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Miniony tydzień upłynął pod 
znakiem totalnej walki z korona-
wirusem. Wiele wskazuje na to, że 
temat ten towarzyszyć będzie nam 
jeszcze przez wiele dni. Sytuacja 
jest dynamiczna i praktycznie co 
chwilę spływają do nas nowe ko-
munikaty i informacje dotyczące 
działań mających na celu zwal-
czanie zagrożenia epidemicznego. 
Poniżej przedstawiamy Państwu 
telegraficzny skrót wydarzeń z re-
jonu powiatu olkuskiego.

W  piątek,  13 marca,  premier 
Mateusz Morawiecki  ogłosił  wpro-
wadzenie  w  Polsce  stanu  zagro-
żenia  epidemicznego,  związanego 
z  rozprzestrzenianiem  się  korona-
wirusa. Decyzja  ta wpływa  również 
na  sytuację mieszkańców  powiatu 
olkuskiego. Niesie  ona m.in.  zakaz 
wjazdu  cudzoziemców  do  naszego 
kraju,  14-dniową kwarantannę  dla 
Polaków wracających  z  zagranicy, 
ograniczenie  zgromadzeń  powyżej 
50 osób (w tym zarówno religijnych, 
jak i prywatnych), zamknięcie galerii 
handlowych (poza sklepami spożyw-
czymi,  aptekami  i  drogeriami)  oraz 
zawieszenie  działalności  kawiarni, 
pubów, kasyn i restauracji. W przy-
padku  tych  ostatnich możliwe  jest 
zamawianie  jedzenia  na wynos  lub 
na dowóz.

Ograniczony dostęp  
do urzędów

Jeśli  planowaliśmy  załatwić 
w najbliższym  czasie  jakieś  formal-

ności,  to  lepiej  je  odłożyć. Olkuskie 
Starostwo, podległe mu jednostki 
organizacyjne oraz urzędy w: 
Bolesławiu, Bukownie, Kluczach, 
Olkusz, Trzyciążu i Wolbromiu 
przestawiają  się  na  specjalny  tryb 
pracy.  Więcej  informacji  na  ten 
temat  w  tekstach:  "Ograniczenia 
w  funkcjonowaniu  urzędów"  oraz 
"Koronawirus:  starostwo  zaostrza 
zasady bezpieczeństwa".

Bezpośrednią  obsługę  klientów 
ograniczają: Olkuska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa i Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Nowa” na osiedlu 
Słowiki, które zachęcają do kontaktu 
telefonicznego  i  dokonywania  czyn-
ności  płatniczych  z  domu,  poprzez 
bankowość  elektroniczną.  Podobnie 
jest w Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Olkuszu. Zarząd 
Spółki  podjął  decyzję  o  zamknięciu 
dla  bezpośredniej  obsługi  od  dnia 
16.03.2020 r. do 31.03.2020 r. Biura 
Obsługi Klienta przy ul. Kluczewskiej 
4  w  Olkuszu  oraz  Laboratorium 
Badania Wody  przy ulicy Wspólnej 

2C w Olkuszu. Przedstawiciele firmy 
zachęcają do kontaktu telefonicznego, 
mailowego i poprzez e-BOK. Specjalne 
środki  bezpieczeństwa  obowiązują  
w placówkach ZUS. Pojawiły się tam 
skrzynki, w których można zostawić 
dokumenty  i wnioski,  by nie  nara-
żać  się  na  bliski  kontakt  z  innymi 
osobami.

Władze Krajowej  Administracji 
Skarbowej zdecydowały o czasowym 
ograniczeniu  dostępu  do Urzędu 
Skarbowego w Olkuszu. Ogranicze-
nie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 

2020 r. KAS zachęca do kontaktu po-
przez infolinie oraz platformę E-PUAP. 
Aplikacje  Twój  e-PIT  i  e-Deklaracje 
dostępne  na  stronie podatki.gov.
pl  pozwalają  na  rozliczanie  się  bez 
wizyty  w  urzędzie.  Jeżeli  zaś  ktoś 
koniecznie  chce  to  zrobić w  formie 
papierowej, może wrzucić swoją de-
klarację  pismo  lub  inny  dokument 
do  urny wystawionej  przy wejściu. 
W takim przypadku nie będzie jednak 
możliwe  otrzymanie  potwierdzenia 
wpływu.

Dofinansowanie  
dla szpitala

Do małopolskich szpitali, w któ-
rych  funkcjonują  oddziały  zakaźne, 
trafi  prawie  7,5 mln  zł  z  rezerwy 
celowej  budżetu  państwa.  Środki 
te  zostaną  wykorzystane  do  dzia-
łań  związanych  z  zapobieganiem 
i  zwalczaniem koronawirusa. Dofi-
nansowanie otrzymało 10 placówek. 
Zostanie ono przeznaczone na zakup 
m.in. środków do intensywnej terapii, 
środków do  ochrony  osobistej,  oraz 
do dezynfekcji. Nowemu Szpitalowi 
w Olkuszu przypadnie z tej puli po-
nad 335 tys. zł.

Zmniejsze ilości kursują-
cych minibusów

Kryzys  związany  z  koronawiru-
sem wpłynął  również  na  transport 
zbiorowy  pomiędzy  powiatem  ol-
kuskim,  a  aglomeracjami:  śląską 
i  krakowską.  Od  16  do  29 marca 
przewoźnicy  zmieniają rozkłady 
jazdy busów na trasie Olkusz-
-Kraków.  Busy  z  „żółtą  tablicą”, 
kursujące  przez  osiedle  Młodych 
i Aleje, są zawieszone. Busy z „białą 
tablicą” jeżdżą średnio co 20 minut. 
Rzadziej  kursują  także  busy  na 
trasie Olkusz  -  Katowice  i  Bukow-
no Katowice.  Również mieszkańcy 
Wolbromia  i Trzyciąża muszą  liczyć 
się z ograniczeniami w komunikacji 
z Olkuszem i Krakowem. Sytuacja jest 
dynamiczna, dlatego jeśli już koniecz-
nie musimy  gdzieś  pojechać,  lepiej 
najpierw sprawdzić w Internecie, czy 
dany kurs ma się odbyć.

Walka z koronawirusem trwa

całodobowo
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Stosując się do zaleceń NFZ 
przychodnie na terenie naszego 
powiatu w dużej mierze ograniczają 
swoją dotychczasową działalność 
i przechodzą na pracę w trybie 
porad telefonicznych. Lekarze ape-
lują do pacjentów o ograniczenie 
osobistych wizyt do wyjątkowych 
sytuacji.

