas opłata ta wynosiła 50 złotych 
w przypadku uregulowania zaległości 
powyżej 3 miesięcy, a obecnie wynosi 
250 złotych. Zmianie uległa również 
opłata gotówkowa u kontrolera z 24 
złotych do 50 złotych. Spowodowane 
to zostało nagminnym zaniżaniem 

wartości biletów przez pasażerów - 
dodaje Tadeusz Chwast.

Windykacją należności zajmuje 
się biuro Związku oraz kancelaria 
prawna specjalizująca się w windy-
kacji przeterminowanych opłat za 
korzystanie z komunikacji miejskiej. 
W przypadku notorycznych gapowi-
czów sprawy kierowane są na policję 
i do E-sądu.

Jakie ZKG walczy z gapowicza-
mi? - Tak naprawdę pomysły są dwa 
i realizujemy je równolegle: poprzez 
permanentną kontrolę oraz przepro-
wadzanie uświadamiających akcji, 
głównie na łamach lokalnych publi-
katorów, że nie opłaca się za złotówkę 
czy 2 złote ryzykować nie tylko wyso-
kim mandatem, ale przede wszystkim 
- co warto podkreślić - utratą swojej 
reputacji. Czyż jazda bez biletu nie 
jest zwyczajną, umyślną kradzieżą? 
- pyta retorycznie przewodniczący 
Tadeusz Chwast.

Czy istnieją skuteczne sposoby 
na gapowiczów? Piszcie na www.
przeglad.olkuski.pl!

Coraz więcej gapowiczów. 
Sypią się mandaty

TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Zabiegi o poprawę nawierzchni 
na drodze wojewódzkiej Kraków 
– Wolbrom mają szansę na sku-
teczność. Podczas ostatniej sesji 
rady Gminy Trzyciąż radna Urszula 
Konstanty, która szczególnie in-
tensywnie występowała w imieniu 
lokalnego samorządu w sprawie 
uszorstkowienia nawierzchni na 
odcinkach drogi na terenie gminy 
Trzyciąż, gdzie najczęściej do-
chodzi do wypadków, otrzymała 
informację z ZDW, że zarządca 
drogi podejmie kolejne działania.

Samorząd Gminy Trzyciąż zwra-
cał się z wnioskami o podjęcie zdecy-
dowanych działań na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej 794 na terenie swojej 
gminy już kilkakrotnie. Pisma w tej 
sprawie pisali wójt i radni, pro-

szono o poparcie sprawy radnych 
wojewódzkich. Rzecz dotyczy trzech 
miejsc szczególnie znanych z bar-
dzo częstych wypadków i kolizji - to 
zakręty na drodze wojewódzkiej 794 
w lesie w Podchybiu, na łuku drogi 
przy zakładach Bitner w Trzyciążu 
oraz w Zadrożu przy skręcie na kol. 
Jangrocką. Samochody w rowie to 
w tych miejscach praktycznie co-
dzienność, szczególnie wtedy, gdy 
warunki drogowe trochę się pogor-
szą. Sytuacji niestety nie poprawiło 
w znaczący sposób zamontowanie na 
newralgicznych łukach drogi tablic 
prowadzących typu U-3e z żółto-
-zieloną obwódką fluorescencyjną 
III-generacji, które miały poprawić 
widoczność oznakowania niebez-
piecznych miejsc.

- Zdajemy sobie sprawę, że 
najczęstszą przyczyną wypadków 
w Trzyciążu, Podchybiu i Zadrożu 
jest niedostosowanie prędkości do pa-
nujących warunków, ale faktem jest 

również, że droga w tych określonych 
trzech miejscach jest szczególnie śli-
ska i niebezpieczna, a co za tym idzie, 
wciąż zbyt często wypadkom ulegają 
tam kolejne samochody, które nie 
utrzymały przyczepności na zakręcie 
– tłumaczy radna Urszula Konstanty, 
która ze szczególną energią  walczyła 
o to, by problem skutecznie roz-
wiązać. – Mam dla państwa dobrą 
wiadomość – podzieliła się ostatnio 
uzyskaną informacją – otrzymałam 
zapewnienie z Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, Rejon Jakubowice, że 
środki na dostosowanie jezdni w tych 
miejscach do szczególnie trudnych 
warunków, a konkretnie na zmianę 
nawierzchni na bardziej przyczepną, 
znajdą się w budżecie jednostki już 
w tym roku. Miejmy nadzieję, że prace 
zostaną wykonane jak najszybciej!

W ślad za ustną informacją 
radnej do biura Rady Gminy Trzy-
ciąż wpłynęła pisemna odpowiedź 
na monity samorządowców, z której 
wynika, że zarządca zna problem, 
wnioskowane odcinki drogi zostały 
już zgłoszone w Wydziale Inżynierii 
Ruchu ZDW Kraków do zastosowania 
na nich nakładki uszorstkowiającej, 
a ogłoszenie przetargu na wykonanie 
tych prac przewidziane jest na II 
kwartał tego roku.

Na razie jednak, w oczekiwaniu 
na realizację obietnic ZDW w Kra-
kowie, kolejny raz apelujemy do 
kierowców o zachowanie zdrowego 
rozsądku i szczególną uwagę na 
niebezpiecznych odcinkach drogi 
z Wolbromia do Krakowa – niestety, 
ostatni wypadek był tam… wczoraj.

Zmienią nawierzchnię 
w miejscach 

niebezpiecznych
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- Nasi kierowcy, gdyby tylko 
mogli, parkowaliby w poprzek dro-
gi – z takim przekazem niedawno 
zwrócił się do nas jeden z Czy-
telników. Powodem jego irytacji 
jest nagminne łamanie przepisów 
ruchu drogowego przez osoby po-
zostawiające swoje pojazdy w cen-
trum Olkusza. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jaka jest rzeczywista 
skala tego problemu i jak walczą 
z nim stosowne służby.