Kryzys związany z pandemią ko-
ronawirusa odciska silne piętno prak-
tycznie na każdym aspekcie naszego 
życia.  Totalnej  reorganizacji  uległy 
również  takie  czynności,  jak wizyta 
u rodzinnego lekarza czy specjalisty. 
Zgodnie  z wytycznymi Narodowego 
Funduszu Zdrowia, pacjenci, którzy 
chcą  skorzystać  z  pomocy  lekarza 
pierwszego  kontaktu,  proszeni  są 
w pierwszej kolejności o kontakt tele-
foniczny lub rejestrację elektroniczną 
za  pośrednictwem  strony  swojej 
przychodni.

W ramach porady telemedycznej 
lekarz może  wystawić  pacjentowi 
zarówno e-receptę, jak i elektroniczne 
zwolnienie lekarskie. Możliwość odby-
cia “wizyty przez telefon” dotyczy nie  
tylko lekarza rodzinnego czy pediatry, 
ale  także  lekarzy  specjalistów.  Te-
lefonicznie ma  się  odbywać  także 
przedłużenie  leków  przepisanych 
przez lekarzy.

Narodowy  Fundusz  Zdrowia 
podkreśla, że nie ma obaw, aby tele-
porady uniemożliwiły  bezpośrednie 
wizyty  u  lekarzy.  Jeśli  po  zdalnym 
wywiadzie  będzie  taka konieczność, 
pacjenci  otrzymają  sugestię  skorzy-
stania z wizyty w placówce medycznej 
lub  skontaktowania  się  ze  stacją 
sanitarno-epidemiologiczną.

Do  odwołania  zostały  wstrzy-
mane  świadczenia  planowe,  czyli 
między innymi badania USG, szcze-
pienia  ochronne  i  bilanse  zdrowia. 
W większości przychodni laboratoria 
analityczne  pracują  tylko w  trybie 
pilnym.  Do  odwołania  zawieszono 
również rejestrację na pierwsze wizyty 

u  specjalistów. Ci  pacjenci,  którym 
w najbliższych dniach wypada plano-
wana wizyta, proszeni są o pozostanie 
w domach.

Jak wygląda to  
w praktyce?

W środę, w  godzinach  dopołu-
dniowych  sprawdziliśmy,  jak  sytu-
acja  wygląda  w  naszym  powiecie. 
Zadzwoniliśmy do kilku przychodni, 
ale w większości  przypadków  linie 
były zajęte. Takie sytuacje nie należą 
do  rzadkości w normalnych warun-
kach, a więc w dobie walki z korona 
wirusem  i  zalecanym  telefonicznym 
kontaktem  z  placówkami medycz-
nymi należało  się  tego  spodziewać. 
W obliczu zaistniałej sytuacji wszyscy 
więc musimy uzbroić  się w  cierpli-
wość  i  wyrozumiałość.  Niezależnie 
od  ilość  uruchomionych  telefonów 
alarmowych,  z  drugiej  strony  słu-
chawki też są ludzie, którzy pracują 
w ograniczonym składzie, dysponują-
cy ograniczonymi środkami.

-  Prosimy  o  spokój  i  rozwagę 
oraz  o  przestrzeganie  zaleceń Mi-
nisterstwa  Zdrowia. W  przypadku 
konieczności  korzystania  z  opieki 
zdrowotnej prosimy o podporządko-
wanie  się  obowiązującym  regułom, 
cierpliwość  i  współpracę.  Utrata 
każdego  pracownika medycznego 
w wyniku  zarażenia  przez  pacjenta 
skutkuje ograniczeniem pomocy dla 
pozostałych mieszkańców – apelują 
przedstawiciele służby zdrowia.

Aby sprostać sytuacji cześć pla-
cówek wdrażają  dodatkowe  środki. 
Na stronie internetowej „Wol-Medu” 
podano bezpośrednie numery telefo-
nów do pielęgniarek  i  rejestratorek. 
Zaznaczono jednocześnie, że z uwagi 
na zmianowy system pracy nie każ-
dy  poniższy  numer  telefonu może 
być w  danym momencie  aktywny. 
Pewnym rozwiązaniem w niektórych 
sytuacjach, stosowanym przez nasze 
przychodnie,  jest możliwość  pozo-
stawienia zleceń na  leki stałe przed 
wejściem, w wyznaczonych  do  tego 
miejscach.

Teleporada zamiast wizyty 
w przychodni

POWIAT
Beata�Kopczyńska�regionalny�rzecznik�
prasowy�ZUS�województwa�śląskiego

6,5 tys. rozmów dziennie 
w sprawie świadczeń chorobowych 
związanych z koronawirusem prze-
prowadzają konsultanci infolinii 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Teraz do dyspozycji klientów, 
chcących uzyskać informacje 
z zakresu ubezpieczeń społecznych 
będą dodatkowe trzy nowe numery 
telefonów obsługiwanych przez 
ekspertów.

- Klienci mogą dzwonić na dodat-
kowe numery telefonów, pod którymi 
pracownicy  ZUS  odpowiadają  na 
pytania w najważniejszych aktualnie 
sprawach.  Pod  trzema  dodatkowy-
mi  numerami  telefonu  pracownicy 
ZUS  dyżurują  w  dni  robocze  (od 
poniedziałku do piątku) w godzinach 
7:00–15:00  - mówi Beata Kopczyń-
ska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 
01 każdy może uzyskać informacje na 
temat obsługi  w sprawie świadczeń 
z  powodu poddania  się  kwarantan-
nie  lub  izolacji,  a  także nt.  obsługi 
w sprawie zasiłków opiekuńczych na 
czas opieki nad dzieckiem w związku 
z zamknięciem żłobka, klubu dziecię-
cego,  przedszkola  lub  szkoły. Drugi 
uruchomiony numer 22 290 87 02 
to  kompleksowa  obsługa w  sprawie 
wsparcia  dla  przedsiębiorców,  a  22 
290  87  03  to  obsługa  w  sprawie 
odwołanych  badań  lekarskich  i  re-
habilitacji  leczniczej.  Nadal  działa 
również  ogólna  infolinia  ZUS  pod 
numerem 22 560 16 00. Konsultanci 
obsługują ją w godzinach 7.00-18.00 
w dni robocze.

– Nowe infolinie pozwolą jeszcze 
szerzej dotrzeć z informacją w zakre-
sie świadczeń, wprowadzonych zmian 
i wsparcia dla przedsiębiorców. Szcze-
gólnie  teraz  jest  to  bardzo ważne, 
zarówno dla emerytów, rencistów, ale 
i pracowników oraz pracodawców  – 
podkreśla rzeczniczka.

W związku z sytuacją epidemio-
logiczną wywołaną koronawirusem, 
i aby zapewnić bezpieczeństwo klien-
tów i samych pracowników ZUS ogra-
niczył obsługę w swoich placówkach. 
Zachęca do kontaktu  za pośrednic-
twem telefonu lub internetu. - Klienci 
Zakładu mogą  przesyłać  pytania 
także e-mailowo pod adres cot@zus.
pl  lub przez  formularz  zapytania  ze 
swojego  profilu w  Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS. We wszystkich 
placówkach  ZUS  wyodrębniliśmy 
strefy, w których każdy może samo-
dzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu 
osobistego z pracownikami Zakładu. 
Takie rozwiązanie ma na celu zwięk-
szenie poziomu bezpieczeństwa i ob-
sługę spraw w sposób niezakłócony 
-  informuje  rzeczniczka. Na  stronie 
internetowej  zus.pl  są  też  numery 
telefonów do doradców ds. ulg i umo-
rzeń w oddziałach ZUS. Można u nich 
uzyskać wsparcie dotyczące odrocze-
nia płatności składek lub rozłożenia 
zadłużenia na raty.

Trzy nowe 
infolinie ZUS

Dyspensa od Mszy  
Świętych

Przewodniczący  Konferencji 
Episkopatu  Polski  abp.  Stanisław 
Gądecki  wydał  w  piątek  specjalny 
komunikat  w  związku  z  wprowa-
dzeniem w Polsce  stanu  zagrożenia 
epidemicznego. W komunikacie  za-
mieszczonym na stronie internetowej 
Episkopatu zwrócił się do biskupów 
o wydanie decyzji, aby podczas każdej 
mszy świętej i nabożeństw wewnątrz 
kościoła mogło przebywać maksymal-
nie 50 osób.

W  związku  z  tą  sytuacją  cześć 
okolicznych parafii zmieniła harmo-
nogram  niedzielnych  nabożeństw. 
Wierni  nie mają  jednak  obowiązku 
uczestniczyć w  liturgii. Biskup die-
cezjalny sosnowiecki Grzegorz Kaszak 
wydał  dekret  o  udzieleniu  osobom 
w podeszłym wieku, osobom z obja-
wami infekcji, młodzieży szkolnej i ich 
opiekunom oraz osobom, które czują 
obawę przed zarażeniem, dyspensy na 
terenie naszej diecezji od obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa we Mszy 
Świętej do 29 marca.

Gazownia i energetyka 
wstrzymują obsługę 
petentów

Od poniedziałku, 16 marca 2020 
r. Grupa energetyczna Tauron z po-
wodu zagrożenia koronawirusem do 
odwołania zawiesiła działanie wszyst-

kich swoich punktów obsługi klienta. 
- W trosce o bezpieczeństwo klientów 
i pracowników zachęcamy do korzy-
stania ze zdalnych form obsługi, czyli 
serwisu  obsługowego Mój  Tauron, 
infolinii  oraz wysyłania wiadomości 
e-mail - poinformował w poniedziałek 
rzecznik Grupy Łukasz Zimnoch. Co 
za  tym  idzie nieczynny  jest  również 
punkt w Olkuszu przy Alei 1000-lecia.

Wcześniej  o  zamknięciu  biur 
obsługi  klienta  z  powodu pandemii 
poinformowała  też  spółka PGNiG 
Obrót Detaliczny. W Olkuszu biuro 
takie mieści  się  przy  ulicy  Szpital-
nej. Przedstawiciele  firmy zachęcają 
do  kontaktu  telefonicznego  oraz  do 
korzystania z elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta i aplikacji mobilnej.

Brak poboru opłat
Od 16 marca 2020 roku do od-

wołania, zawieszeniu ulegają Strefy 
Płatnego Parkowania  w  rejonie 
ul. Nullo  i ul. Szpitalnej oraz Strefa 
Ograniczonego Postoju na płycie ol-
kuskiego Rynku. Kierowcy parkujący 
w tych miejscach nie muszą pobierać 
biletów. Parkomaty będą nieczynne, 
a kontrole w  tym zakresie nie będą 
prowadzone.

Nieczynne targowiska
Ograniczaniu  ulega  również 

handel  „pod  chmurką”. Władze Po-
wszechnej  Spółdzielni  Spożywców 
w Olkuszu „Społem” podjęły decyzję 
o odwołaniu do 30 marca prowadze-
nia handlu na placu targowym w Ol-
kuszu przy ul. Świętokrzyskiej.
Podobną decyzję podjął również bur-

mistrz Olkusza, który podjął decyzję 
o zamknięciu do odwołania miejskie-
go targowiska przy ul. Osieckiej.

Zdalne porady prawne
W związku z panującą sytuacją 

kryzysową  zmianie  ulega  sposób 
udzielania  nieodpłatnych  porad 
prawnych. Porady od dnia 17 marca 
2020 do odwołania udzielane są wy-
łącznie w formie telefonicznej lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Osoba  uprawniona  do  korzystania 
z tego typu usług przed udzieleniem 
pomocy prawnej musi złożyć za po-
średnictwem  poczty  elektronicznej 
stosowny wniosek.

Uczniowie nie powinni 
marnować czasu

Czas  zawieszenia  zajęć  dydak-
tyczno-wychowawczych to możliwość 
powtórzenia materiału.  Szczególnie 
powinni  pamiętać  o  tym uczniowie 
przygotowujący  się  do  egzaminów 
końcowych. Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna  przygotowała  pakiet 
zadań  powtórkowych  dla uczniów 
klas VIII, który będzie publikowany 
codziennie od 16 do 25 marca. Zada-
nia te będą publikowane codziennie 
o godz. 9:00 na stronie internetowej 
www.cke.gov.pl,  natomiast  rozwią-
zania  –  o  godz.  15:00.  Z  tej  samej 
strony  skorzystać  mogą  również 
maturzyści, którzy znajdą tam zbiory 
zadań do powtarzania materiału  ze 
wszystkich przedmiotów. W każdym 
zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone 
są wskazówki oraz wzory rozwiązań.

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Obowiązujący od tygodnia stan 
epidemiczny powoduje, że co rusz 
wprowadzane są kolejne ograni-
czenia w funkcjonowaniu urzędów 
oraz instytucji. Staramy się prze-
kazywać wszystkie tego typu in-
formacje na bieżąco. Nie jesteśmy 
jednak w stanie w wydaniach dru-
kowanych szczegółowo opisywać 
wszystkich wprowadzanych zmian. 
Poza tym nie zawsze wspomniane 
placówki przesyłają je do nas na 
bieżąco. Apelujemy zatem  do 
urzędów i innych instytucji, aby 
nadsyłały do naszej redakcji bie-
żące komunikaty i informacje. 
Wszystkie zostaną opublikowane 
na naszej stronie.

Od  19 marca większość  urzę-
dów wyłączyła bezpośrednią obsługę 
interesantów.  Obecnie  najlepiej 
kontaktować  się  z  urzędami  drogą 
telefoniczną. Bieżące  zadania  reali-
zowane  są  poprzez  wykorzystanie 
komunikacji  elektronicznej,  telefo-
nicznej i korespondencji tradycyjnej 
(poczta,  kurier). Warto  pamiętać, 
że ograniczeniu ulega  także działal-
ność dzienników podawczych. Przed 
urzędami  znajdują  się  skrzynki, 
gdzie można (wyjątkowo) pozostawić 
korespondencję. W przypadku pozo-
stawienia pisma w skrzynce na ko-
respondencję za datę złożenia pisma 
nie uznaje się daty fizycznego złożenia 

pisma w skrzynce, ale datę w jakiej 
pracownicy Urzędu mogli  zapoznać 
się z treścią pisma, tj. co najmniej 48 
godzin po złożeniu pisma.