Olkusz, tak jak większość miast 
w naszym kraju, od lat boryka się 
z problemami komunikacyjnymi. 
Wynika to z faktu, że z roku na rok po 
polskich drogach jeździ coraz więcej 
aut. Gdy zaś dotrą do celu, to trzeba 
je gdzieś zostawić. I tutaj zaczynają 
się problemy, bo siłą rzeczy miejsc 
parkingowych zawsze będzie mniej 
niż samochodów. Pomimo symbolicz-
nych kwot, płatne miejsca postojowe 
nie cieszą się w naszej okolicy zbyt 
dużą sympatią ze strony kierowców. 
Większość z nas woli bowiem zapar-
kować za przysłowiową „darmoszkę”, 
i to najlepiej na cały dzień.

Niedawno do naszej redakcji 
zwrócił się mieszkaniec, który chciał-
by wyrazić swoje oburzenie faktem, 
że wielu kierowców zostawia swoje 
pojazdy gdzie popadnie, ignorując 
przy tym przepisy i elementarne zasa-
dy kultury. - Spacerując z wnukami 
i czworonogami po centrum Olkusza 
o różnych porach doby, zauważam 
nagminne lekceważenie Prawa Ruchu 
Drogowego w naszym mieście – pisze 
nasz Czytelnik. W swoim liście zwraca 
uwagę na notoryczne łamanie zakazu 
zatrzymywania się i postoju na olku-

skim rynku przy wschodniej pierzei 
od strony fontann - Codziennie stoi 
tam po kilka samochodów po kilka 
godzin dziennie! – bulwersuje się 
mieszkaniec.

To jednak nie jedyny problem. 
Przedstawiona przez niego lista 
miejsc, w których kierowcy pozosta-
wiają swoje samochody pomimo zaka-
zu jest długa. Zwraca on uwagę m.in. 
na: parkowanie w rejonie targowiska 
przy ul. Świętokrzyskiej oraz na ulicy 

Floriańskiej. Podobnie jest na ulicy 
Basztowej oraz na ulicy Szpitalnej. 
- Zatrzymywanie się i postój samocho-
dów na chodnikach w rejonie starej 
poczty potrafi utrudnić przejście 
nawet pojedynczego pieszego, szcze-
gólnie w dni targowe! – argumentuje 
autor listu.

W swoim piśmie zwraca się rów-
nież do podmiotów odpowiedzialnych 
za nadzór nad przestrzeganiem Prawa 
Ruchu Drogowego w naszym mieście. 
- Opisane tu sytuacje spowodowane 
brakiem konsekwencji właściwych 
służb, zachęcają wręcz następnych 

kierowców do lekceważenia prawa. 
Albo egzekwujcie skuteczne prze-
strzeganie przepisów, albo spowo-
dujcie usunięcie znaków zakazu, na 
które nikt nie zwraca uwagi – apeluje 
Czytelnik.

Straż Miejska robi co może
Poprosiliśmy o komentarz w tej 

sprawie przedstawicieli olkuskiego 
magistratu. Z nadesłanej odpowiedzi 

wynika, iż wskazane w liście miejsca 
objęte są patrolami Straży Miejskiej. 
Jest to jednak jednostka, w której 
pracuje nieduża liczba strażników. 
Nie mogą oni więc przebywać w tym 
rejonie przez cały czas. - Gdy Straż 
Miejska otrzymuje zgłoszenie od 
mieszkańca wymagające interwencji 
w odległej części gminy Olkusz, nie 
może jednocześnie wykonywać patro-
lu we wskazanych przez Czytelnika 
miejscach – tłumaczy Michał Latos, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu.

Dodaje przy tym, że to Policja 
została powołana do utrzymania bez-
pieczeństwa i porządku publicznego 
a Straż Miejska może co najwyżej 
prowadzić działania uzupełniające. 
Tłumaczy też, że usunięcie znaków 
zakazu zatrzymywania się nie jest 
możliwe. - Wtedy dopiero miejsca 
te mogą stać się naprawdę niebez-
pieczne, a jednocześnie odpowiednie 
służby nie będą miały możliwości 
egzekwowania porządku – mówi Mi-
chał Latos.

Funkcjonariusze pokazują 
statystyki

Od początku roku w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Olkuszu 
zarejestrowano około 150 spraw 
związanych z niewłaściwym parko-

waniem pojazdów na terenie miasta. 
W Rynku i przyległych do niego uli-
cach odnotowano 58 takich przypad-
ków. Prowadzone w tych sprawach 
czynności wyjaśniające zakończone 
były dla tych kierowców łamiących 

przepisy prawa mandatami karnymi 
lub pouczeniami. Przedstawiciele 
jednostki zapewniają, że tutejsza Po-
licja prowadzi działania zmierzające 
do ograniczenia wykroczeń związa-
nych z niewłaściwym parkowaniem 
pojazdów.

- Mając na uwadze problem 
parkowania w rejonie Rynku, dziel-
nicowy objął to miejsce szczególnym 
nadzorem i od 1 lutego br. wdrożył 
tam plan działania  priorytetowego. 
Jego celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców, a szczególnie 
ograniczenie przypadków związa-
nych z niewłaściwym parkowaniem 
pojazdów, gdzie obowiązuje znak 
B-36. Ponadto policjanci Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu podczas 
służby,  dokonują kontroli Rynku. 

Należy to do ich zadań doraźnych. 
Prowadzone w tym rejonie działania 
prewencyjno-kontrolne mają na celu 
ograniczenie przestępstw i wykroczeń 
w ruchu drogowym. – mówi podko-
misarz Katarzyna Matras, rzecznik 

prasowy Komendanta Powiatowego 
Policji w Olkuszu.