W Kluczach wszelkie dokumenty 
i wnioski można  składać na  dzien-
niku podawczym w  godzinach 9.00 
– 12.00, wrzucając kopertę z doku-
mentami do specjalnego pojemnika. 
Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca 
zgonów  oraz  sporządzanie  aktów 
zgonów. W tych sprawach pracownicy 
USC przyjmą osobiście.

Osoby,  które pobierają w Urzę-
dzie  Gminy  Klucze  świadczenia 
rodzinne, świadczenia wychowawcze 
i  świadczenia  z  funduszu alimenta-
cyjnego  otrzymają  świadczenia  na 
rachunek  bankowy  lub  przekazem 
pocztowym. Takie zasady obowiązu-
ją  też w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wolbromiu.

W urzędach nieczynne są również 
kasy. Urzędy  apelują  o  korzystanie 
z  bankowości  elektronicznej  czy 
dokonywanie płatności przelewem.

W gminach ograniczona zostaje 
działalność Urzędów Stanu Cywilne-
go,  do wydawania  aktów urodzenia 
i zgonu. Zawsze warto jednak wcze-
śniej  zadzwonić  i  upewnić  się,  jak 
obecnie wygląda sytuacja. Bukowno 
ogranicza liczbę osób towarzyszących 
złożeniu  oświadczenia  o wstąpieniu 
w związek małżeński do sześciu osób 
(w  tym  świadkowie  aktu  złożenia 
oświadczeń).

Zmiany  dotyczą  też  naboru  do 
szkół. Burmistrz Bukowna informuje 
o  wydłużeniu  terminów  naborów 
do  klubu  dziecięcego,  przedszkola 
i  szkół.  Z  kolei  w  gminie Bolesław 
terminy naboru do przedszkoli i szkół 
podstawowych pozostają bez zmian, 
zachęca się  jednak rodziców do wy-
syłania  dokumentów  do  placówek 
oświatowych za pomocą poczty elek-
tronicznej  lub  tradycyjnej  (liczy  się 
data wpływu wniosku do placówki). 
-  Zarówno wnioski,  jak  i  pozostałe 
oświadczenia, będące potwierdzeniem 
spełniania  kryteriów można wysłać 
pocztą  (za  potwierdzeniem odbioru) 
lub przesłać do placówki pierwszego 
wyboru  skan podpisanego wniosku 
wraz z załącznikami. Wysłanie skanu 
nie  jest  równoznaczne  ze  złożeniem 
wniosku,  w  związku  z  powyższym 
będzie konieczność dostarczenia ory-
ginału dokumentów do przedszkola 
lub  szkoły  podstawowej. Oryginały 
będzie można donieść w późniejszym 
terminie - czytamy na stronie gminy 
Bolesław.

Urzędy  apelują  o  uszanowanie 
wprowadzonych  zasad  i  kontakto-
wanie się drogą telefoniczną, pocztą 
elektroniczną lub tradycyjną.

Szczegółowe informacje na temat 
funkcjonowania  urzędów  dostępne 
są  na  ich  stronach  internetowych. 
Listę  telefonów oraz adresów e-mail 
do urzędów i instytucji zamieszczamy 
na stronie 3.

Ograniczenia w funkcjo-
nowaniu urzędów

Rząd uruchomił pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i pracowników. Samorządy też mogą pomóc 
– swój pakiet pomocowy uruchamia np. Wrocław. Zapytamy włodarzy naszych gmin, czy przewidują 
podobne rozwiązania. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, opublikujemy je na naszych łamach.
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Od 19 marca Starostwo Powia-
towe w Olkuszu, w tym Wydział 
Komunikacji i Transportu, są 
wyłączone z bezpośredniej obsłu-
gi mieszkańców. Powodem jest 
obowiązujący stan zagrożenia epi-
demicznego wywołanego koronawi-
rusem.  Co to oznacza w praktyce?

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
oraz Wydział Komunikacji i Transpor-
tu dostępne są bezpośrednio jedynie 
dla pracowników Starostwa  i człon-
ków  organów  Powiatu Olkuskiego. 
Nie jest możliwy bezpośredni kontakt 
z pracownikami, wstrzymana jest też 
działalność dzienników podawczych. 
Jedyne formy kontaktu to: droga te-
lefoniczna, korespondencja pocztowa, 
poczta  elektroniczna  lub  skrzynka 
E-PUAP.

Każdy,  kto musi  złożyć  wnio-
sek w  formie  papierowej,  powinien 
to  zrobić  drogą  pocztową  lub  też 
w  skrzynkach  na  korespondencję 
przy  drzwiach  Starostwa. W  tym 
drugim przypadku  za datę  złożenia 
pisma uznaje się datę, w jakiej pra-
cownicy  Starostwa mogli  zapoznać 
się z treścią pisma (po zastosowaniu 
procedur minimalizujących możli-
wość zarażenia koronawirusem . Co 
ważne, nie jest możliwe zapoznawanie 
się z aktami postępowań administra-
cyjnych  (co  zostanie  uwzględnione 
w toku tych postępowań).

Od  czwartku  nie  jest  również 
możliwe  rejestrowanie  pojazdów. 
Starosta zapewnia, że osoby, które nie 
dokonają rejestracji pojazdu z powo-
du ograniczenia dostępu mieszkań-
ców do budynków Starostwa nie będą 
podlegały za to karze. Nadal istnieje 
obowiązek  informowania  o  zbyciu 
i nabyciu pojazdu drogą pocztową lub 
elektroniczną.

Właściciele  pojazdów,  którym 
kończy  się  okres ważności  tymcza-
sowego dowodu rejestracyjnego, będą 
mieli  zapewnioną możliwość  obioru 
stałego dowodu rejestracyjnego nie-
zbędnego do poruszania się po dro-
gach publicznych. Takie stanowisko 
jest w  trakcie  organizacji.   W  celu 
odbioru  tych  dokumentów miesz-
kańcy  powinni  kontaktować  się    z 
Wydziałem Komunikacji i Transportu 
na nr telefonu: 32 643 04 62, 32 647 
88 31, 32 647 88 61.