Służby zachęcają do ano-
nimowych zgłoszeń

Zarówno przedstawiciele gminy, 
jak i Policji, zachęcają mieszkańców 
do zgłaszania przypadków naruszania 
przepisów przez kierowców. - Ważnym 
narzędziem staje się tu Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie ano-
nimowo każdy może oznaczać miej-
sca, wymagające szczególnej uwagi 
Policji. Dzięki temu funkcjonariusze 
wiedzą, które miejsca objąć szcze-
gólnym nadzorem. Prosimy również 
o interwencję do Straży Miejskiej – 
mówi Michał Latos.

Krajowej Mapy Zagrożenia Bez-
pieczeństwem to narzędzie anoni-
mowe, w którym nie trzeba podawać 
swoich danych osobowych. Wystarczy 
wejść na stronę internetową Komen-
dy Powiatowej Policji w Olkuszu  
(www.olkusz.policja.gov.pl) i od-
powiednio kliknąć na dane zagro-
żenie np. niewłaściwe parkowanie 
pojazdów. 

- Zajmuje tylko kilka chwil. 
W razie potrzeby można skorzystać 
z instrukcji obsługi. Każde tego typu 
zgłoszenie jest sprawdzane i wery-
fikowane przez policjantów. Dzięki 
informacjom, które pojawiają się na 
mapie, policjanci będą dyslokowani 
odpowiednio do służby, czyli pozwoli 
to na lepsze dostosowanie zarządza-
nia patrolami do bieżących potrzeb 
– dodaje Katarzyna Matras.

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

„Wolna amerykanka” na drogach

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:od 1956

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 
wieczysta o  Nr KR1O/00080914/8,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i doprowadzenia wszelkich mediów  po działce nr  871 na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki nr 861, 862, 865.

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

planie zagospodarowania przestrzennego:

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

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

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

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

789/8, 790/4, 791/7 o  pow. 0,0557 ha –  667 200,00 zł netto + obowiązujący 
podatek 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 
24.03.2020 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  23.03.2020 r.  
 Nr konta bankowego:  Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz  
 Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła 

na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

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

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

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

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

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

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 24.03.2020 r. o godz. 10.15 w Sali 
Narad Przedsiębiorstwa.

12. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania  którejkolwiek z ofert.

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

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

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

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

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
       Łukasz Ochab           l.ochab@pwik.olkusz.pl               tel.: 32 643 14 15 w. 115
       Jerzy Zembura         j.zembura@pwik.olkusz.pl           tel.: 32 643 14 15 w. 142

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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Progi zwalniające na ul. Jana 
Pawła II, buspas na wiadukcie, 
remont tzw. drogi chrzanowskiej 
i doświetlenie przejść na „krajów-
ce” - takie propozycje drogowych 
inwestycji miejskiego radnego Łu-
kasza Kmity trafiły do olkuskiego 
burmistrza.  Każdy z tych tematów 
w różnych aspektach pojawiał się 
już w minionych latach na naszych 
łamach. Co o nich sądzicie?

Ul. Jana Pawła jak tor 
wyścigowy

W 2014 roku zakończył się kil-
kuletni remont ul. Jana Pawła II. 
Niebawem okazało się, że nowa 
asfaltowa nawierzchnia skłania nie-
których kierowców do szybkiej jazdy. 
W naszej redakcji interweniowali 
mieszkańcy tej ulicy, którzy chcieli, 
by zamontowano tam progi zwalnia-
jące. Tak się jednak nie stało. Czy 
tym razem się uda? Łukasz Kmita 
w imieniu mieszkańców proponuje, 
by gmina w pierwszej połowie tego 
roku wykonała progi zwalniające typu 
wyspowego w rejonie skrzyżowania 
z ul. Nałkowskiej.

- W pierwszej kolejności Miesz-
kańcy zgłosili to miejsce do mapy 
zagrożeń prowadzonej przez Policję. 
Niestety, nie poprawiło to sytuacji na 
tyle, aby nie istniała potrzeba podjęcia 
kolejnych działań. Ruch na tej ulicy 
jest duży - z drogi korzysta wielu 
Mieszkańców os. Młodych i Pakuska 
oraz południowych sołectw omija-
jących skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną, w bezpośrednim obrębie 
skrzyżowania zlokalizowany jest przy-
stanek autobusowy. Mieszkańcy 
postulują o zamontowanie progów 
wyspowych, które nie będą utrud-
niały ruchu komunikacji miejskiej, 

a jednocześnie wymuszą znaczne 
ograniczenie prędkości przez pozo-
stałych kierowców – czytamy w in-
terpelacji adresowanej do olkuskiego 
burmistrza.

Buspas na wiadukcie
Ten pomysł radny Kmita lanso-

wał już kilka lat temu. Gdy pisaliśmy 
o tym w 2015 roku, gmina była na 
etapie analizy powstania osobnego 
pasa ruchu dla komunikacji miej-
skiej. W tym czasie trwał jeszcze spór 

sądowy pomiędzy gminą a powiatem, 
kto ma administrować drogą, której 
odcinek stanowi wiadukt. Dziś wia-
domo, że zarządca drogi pozostanie 
gmina i pomysł powrócił.

Autor interpelacji przekonuje, że 
„(…) buspas pozytywnie wpłynąłby na 
poprawę punktualności autobusów 
komunikacji miejskiej (najbardziej 
obciążona linia M), a także mógłby się 
przyczynić do jeszcze większej atrak-
cyjności transportu zorganizowanego 
– który gmina z uwagi na pozyskanie 

środków z RPO przez ZKG”KM” po-
winna promować”.