Co z pozwoleniami na budowę? 
-  Cały  czas  dokładamy  wszelkich 

starań, by mieszkańcy jak najmniej 
odczuwali  utrudnienia wynikające 
z  obecnej  sytuacji.  Decyzje  pozwo-
lenia  na  budowę  będą  wydawane 
w terminach określonych w KPA oraz 
Prawie Budowlanym. Do momentu 
wprowadzenia nowych przepisów na 
szczeblu  krajowym  zmianie  ulega 
jedynie  sposób  komunikacji  z  pe-
tentem.  W  przypadku  składania 
wniosków  o  pozwolenia  na budowę 
dopuszczone jest składanie wniosku 
wyłącznie  za  pomocą  poczty  trady-
cyjnej,  pozostałą  korespondencję 
można  wysłać  za  pośrednictwem 
poczty tradycyjnej, skrzynki E-PUAP 
lub pozostawić w skrzynce na kore-
spondencję  przy  wejściu  głównym 
do budynku Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu (za datę złożenia pisma nie 
uznaje  się  daty  fizycznego  złożenia 
pisma w skrzynce, ale datę w jakiej 
pracownicy Starostwa mogli zapoznać 
się z treścią pisma, po zastosowaniu 
procedur minimalizujących możli-
wość  zarażenia  koronawirusem)  - 
wyjaśnia starosta Sobczyk.

Korespondencja  wychodząca 
z Urzędu będzie realizowana wyłącz-
nie  poprzez  pocztę  tradycyjną  lub 
skrzynkę    E-PUAP.  Celem wglądu 
w akta  sprawy  (art.  10 Kpa) należy 
kontaktować  się  z  pracownikiem 
Wydziału Architektury, Budownictwa 

i Inwestycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00 pod  nr 
tel. 32 647 88 46.

Wszystkie wnioski wymagające 
uiszczenia  opłaty powinny  zawierać 
takie  potwierdzenie. Opłatę można 
dokonać na poczcie lub w banku na 
poniższe numery kont:
• dla opłat administracyjnych: Urząd 

Miasta  i Gminy Olkusz  32  1240 
2294 1111 0010 2264 9530

• dla  opłat  za  wydanie  dziennika 
budowy:  Starostwo  Powiatowe 
w Olkuszu  58  1020  2528  0000 
0102 0453 1000

Szef powiatu informuje, że udo-
stępnianie materiałów z powiatowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficzne-

go będzie  realizowane na podstawie 
złożonego wniosku wysłanego drogą 
pocztową,  drogą  elektroniczną  (w 
przypadku wypisów i wyrysów wnioski 
muszą być podpisane elektronicznie) 
bądź złożonego do skrzynki pocztowej 
znajdującej  się  przed  budynkiem 
Starostwa  Powiatowego. Wydanie 
materiałów  z  zasobu  geodezyjnego 
i kartograficznego w przypadku wy-
pisów i wyrysów z operatu ewidencji 
gruntów i budynków odbywać się bę-
dzie tylko drogą pocztową, natomiast 
w przypadku innych materiałów dro-
gą pocztową  lub drogą komunikacji 
elektronicznej: email, ePUAP.

Zgodnie  z  ustawą  Prawo  geo-
dezyjne  i  kartograficzne  opłata  za 
wysłanie  materiałów  zasobu  pod 
wskazany adres wynosi: 10 zł (jeżeli 
waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg), 
15 zł (jeżeli waga przesyłki wynosi od 
1 kg do 5 kg), 20 zł (jeżeli waga prze-
syłki jest większa niż 5 kg).

-Przed  wydaniem materiałów 
z  zasobu wysokość  należnej  opłaty 
zostanie  ustalona  w  Dokumencie 
Obliczenia  Opłaty,  który  zostanie 
dostarczony  wnioskodawcy  drogą 
komunikacji  elektronicznej:  email, 
ePUAP  bądź  wysłany  drogą  pocz-
tową.  Materiały  zostaną  wydane 
wnioskodawcy po uiszczeniu opłaty. 
Proszę Mieszkańców o podawanie we 
wnioskach wszelkich możliwych dróg 
kontaktu: telefonicznego, mailowego, 
e-PUAP  -  dodaje  starosta Bogumił 
Sobczyk.

Zarządzenie  obowiązuje  do  od-
wołania. Rekomendacje od starosty, 
dotyczące wprowadzenia tej zasady, 
otrzymali  dyrektorzy  powiatowych 
jednostek organizacyjnych: Zarządu 
Drogowego, Powiatowego Urzędu Pra-
cy czy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.

Koronawirus: starostwo zaostrza 
zasady bezpieczeństwa

Większość instytucji i urzędów w naszej okolicy przeszły na zdalny tryb 
pracy - Chcesz załatwić jakaś sprawę, ale nie wiesz jak się z nimi skontakto-
wać? - Przygotowaliśmy dla Was specjalną ściągawkę.

Nie wychodź 
z domu. 

Zadzwoń!

Kontakt dla mieszkańców:

tel.:�32�643�04�14,�fax:�32�643�04�90
e-mail:�spolkusz©sp.olkusz.pl
ePUAP:�/5qlt7d84ux/SkrytkaESP
Starostwo�Powiatowe�w Olkuszu,� 
ul.�Mickiewicza�2,�32-300�Olkusz

Starostwo�
Powiatowe� 
w�Olkuszu
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Od czasu identyfikacji choroby 
zakaźnej COVID-19 i jej rozprze-
strzeniania,  pojawiły się nowe ty-
py oszustw. Interpol ostrzega przed 
przestępcami, którzy wykorzystują 
strach związany z pandemią.

Typowe  mechanizmy  działa-
nia  oszustów  to  fałszywe  strony 
internetowe,  platformy  handlu 
elektronicznego,  konta w mediach 
społecznościowych,  fałszywe wiado-
mości e-mail oferujące maski ochron-
ne  na  twarz  i maski  chirurgiczne; 
oszustwo  telefoniczne;  schematy 
phishingowe.

Poprzez fikcyjne strony interne-
towe,  platformy  e-commerce,  konta 
społecznościowe i e-maile oferują do 
sprzedaży i dystrybucji maski ochron-
ne  na  twarz  i maski  chirurgiczne. 
Często używają nazw znanych firm, 
które zajmują się produkcją i dostawą 

masek,  szczególnie  tych  z  siedzibą 
w Europie. Ofiary  tych przestępstw 
proszone  są  o  dokonanie  płatności 
z góry za pomocą przelewów banko-
wych,  zazwyczaj na konta bankowe 
w krajach  europejskich,  takich  jak 
Niemcy, Holandia, Hiszpania  i  Por-
tugalia.

Jak  się  okazuje, maski  nie  są 
w  ogóle  dostarczane,  podczas  gdy 
oszuści  pozostają  poza  zasięgiem 
prawa,  a  fałszywe witryny  są nagle 
usuwane. Zdarzały się również przy-
padki, w których dla uwiarygodnie-
nia  transakcji,  ofiary były  proszone 
o odbiór masek na twarz z klinik na 
terenie naszego kraju.

Podczas  gdy  oszustwa  teleko-
munikacyjne i oszustwa telefoniczne 
nie  są nowym  zjawiskiem, w  ostat-
nim  czasie  pojawiły  się  doniesienia 
o  nowszych  odmianach  oszustw 
telefonicznych związanych z sytuacją 
COVID-19.