- Z buspasa mogłyby także ko-
rzystać nie tylko autobusy, ale także 
minibusy linii Kraków-Olkusz oraz 
pojazdy udające się do akcji ratow-
niczych – co poprawiłoby płynność 
przejazdu. Jestem przekonany, że 
wykonanie buspasa przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa, upłynnienia 
ruchu i nie wpłynie negatywnie na 
innych uczestników ruchu drogowe-
go – twierdzi radny Kmita, chcąc by 
jego wniosek ujęto w zbliżającym się 

postępowaniu przetargowym na wy-
konanie i dotworzenie oznakowania 
poziomego dróg.

Łata na łacie
Gdyby zapytać mieszkańców, 

którą ulicę można by tak opisać, 
z pewnością propozycji byłoby nie-
mało. Tym razem chodzi o tzw. drogę 
chrzanowską - od ronda Niepodległo-
ści na os. Młodych do skrzyżowania 
z al. Tysiąclecia. Trakt jest na bieżąco 

„łatany”, ale po niedługim droga znów 
jest pełna dziur. 

- Wnoszę w pierwszej kolejności 
o wykonanie badania nośności pod-
budowy, aby wiadomo było czy cało-
ściowo droga musi być wzmocniona 
wraz z warstwą podłoża – pisze do 
burmistrza radny Kmita, dopytując 
o termin remontu i jego ewentualne 
etapowanie.

„W tym miejscu dojdzie 
kiedyś do kolejnej tragedii”

Cytując osoby korzystające 
z przejścia dla pieszych na skrzyżo-
waniu „krajówki” z ul. Wspólną i ul. 
Gwarków Łukasz Kmita chce prze-
konać włodarza miasta do budowy 
w tamtym miejscu dedykowanego 
oświetlenia (chodzi o zastosowanie 
opraw oświetleniowych o asymetrycz-
nych rozsyłach strumienia świetlnego 
umieszczonych w odpowiedniej kon-
figuracji, co pozwala oświetlić „pasy” 
jak i dojście do nich – przyp. red.). 
Podobne rozwiązanie zastosowano 
w ubiegłym roku na przejściu w Ze-
dermanie.

- Apeluję do Pana Burmistrza 
o podjęcie współpracy z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Komendą Wojewódzką Policji 
przy podpisaniu porozumienia o reali-
zacji dedykowanego oświetlenia nad 
przejściami dla pieszych na DK94. 
Opóźniająca się w wyniku znacznego 
przekroczenia kosztorysu przebudo-
wa DK 94 nie może stanowić dla władz 
miejskich żadnego wytłumaczenia. 
Oświetlenie uliczne jest zgodnie 
z ustawą zadaniem własnym gminy – 
argumentuje autor interpelacji.

Co sądzicie o propozycjach 
drogowych inwestycji? Czy i kiedy 
doczekają się realizacji? Gdy tylko 
poznamy stanowisko burmistrza 
wrócimy do tematu.

Drogowe inwestycje na bis

R E K L A M A

BOLESŁAW
Wiola�Woźniczko

Literacki konkurs „Zima Pro-
zy” to już w Bolesławiu tradycja. 
Tegoroczna edycja przebiegała 
pod hasłem „Wyznanie miłosne”. 
Laureaci odebrali nagrody w bole-
sławskim Dworze.

Uczestnicy musieli napisać pro-
zą wyznanie miłosne, nigdzie dotąd 
nieopublikowane. Konkurs prze-
prowadzono w dwóch kategoriach 
wiekowych.

Wśród młodszych literatów 
pierwsze miejsce zajęła Zuzanna 
Jurkiewicz z Klucz, drugie Zuzan-
na Kubańska z Olkusza, a trzecie 
Barbara Bąchór z Bogucina Małego. 
Wyróżnienia przyznano dwóm bole-
sławiankom: Hannie Gołąb i Iwonie 
Krzystanek oraz Aleksandrze Wy-
dmańskiej z Zalesia Golczowskiego.

Katarzyna Kucab - Klich z Ol-
kusza okazała się najlepsza w gronie 

dorosłych. Drugie miejsce przypadło 
Antoninie Nowak z Żarek, trzecie 
Magdalenie Pichlak z Bolesławia, 
a wyróżnienia: Mariuszowi Opale 
z Myszkowa, Katarzynie Rebuś - 
Gumółce i Remigiuszowi Żakowi 
z Ogrodzieńca.

Nadesłane prace oceniał kulturo-
znawca i piosenkarz Piotr Skrzynecki. 
O nastrojową oprawę muzyczną 
zadbali uczniowie Andrzeja Jasicy.

- Gratulujemy laureatom i dzię-
kujemy uczestnikom za wszystkie 
nadesłane utwory.Miłość niejedno ma 
imię, co swoimi pracami potwierdzili 
uczestnicy XXIV Bolesławskiej Zimy 
Prozy. Bardzo miło słuchało się wy-
znań dotyczących miłości do życia, 
kolegi ze szkolnej ławki czy fascynacji 
sennych. A wszystko to w muzycznej 
oprawie standardów miłosnych – 
mówi dyrektor Centrum Kultury 
w Bolesławiu Barbara Rzońca.

Jubileuszowa, XXV Bolesławska 
Zima Prozy już za rok!

„Zima Prozy" 
Bolesławiu
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POWIAT
Ewa�Barczyk

W sumie 3 mln. 817 tys. prze-
znaczy samorząd województwa ma-
łopolskiego w ramach pierwszego 
tegorocznego naboru wniosków na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków w ramach konkursu 
„Ochrona zabytków Małopolski 
2020”. Wśród obiektów, które 
otrzymają dofinansowanie jest kil-
ka z terenu naszego powiatu.

Wolbromian zapewne ucieszy, 
że dotację w wysokości 50 tys. zł 
otrzyma obecny, prywatny właściciel 
„starej poczty” - budynku wybudowa-
nego na przełomie XIX i XX w. przy 
ul. Krakowskiej, nieopodal rynku. 
W ostatnich latach praktycznie cały 
obiekt został wyburzony, pozostała 
tylko – mocno zresztą uszkodzona 
– klinkierowa elewacja od strony 
ul. Krakowskiej i na ratowanie tej 
właśnie ściany zostaną przeznaczone 
środki z dotacji. W mediach społecz-
nościowych swego czasu odbywało się 
sporo dyskusji na temat dewastacji 
tego charakterystycznego i mocno 
wpisanego w historię miasta, nisz-
czejącego stopniowo budynku, odkąd 
obiekt opuściła Poczta Polska. Nowy 
właściciel zdecydował, że w istniejącej 
formie nieruchomość nie nadaje się 

do dalszej eksploatacji i rozpoczął 
prace wyburzeniowe. Przy Krakow-
skiej pozostał tylko zewnętrzny mur, 
zabezpieczony w taki sposób, aby 
nie zagrażał bezpieczeństwu publicz-
nemu, którego część i tak runęła. 
Otrzymana przez właściciela dotacja 
może nieść nadzieję, że chociaż „starej 
poczty” faktycznie już nie ma – to 
pamięć po niej pozostanie w szcząt-
kowej postaci, dzięki odrestaurowanej 
zabytkowej elewacji.

Pozostałe środki trafią do oko-
licznych parafii rzymskokatolickich, 
które dzięki dotacjom będą ratowały 
elementy zabytkowych obiektów sa-
kralnych i tak:

W gminie Wolbrom dotacja trafi 
do Poręby Górnej, gdzie kwota 60 
tys. zł zasili remont konserwatorski 
ceglanego muru przy kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela z XIV w.

30 tys. zł wspomoże konserwa-
cję i restaurację ołtarza bocznego 
z XVIII w. w kościele parafialnym 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Strzegowej.

Kolejne prace konserwatorskie 
zamierza też prowadzić proboszcz 
leżącego na szlaku architektury 
drewnianej kościoła pw. św. Marcina 
w Porębie Dzierżnej. Dzięki dotacji 
w wys. 40 tys. zł zostanie poddany 
pełnej konserwacji technicznej i este-
tycznej lewy ołtarz boczny św. Józefa 
z XVIII w.

W gminie Trzyciąż dotację otrzy-
mały imbramowickie norbertanki. 
Środki w wys. 100 tys. zł pozwolą na 
wykonanie pierwszego etapu remontu 
kapelanii - Domu Kapelana w Zespole 
Klasztornym Sióstr Norbertanek 
w Imbramowicach z II poł. XVIII 
w. W tym roku zostanie wykonana 
izolacja przeciwwilgociowa w tym 
pięknym, ktytym gontem budynku, 
witającym pielgrzymów i turystów 
tuż za bramą zespołu klasztornego.

Dwie dotacje trafiły też do gminy 
Klucze: zabiegowi fumigacji i impre-
gnacji owadobójczej, czyli odroba-
czenia z użyciem specjalnych gazów 
będzie poddany drewniany kościół 
pw. św. Marka w Rodakach z 1601 r., 

zarządzany przez Parafię Rzymskoka-
tolicką pw. Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej, która otrzymała 
na ten cel dotacje w wys. 50 tys. zł. 
Podobnemu zabiegowi w ubiegłym 
roku został poddany modrzewiowy 
kościółek Mariacki przy ul. Kościusz-
ki w Wolbromiu.

Kompleksową konserwację ołta-
rza bocznego z krucyfiksem w prawej 
nawie z kościele pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny z przeło-
mu  XVII i XVIII w., przeprowadzi 
z udziałem środków w wys. 40 tys. 
zł z programu „Ochrona zabytków 
Małopolski 2020” Parafia Rzymsko-
katolicka w Chechle.

Kolejne środki trafią do olkuskiej 
bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła. 
Dotacja w wys. 30 tys. zł wspomoże 
prace ratunkowe i interwencyjne 
przy renowacji słynnego poliptyku 
olkuskiego z 1485 r. Parafia Rzym-
skokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. 
w Olkuszu dokona też kompleksowej 
konserwacji obrazu Ecce Homo  wraz 
z srebrnymi blachami i ramą z XVII 
w. na co otrzymała dotację w wys. 
15 tys. zł.

Dla miłośników wędrówek po 
okolicy jest też kolejna dobra wia-
domość dotycząca kontynuacji prac 
przy ciekawie położonym kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Rzemieślnika w Ojcowie-Grodzisku. 
Dotacja w wys. 15 tys. zł. wspomoże 
konserwację trzech podwójnych baro-
kowych ław z XVII w. w tej tajemniczej 
świątyni.

Przed nami jeszcze drugi nabór 
do konkursu, nadziei na kolejne 
środki na remont nie tracą zatem pa-
rafianie z rzymskokatolickiej parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Jangrocie.

Jak informuje organizator kon-
kursu - z racji, że Małopolska jest 
wyjątkowo bogata w spuściznę kul-
turową, w naszym regionie jest wiele 
obiektów zabytkowych, które wyma-
gają zabezpieczenia, przeprowadzenia 
remontów lub wykonania konserwa-
cji.  W regionie znajduje się około 50 
tys. zespołów zabytkowych, z czego 
do wojewódzkiego rejestru zabytków 
wpisanych jest 3 080 zabytków nieru-
chomych. Są to układy urbanistyczne 

i ruralistyczne, kościoły i klasztory, 
zamki, fortyfikacje i zespoły obron-
ne, pałace i dwory, zabytkowe do-
my, zabytki techniki oraz budynki 
użyteczności publicznej. Zmieniony 
ostatnio regulamin konkursu granto-
wego „Ochrona zabytków Małopolski 
2020” przewiduje, że z budżetu wo-
jewództwa małopolskiego mogą być 
udzielane dotacje celowe na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa 
małopolskiego, posiadających istotne 
znaczenie historyczne, artystyczne 
lub naukowe oraz będących w złym 
stanie technicznym.