Sprawcy  kontaktują  się  z  oso-
bami starszymi przez telefon, udając 

krewnego  (np. wnuka),  który  obec-
nie  przebywa w  szpitalu  z  powodu 
zakażenia COVID-19. W niektórych 
przypadkach ofiary otrzymały drugie 
wezwanie od rzekomego lekarza, dy-
rektora szpitala w celu potwierdzenia 
leczenia. Następnie ofiary są informo-
wane  o  konieczności  niezwłocznego 
pokrycia  kosztów  leczenia  poprzez 
zdeponowanie pieniędzy lub przeka-
zanie  gotówki,  lub  innych kosztow-
ności  „przedstawicielom  szpitala”, 
którzy pojawią się pod adresem ofiary.

Zdarza się też, że ofiary otrzymu-
ją telefony od rzekomych urzędników 
służby  zdrowia  z  prośbą  o  podanie 
danych  osobowych w  celu  przepro-
wadzenia „śledzenia kontaktów”, co 
jest standardową procedurą  identy-
fikacji  i monitorowania  osób,  które 
miały  bliski  kontakt  z  zarażonymi. 
W przeciwieństwie  do  prawdziwych 
urzędników  ds.  zdrowia,  oszuści 
zwykle proszą ofiary o dane bankowe 
i dotyczące płatności w celu rzekomej 
weryfikacji.

W  ostatnich  tygodniach  odno-
towano  kilka  przypadków  phishin-
gowych  listów  i wiadomości  e-mail 
związanych z COVID-19. Przestępcy 
rozpowszechniają złośliwe linki i do-
kumenty, które zawierają informacje 
o tym, jak chronić się przed rozprze-
strzenianiem COVID-19  oraz  zale-
cenia dotyczące działania przeciwko 
pandemii.  Niektóre  z  tych  e-maili 
zachęcają odbiorców do otwarcia lin-
ku lub strony, która rzekomo zawiera 
dodatkowe ważne informacje.

Aby otworzyć taką stronę, odbior-
cy proszeni są o zalogowanie się przy 
użyciu  swojego  adresu  e-mail  i  ha-
sła. W  ten  sposób przestępcy mogą 
instalować złośliwe oprogramowanie 
na urządzeniu odbiorcy  i kraść pie-
niądze lub poufne informacje. Takie 
listy i wiadomości e-mail sugerują, że 
zostały wysłane przez znane organi-
zacje, takie jak Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO).

Interpol ostrzega przed oszustwami

OLKUSZ
Jakub�Fita

Wiemy już, kto zajmie się 
przygotowaniem projektu moder-
nizacji odcinka Drogi Krajowej 
nr 94 biegnącego przez Olkusz. 
W dniu 10 marca 2020 r. podpisa-
na została umowa na opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz 
nadzór autorski dla rozbudowy DK 
94 na odcinku 4,4 km. Wykonawcą 
jest firma Voessing Polska.

Olkuski odcinek DK 94 należy do 
najbardziej zatłoczonych w Małopol-
sce.  Średnie natężenie  ruchu waha 
się  tutaj od 22 do 25 tys. pojazdów 
na dobę. Nic więc dziwnego, że od lat 
mówi się o konieczności modernizacji 
tego  traktu. Stosowne decyzje w  tej 
sprawie  podjęte  zostały  już w 2017 
roku,  kiedy  to minister  Andrzeja 
Adamczyka  zatwierdził  program 
inwestycji dla rozbudowy DK nr 94.

Przypomnijmy, że postępowania 
przetargowe mające na celu wyłonie-
nie wykonawcy, który miał zrealizo-
wać inwestycję w systemie „projektuj 
i  buduj”  było  już  dwukrotnie unie-
ważniane.  Powodem były  zbyt  duże 
ceny  zaproponowane  przez  oferen-

tów. W 2018 roku koszty szacowane 
przez  firmy  startujące w  przetargu 
były o 50% wyższe od środków, jakie 
na  ten  cel  zamierzała  przeznaczyć 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Rok później o wyniosły 
one 40% ponad zarezerwowaną przez 
GDDKiA kwotę.

Tym razem inwestycja została po-
dzielona na dwa etapy. Do wybranej 
w tym przetargu firmy należeć będzie 
przygotowanie m.in.  kompleksowej 
dokumentacji  projektowej  zawiera-

jącej opracowania geodezyjno-karto-
graficzne, geologiczne i geotechniczne 
oraz wielobranżowego projektu bu-
dowlanego wraz  z niezbędnymi  opi-
niami,  uzgodnieniami  i  decyzjami 
administracyjnymi. Przedsiębiorstwo 
to będzie  także udzielać odpowiedzi 
na pytania w przetargu na realizację 
inwestycji i nadzorować prowadzone 
przez nie roboty budowlane.

W ramach inwestycji rozbudowa-
ne będzie 6 skrzyżowań drogi krajowej 
nr 94 z ulicami:

• ul. Gwarków  i ul. Wspólną  (wraz 
z wykonaniem sygnalizacji świetl-
nej),

• ul. Kruszcową, ul. Długą/ul. Spół-
dzielczą  (wraz  z wykonaniem  sy-
gnalizacji świetlnej),

• ul. Mickiewicza i ul. 20 Straconych 
(wraz  z  przebudową  istniejącej 
sygnalizacji świetlnej),

• ul.  Rabsztyńską  i  ul.  Kościuszki 
(wraz  z  przebudową  istniejącej 
sygnalizacji świetlnej),

• ul. Wiejską i ul. Słowackiego (wraz 
z wykonaniem sygnalizacji świetl-
nej),

• ul. Wyszyńskiego  oraz ul. Rataja 
(wraz  z wykonaniem  sygnalizacji 
świetlnej).
W  ramach  prac  wybudowane 

lub przebudowane zostaną: chodni-
ki,  ścieżki  rowerowe,  zjazdy,  zatoki 
autobusowe  i  infrastruktura.  Cały 
zakres  zadania  należy  ukończyć 
w terminie 55 miesięcy, w tym okres 
nadzoru ma  potrwać  23 miesiące. 
Koszt prac wyniesie prawie 2 mln 888 
tys. zł. W marcu 2022 planowane jest 
ogłoszenie przetargu na wykonawcę 
robót  budowlanych,  a  zakończenie 
inwestycji zaplanowano na 2024 rok.