Dotacja przy jednym i tym sa-
mym zabytku w danym roku może 
być udzielona w wysokości do 60 
% ogółu nakładów na te prace lub 
roboty. Jeżeli natomiast zabytek 
posiada wyjątkową wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową albo 
wymaga przeprowadzenia złożonych 
pod względem technologicznym prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych, dotacja może 
być udzielona w wysokości do 100 
% koniecznych nakładów. Podobnie 
jest w przypadku, kiedy stan zacho-
wania zabytku wymaga interwencji 
niezwłocznej. W ramach jednego 
naboru, właściciel lub zarządca za-
bytku może wystąpić z maksymalnie 
dwoma wnioskami o pomoc finanso-
wą z programu.

Wojewódzkie dotacje na ratowanie zabytków

RABSZTYN
Piotr�Kubiczek,�fot.�Sebastian�Ocieczek

180 osób wzięło udział w nie-
dzielnym biegu Tropem Wilczym 
jaki po raz czwarty w historii odbył 
się w Rabsztynie. W olkuskim wy-
daniu ogólnopolskiej akcji towarzy-
szącej Narodowemu Dniu Pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych biegano 
na trzech różnych dystansach.

Jak co roku zaczęły dzieci. Około 
40-osobowa grupa milusińskich, cza-
sem nawet w asyście swoich rodziców 
miała do pokonania symboliczne 
100 metrów. Każdy z najmłodszych 
uczestników biegu za swój występ 
otrzymał pamiątkowy medal oraz 
słodki upominek. W samo południe 
na trasę liczącą 1963 metry wybiegli 
już wszyscy uczestnicy niedzielnych 
zmagań. Jak zwykle ten symbo-
liczny dystans był odwołaniem do 
roku w którym zginął ostatni, poległy 
w walce Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. Lalek. Tutaj nikt czasu 
nie liczył, najważniejszy był start sym-
bolizujący pamięć o historycznych 
postaciach i wydarzeniach.

Jednak dla większości z biegaczy 
pokonanie niespełna dwóch kilome-
trów było jedynie przetarciem przed 
startem biegu koronnego, który w tym 
roku liczył prawie 6,5 kilometra. 
Podczas tej rywalizacji nie było już 
żadnej taryfy ulgowej, szczególnie na 
czele biegowego peletonu, gdzie wal-
ka o zwycięstwo trwała w najlepsze. 

Organizatorzy zakładali, że najlepsi 
z zawodników do mety dotrą po około 
24 minutach spędzonych na leśnej 
trasie. Nie pomylili się ani trochę, bo-
wiem z czasem 00:24:16 jako pierw-
szy z całej stawki finiszował Mateusz 
Jasica ze Sławkowa, reprezentujący 
barwy Kusego Bukowno. Niespełna 
pół minuty później na mecie zameldo-
wał się Jacek Kamionka z Kolbarku, 
a tuż za nim bieg ukończył olkuszanin 
Kamil Kalembka na co dzień biegający 
dla AZS-u AWF Kraków.

Zaraz po upływie dwóch kwa-
dransów od wystrzału dającego 
sygnał do startu, na finiszu zaczęły 
pojawiać się kobiety. W IV olkuskiej 
edycji Biegu Tropem Wilczym wśród 
Pań z czasem 00:30:22 triumfowała 
Paulina Putowska z Łobzowa. Zaraz 
za nią przybiegła Anna Brzezińska 
z Chrząstowic, a podium uzupełniła 
Iwona Patrzałek z Wolbromia.

Organizatorzy oprócz nagród 
dla najlepszych trójek przygotowali 
także wyróżnienia dla najstarszego 
z uczestników oraz najszybszego 
w szeregach grupy „olkuszbiega”. Ty-
tuł najbardziej wytrawnego biegacza 
trafił do rąk 70-letniego Eugeniusza 
Żydka z Dąbrowy Górniczej, nato-
miast Piotr Filicha uzyskał miano 
MVP wśród rodzimych amatorów 
biegania w terenie. Oczywiście po 
ceremonii dekoracji najlepszych 
zawodników odbyło się tradycyjne 
losowanie nagród i gadżetów przygo-
towanych przez sponsorów.

Bardzo się cieszymy, że już po 
raz czwarty mogliśmy spotkać się 
w Rabsztynie i połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Chodzi o przyjemność 
z biegania i pożyteczną lekcję histo-
rii. Przygotowaliśmy 180 numerów 
startowych i ku naszej radości, lista 
uczestników zapełniła się w całości. 
Co ważne, przyjechali do nas goście 
z różnych stron, mieliśmy nawet 
mieszkańca Lwowa. Pogoda nam 
sprzyjała, to również ma znaczenie 
przy takich imprezach. Wierzę głębo-
ko, że za rok ponownie się spotkamy 
i w dwojaki sposób będziemy święto-
wać dzień 1 marca – mówi Joanna 
Szczepanek, dyrektor IV Biegu Tro-
pem Wilczym.

Zanim jednak biegacze powrócą 
na leśne ścieżki, 13 września szykuje 
się znacznie większe święto biegania. 
W Olkuszu odbędzie się bowiem ko-
lejna edycja Srebrnej Dziesiątki, na 
którą Stowarzyszenie olkuszbiega już 
teraz serdecznie zaprasza.

Organizatorzy IV Biegu Tro-
pem Wilczym: Stowarzyszenie olku-
szbiega, Instytut Pamięci Narodowej 
oddział Kraków, Klub Historyczny im. 
Armii Krajowej w Olkuszu.

Współpraca: OSP Gorenice, MOK 
Olkusz, Wolontariusze z SP 1 Olkusz 
i IV LO Olkusz, Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Bellum.

Sponsorzy: IPN oddział Kraków, 
Westen, Bella Napoli, Pizzeria Fan, 
Pride, Pogotowie Kosmetyczne.

IV Bieg Tropem Wilczym

POWIAT
Organizatorzy

W piątek 28 lutego 2020 r. 
oficjalnie zakończona została akcja 
Misie Ratownisie w powiecie ol-
kuskim oraz okolicach. W zbiórkę 
maskotek włączyło się ponad 50 
placówek, dzięki którym zebrano 
ponad 8 tysięcy pluszowych zaba-
wek. Pluszaki już niebawem trafią 
do poszkodowanych dzieci.

Aby uczcić ten niesamowity 
wynik oraz podziękować wszystkim 
zaangażowanym osobom, olkuski 
sztab akcji zorganizował Wielki Finał 
akcji, który obfitował w wiele atrakcji 
przede wszystkim dla dzieci. Impreza 
finałowa odbyła się w II Liceum Ogól-
nokształcącym. Dzieci oraz opiekuno-
wie bawili się między innymi podczas 
występów lokalnych grup artystycz-
nych m.in. Międzypokoleniowej 
Grupy Muzycznej pod kierownictwem 
Franciszka Dudka, działającej przy 
Stowarzyszeniu Wszyscy dla Wszyst-
kich, utalentowanych wokalistek ze 
studia artystycznego Efendi Clue, 
rapera Krystiana Arnolda oraz Kapeli 

Bukowiacy z Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Bukownie. Na scenie wystąpiły 
także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
10 w Olkuszu, oraz grupa baletowa La 
Cultura prowadzona przez pana Ole-
ga Saprończyka z Osiedlowego Klubu 
Krecik. Grupa Teatralna Glutaminian 
Sodu przygotowała dla dzieci zabawy 
i animacje.

Wśród atrakcji tego dnia goście 
mogli również zobaczyć pokaz pierw-
szej pomocy przedmedycznej udziela-
nej misiowi Stanisławowi, wykonany 
przez strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Gorenic oraz ratowników 
medycznych- Karolinę oraz Mateusza 
Jedynak. Funkcjonariusze Powiato-
wej Komendy Policji demonstrowali 
technikę pobierania odcisków palców 
oraz udzielali informacji na temat bez-
pieczeństwa. Harcerze z ZHP Olkusz 
uczyli najmłodszych uczestników 
technik zakładania opatrunków.

Imprezę zaszczycił swoją obec-
nością wyjątkowy gość, pasjonat 
i kolekcjoner – pan Marek Sosenko. 
Przyjechał wraz z częścią swojej 
niebywałej kolekcji maskotek oraz 
zabawek. W swojej kolekcji zaprezen-

tował m.in. ponad 100 letniego misia, 

wiekowego misia z ekskluzywnego 

domu towarowego Harrodsa, a także 

maskę „Topielicy z Sekwany”.

Dzięki wsparciu sponsorów za-

proszeni goście mogli cieszyć się 

słodkim poczęstunkiem, a na dzieci 

czekały liczne konkury z nagrodami. 

Organizację imprezy wsparli: Cen-

trum poligraficzno - reklamowe Ome-

ga Art, Centrum Pralnicze SOVRANA, 

PLAST – MET, Centrum Zabaw dla 

Dzieci Miśkoland, Cukiernia Słodka 

Babeczka, Carrefour Polska, SOLANA 

– jaskinia Solna, Centrum językowe 

HELEN DORON, Delikatesy MAJA, 

ARKIRO sp. z.o.o.

Organizatorzy Wielkiego Finału 

oraz Fundacja Wsparcie 112 dziękują 

panu Marcinowi Stawinodze i Konra-

dowi Wronie za profesjonalne zdjęcia 

z imprezy, Grzegorzowi Kuboniowi za 

jej poprowadzenie oraz wszystkim, 

którzy zaangażowali się w akcję.

„Misie Ratownisie”
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KALENDARIUM

6 marca
 ǧ 17:00�Boże�Ciało�2D�PL
 ǧ 19:30�Parasite�2D�NAP

7 marca
 ǧ 18:00�LADY'S�VOICE�I�PRZYJACIELE

8 marca
 ǧ 16:00�Boże�Ciało�2D�PL

9 marca
 ǧ 17:00�Boże�Ciało�2D�PL
 ǧ 19:30�Parasite�2D�NAP

10 marca
 ǧ 17:00�Boże�Ciało�2D�PL
 ǧ 19:30�Parasite�2D�NAP

6 marca
 ǧ 12:30�Najświętsze�Serce�2D�LEK
 ǧ 14:15�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 16:15�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 18:15�Swingersi�2D�PL
 ǧ 19:00�Kasia�Kowalska
 ǧ 20:00�Dżentelmeni�2D�NAP

7 marca
 ǧ 12:30�Najświętsze�Serce�2D�LEK
 ǧ 14:15�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB

 ǧ 16:15�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 18:00�Spektakl�"Dwoje�na�huśtawce"
 ǧ 18:00�Spektakl�"Dwoje�na�huśtawce"�DOSTAWKI
 ǧ 18:15�Swingersi�2D�PL
 ǧ 20:00�Dżentelmeni�2D�NAP

8 marca
 ǧ 14:00�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 16:00�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 18:00�Najświętsze�Serce�2D�LEK
 ǧ 20:00�Dżentelmeni�2D�NAP
 ǧ 20:30�Swingersi�2D�PL