Wybrano projektanta  
remontu DK94 

WOLBROM
KPP�Olkusz

16 marca  2020  roku  około  go-
dziny  8:30,  dyżurny  Komisariatu 
Policji w Wolbromiu przyjął zgłosze-
nie o awanturze domowej w jednym 
z  mieszkań. Policjanci niezwłocznie 
udali  się  pod wskazany  adres.  Na 
miejsce  przyjechało  również  po-
gotowie  ratunkowe.  Z mieszkania 
dobiegały krzyki i odgłosy awantury. 
Pomimo wezwań  policjantów  i  gło-
śnego  dobijania  się  do  drzwi,  nikt 
nie  otwierał.  Z  uwagi  na  istniejące 
realne zagrożenie dla życia i zdrowia, 
mundurowi podjęli decyzję o użyciu 
siły  fizycznej  i wyważyli  drzwi. Kie-

dy weszli  do  środka,  zauważyli  jak 
mężczyzna zadaje ciosy kobiecie. Na-
pastnik w prawej ręce trzymał rurkę, 
a w lewej nóż. Nie reagował na żadne 
polecenia  wydawane  przez  mun-
durowych.  Policjanci  natychmiast 
obezwładnili  i  zatrzymali  agresora.  
63-letnia kobieta z obrażeniami głowy 
i rąk została przewieziona do szpitala. 

17 marca br. Prokurator przesta-
wił zatrzymanemu zarzut usiłowania 
zabójstwa.  Za  czyn  ten  grozi  kara 
pozbawienia wolności  na  czas  nie 
krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawie-
nia wolności albo kara dożywotniego 
pozbawienia wolności. Wobec podej-
rzanego sąd zastosował tymczasowy 
areszt na okres 3 miesięcy.

70-latek odpowie 
za usiłowanie 

zabójstwa
POWIAT

KPP�Olkusz
Policja uruchomiła portal e-usłu-

gi,  który  dzięki  Centralnej  Książce 
Telefonicznej  ułatwia  komunikację 
z jednostkami Policji w całym kraju. 
Dodatkowo dla osób głuchych i sła-
bosłyszących, które znają polski język 
migowy (PJM) lub system językowo-
-migowy  (SJM),  istnieje możliwość 
połączenia  z  dowolnego  miejsca 
z wykorzystaniem komputera lub te-
lefonu z funkcją wideo z dostępem do 
Internetu z jednostką Policji z bezpo-
średnim dołączeniem tłumacza języka 
migowego. Usługa dostępna jest w dni 
robocze w godz. 8:00 – 20:00.

Policja 
e-usługi

KONDOLENCJE / NEKROLOGI
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Szanowni Państwo, poniższy 
tekst powinniśmy opublikować 
w zeszłym tygodniu. Jednakże 
pandemia koronawirusa i informa-
cje z nią związane zdominowały 
zeszłotygodniowe wydanie gazety. 
Ponieważ zagadnienie przebiegu 
planowanych połączeń kolejowych 
w ramach CPK jest niezmiernie 
ważne dla mieszkańców naszego 
powiatu, zdecydowaliśmy się na 
publikację tekstu z opóźnieniem .

Emocje  wokół  kolejowych  po-
łączeń  na  terenie  naszego  powiatu 
w ramach Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego nie gasną. Nad przebiegiem 
trasy w Olkuszu debatowali miejscy 
radni.  Po  kilkugodzinnej  dyskusji 
wypracowali  alternatywny wariant, 
omijający Olkusz i pobliskie sołectwa. 
Samorządowym działaniom uważnie 
przyglądają się mieszkańcy.

Gdy okazało się, że w dokumen-
cie  zaprezentowanym przez  spółkę 
CPK znalazły się propozycje poprowa-
dzenia torów na terenie gminy Olkusz 
przez miasto  i kilka sołectw, miesz-
kańcy wyrazili  stanowczy  sprzeciw 
wobec takiego rozwiązania, składając 
liczne  protesty. Włodarze  powiatu, 
Olkusza, Klucz, Bukowna i Bolesła-
wia wspólnie zaproponowali trzy inne 
warianty przebiegu linii kolejowych.

Olkuscy radni debatują
Na dzień przed  terminem skła-

dania  uwag  do  CPK  nad  kolejową 
inwestycją debatowali miejscy radni 
na posiedzeniu Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Gospodarki Miejskiej.

-Do  decyzji  środowiskowej  po-
trzebnych  jest  kilka wariantów,  by 
wybrać  ten  najkorzystniejszy,  jak 
najlepiej  służący  mieszkańcom. 
Mając  wypracowane  stanowisko 
samorządowców na tym etapie jeste-
śmy już krok przed innymi samorzą-
dami  –  przekonywał  radny  Łukasz 
Kmita,  który na końcu posiedzenia 
zaproponował,  aby w Olkuszu  zor-
ganizować spotkanie przedstawicieli 
gmin „od Krakowa do Olkusza i dalej 
w  kierunku  Pustyni  Błędowskiej”, 
aby wypracować wspólnie całościowy 
przebieg kolejowej trasy.

-Mamy być ośrodkiem przesiad-
kowym,  trzeba myśleć,  jak miasto 
to udźwignie. Uważam, że dziś śród-
mieście nie  jest gotowe do przyjęcia 
wzmożonego ruchu. Może tam, gdzie 
będziemy mieć największą przepusto-
wość zróbmy coś na wzór Warszawy, 
gdzie  śródmieście  jest  zabudowane 
tunelem – proponował  radny Seba-
stian Tomsia.

-Jednym  z  naszych  założenień 
było to, że linia nie będzie naruszać 
istniejącej zabudowy. Zostanie także 
zachowana  linia  połączeń  północ  – 
południe na terenie Olkusza, dlatego 
jest  konieczność  utworzenia  bez-
kolizyjnych  skrzyżowań.  Świetnie, 
że  są przygotowane warianty,  które 

trafią do CPK. W mojej ocenie zgodnie 
z harmonogramem jesteśmy teraz na 
pierwszym etapie konsultacji – mówił 
wiceburmistrz Łukasz Rychlewski.

Nie zablokujmy miasta!
Wariant  samorządowców doty-

czący przebiegu  trasy przez Olkusz 
budzi wątpliwości  części mieszkań-
ców.  Swoje  zdanie  w  tym  temacie 
wyrazili  na  posiedzeniu  Komisji 
Rozwoju.

-Chcemy  połączenia  z  Krako-
wem,  ale  nie  chcemy  zablokować 
rozwoju miasta  i  podziału Olkusza 
przez  kolej  na  dwie  części.  Źle  się 
stało, że miasto tą kreskę narysowało 
i się pod tym podpisało. Dziś odległość 
od  toru w  kierunku Wolbromia  do 
kanału Baby  jest  tylko  45 metrów. 
Wprowadzenie  dwóch dodatkowych 
torów wysokiej prędkości spowoduje, 
że uciążliwość dla mieszkańców bę-
dzie ogromna. Sami się ludzie wypro-
wadzą. Wokół kolei będzie to miasto 
wymarłe. Panie burmistrzu, głęboko 
wierzę w to, że pomimo iż podpis pod 
propozycja wariantów został złożony, 
jest jeszcze czas na szukanie takich 
rozwiązań,  abyśmy nie  zablokowali 
tego miasta  i nie  stworzyli  gehenny 
na następne lata – przekonywał Jan 
Orkisz.