10 marca
 ǧ 14:15�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 16:15�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:30�Najświętsze�Serce�2D�LEK
 ǧ 18:15�Swingersi�2D�PL
 ǧ 19:30�Swingersi�2D�PL
 ǧ 20:00�Dżentelmeni�2D�NAP

11-12 marca
 ǧ 14:30�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 16:15�Sonic.�Szybki�jak�błyskawica�2D�DUB
 ǧ 17:30�Swingersi�2D�PL
 ǧ 20:00�Swingersi�2D�PL
 ǧ 18:15�Najświętsze�Serce�2D�LEK
 ǧ 19:30�Dżentelmeni�2D�NAP

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
6.03.2020	 Rabsztyńska	2	 Skalska	22

7.03.2020	 al.	1000-lecia	17	 os.	Skalska	9

8.03.2020	 Buchowieckiego	15	A	 Mariacka	6

9.03.2020	 al.	1000-lecia	2B	 Krakowska	43

10.03.2020	 K.	K.	Wielkiego	64	B	 1	Maja	39

11.03.2020	 K.	K.	Wielkiego	14	 Krakowska	2

12.03.2020	 K.	K.	Wielkiego	28	 Mariacka	6

Ogłoszenia  
drobne już od  

2,76 zł*
*cena�netto,�do�40�znaków.

WOLBROM
Ewa�Barczyk

W najbliższą niedzielę na sce-
nie wolbromskiego Domu Kultury 
odbędzie się ciekawe wydarzenie 
kulturalne. Zachęcona sukcesem 
zeszłorocznego „Jubileuszowego 
Teatralnego Korowodu Przeszło-
ści” seniorka lokalnej kultury 
- Barbara Motowidlak wraz z ak-
torami-amatorami, spontanicznie 
tworzącymi „Teatr dla Was”, 
przygotowała na 8 marca przed-
stawienie Variété pt. „O Kobiecie 
i Róży Kwiecie”.

Zaplanowane z okazji Dnia Ko-
biet spotkanie ze sztuką amatorską 
w Wolbromiu, to już drugi spektakl 
przygotowany z inspiracji i pod kie-
rownictwem niestrudzonej lokalnej 
animatorki kultury, profesor Bar-
bary Motowidlak, której niezwykła 
aktywność, wieloletnia działalność 
pedagogiczna, ale także animator-
sko-artystyczna jest inspiracją dla 
trzeciego lub nawet już czwartego po-
kolenia lokalnych miłośników sztuki! 
Jak zapewniają twórcy uczestniczący 
z wielkim zaangażowaniem w przygo-
towaniu wydarzenia - w zaaranżowa-
nej na scenie „Kawiarence pod Różą” 
usłyszymy wiele pięknych wierszy, 
nastrojowych piosenek i aforyzmów 
o kobietach, w rytmie nieśmiertel-
nego walca. Na scenie spotkają się 

we wspólnych aranżacjach seniorzy 
i młodzież, a wspierać ich będą: 
Chór UTW „Nowe Horyzonty” oraz 
tancerze Teatru Tańca Actus Animi 
i Pracowni Kwadrance Katarzyny 
Gałązki-Biedul, a także członkowie 
ZPiT Wolbromiacy.

Variété „O Kobiecie i Róży 
Kwiecie”

Scenariusz i reżyseria – Barbara 
Motowidlak, scenografia – Bogusław 
Gwiazda, Andrzej Habryń i Małgorza-
ta Krężel, asystent reżysera – Teresa 
Flakiewicz. Opracowanie muzyczne 
– Neonila Piekarz. Opracowanie 
choreograficzne – Katarzyna Gałąz-
ka- Biedul. Opracowanie graficzne 
– Gabriela Kałwa. Koordynator – 
Maria Grzywa. Patronat: Dyrektor 
DK Wolbrom

Na scenie zaprezentują się, znani 
z poprzedniego spektaklu „Teatru 
dla Was”: Andrzej Habryń, Alek-
sander Zielnik, Olgierd Motowidlak, 
Katarzyna Gałązka- Biedul, Iwona 
Sopel, Piotr Grojec, Teresa Flakiewicz, 
Kazimierz Pacia, Jan Pajda, Monika 
Piechulska, Julia Cios, Nikola Tabor, 
Agnieszka Wójcikowska, Nikola Ha-
bryń, Dawid Pacia, Karol Zyś, Kajetan 
Urbański, Krystian Myca i Alicja Kun-
dzierewicz. Tańczą: Albert i Dorota 
Goncerzowie z Pracowni Kwadrance.

Zapraszamy 8 marca godz.16.00 
– sala widowiskowa DK. Wstęp wolny

Amatorski spektakl  
na Dzień Kobiet

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 Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

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

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

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

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

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

 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.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Budowlana 19 arów, Niesułowice. 

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

34 m2. Tel.(668)265537.
 ǧ Do wynajęcia umeblowane 

mieszkanie 75 m2 w ścisłym cen-
trum Olkusza, wejście od zaraz.  
Tel.(509)020901.

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

PRACA
 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 Ochrona, Klucze Osada, z orze-
czeniem. Tel.(604)630556.

RÓŻNE
 ǧ Przyjmę ziemię. Tel.(731)276528.
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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 Marlibo-Medica w 
Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety w chorobach: 
hashimoto, insulinooporności, cukrzycy i innych. 
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. Czwartki od 14.00. 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, ul. Broniewskiego 1. 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
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza na 
specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. Nowa 
siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1, 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 
mgr Ilona Cudejko, osteopatia, terapia manu-
alna, NDT-BOBATH. Ul. Nullo 4/20, tel. kontak-
towy 882 956 945.
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.
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, 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

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 • 

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