Były starosta Paweł Piasny nadal 
uważa, że z planowanych kolejowych 
połączeń  nic  nie  wyjdzie.  -Włoda-
rze  Klucz,  Bukowna  i  Bolesławia 
zabezpieczyli  swoich mieszkańców. 
W naszej gminie wszystkie warianty 
puszczone  są  przez  centrum Olku-
sza.  Słyszeliśmy  o  dwóch  torach 
w  kierunku Krakowa  i Warszawy.  
Niechby  pociąg  jechał  co  półtorej 
godziny, niech się nawet zatrzymuje 
w godzinach szczytu. Intercity sprze-
daje bilety tylko na miejsca siedzące. 
Ile  osób wysiądzie w Olkuszu,  żeby 
zwolnić miejsca mieszkańcom  do-
jeżdżającym do  pracy w Krakowie? 
Zero. Zakładając, że puszczamy linie 
regionalne – jeżeli utrzymałby się ten 
proponowany wariant  do Krakowa, 
ile ten pociąg pojedzie? Jak słyszę że 
wybudujemy estakady,  tunele... nie 
taniej będzie wybudować drugą nitkę 
drogi do Krakowa? Panie burmistrzu, 
proszę zadbać o to, aby nie blokować 
nam  terenów  rozwojowych.  Proszę 
dopilnować interesów naszej społecz-
ności. Kibicuję CPK jako lotnisku, bo 
lepiej latać z Baranowa niż z Berlina, 
ale w te tory nie wierzę – mówił Paweł 
Piasny.

- Nie zajmujcie się CPK, zajmuj-
cie  się mieszkańcami Olkusza  i  to 
prezentujcie w sposób jednoznaczny. 
Róbcie to, co uważacie za stosowne, 
ale  po  wysłuchaniu mieszkańców 
i chciejcie to wprowadzić w życie. Nie 
dajcie  się  ograć –  apelował Andrzej 
Ryszka.

Jest wariant alternatywny
Obecni  na  komisji  radni  zajęli 

się nie  tylko  opiniowaniem przebie-
gów proponowanych przez CPK oraz 

wariantu samorządowego, ustalonego 
w ubiegłym tygodniu przez włodarzy 
powiatu, Olkusza, Klucz, Bolesławia 
i Bukowna.  Sami  zaczęli  się  zasta-
nawiać  nad  najlepszym  rozwiąza-
niem. Wszystkim przypadła do gustu 
koncepcja  zaproponowana  przez 
radnego  Jana Kucharzyka,  zgodnie 
z którą  linia kolejowa omija Olkusz 
oraz  sołectwa:  Żuradę, Witeradów, 
Osiek, Zimnodół, i Zawadę od strony 
południowej, przebiegając głównie po 
terenach leśnych.

- Wyznaczmy wzdłuż tej linii ko-
rytarz szeroki na 500 metrów, po to, 
by  projektanci mieli  pole manewru 
w  jego  ramach  -  zaproponował  Łu-
kasz Kmita.

Ten  pomysł,  podobnie  jak wa-
riant samorządowy,  radni z Komisji 
Rozwoju  zaopiniowali  pozytywnie. 
Negatywne  stanowisko wyrazili  zaś 
w kwestii wariantu proponowanego 
przez CPK.

Wnioski i uwagi pojechały 
do Warszawy

10 marca mija termin zgłaszania 
uwag  do  CPK. Mieszkańcy  gminy 
Olkusz złożyli ich około 900. Włodarz 
gminy zobowiązał się dostarczyć je do 
CPK, wraz z pozostałymi niezbędnymi 
dokumentami dotyczącymi planowa-
nej inwestycji.

Jednym z nich jest pismo olku-
skiego burmistrza Roman Piaśnika, 
zawierające  także  stanowisko  rad-
nych  obecnych na  posiedzeniu Ko-
misji Rozwoju. „(…) Dla ograniczenia 
negatywnych  skutków  społecznych 
konieczne  jest  przede  wszystkim 
poszukiwanie  rozwiązań niekolidu-
jących  z utrwalonymi  terenami bu-
dowlanymi.  Jako najkorzystniejsze 
rozwiązanie można wskazać  prze-
bieg  linii  kolejowej  przebiegającej 
przez miasto, umożliwiający szybkie 
połączenie  Olkusza  z  Krakowem, 
Katowicami  i Warszawą,  częściowo 
pokrywający  się  z  propozycją  za-
proponowaną w  SSL  oraz  korektą 
jej  przebiegu w  rejonie  Sieniczna, 
Zimnodołu  i Osieka.  Przeprowadze-
nie projektowanej  linii nr 113 przez 
miasto,  wzdłuż  istniejącej  linii  nr 
62, umożliwia wykorzystanie dobrze 
dostępnego przystanku, co jest zgod-
ne  z wypracowanymi  propozycjami 
samorządowymi.  Istotnym warun-

kiem  takiego  przebiegu  jest  jednak 
utworzenie bezkolizyjnych połączeń 
drogowych  z  projektowanymi  linia-
mi  kolejowymi”  -  pisze  burmistrz 
Piaśnik.

Włodarz miasta zapewnia, że nie 
jest  przeciwnikiem  idei Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Przystąpie-
nie  do  dalszych  prac  projektowych 
w obrębie gminy Olkusz warunkuje:

-ujęciem w projekcie stacji oraz 
przystanku w Olkuszu,

-korektą  przebiegu  planowanej 
linii nr 113 wraz ze strefą oddziaływa-
nia w taki sposób, aby nie naruszała 
istniejącej  zabudowy mieszkaniowej 
według wariantu samorządowego,

-utworzeniem  bezkolizyjnych 
połączeń  drogowych  części  pół-
nocnej  i  części  południowej miasta 
podzielonych  linią kolejową poprzez 
bezpieczne  rozwiązania  techniczne 
(np.: tunele, nasypy lub wiadukty),

-wykonaniem  odpowiednich 
zabezpieczeń  przed  hałasem  oraz 
drganiami, szczególnie istotnych dla 
mieszkańców  zabudowań  zlokalizo-
wanych w  pobliżu  projektowanych 
linii kolejowych.

Bez względu na wybrany w przy-
szłości  wariant,  stacja  być musi. 
Zdaniem  burmistrza w  przypadku 
wariantu samorządowego bezwzględ-
nym warunkiem dla akceptacji szyb-
kiej kolei przez Miasto i Gminę Olkusz 
jest  zakładana  lokalizacja  stacji 
kolejowej w Olkuszu, umożliwiająca 
skomunikowanie  i  przesiadki  pasa-
żerów  celem  szybkiego  połączenia 
kolejowego  Olkusza  z  Krakowem, 
Katowicami i Warszawą.

Z kolei akceptacja alternatywne-
go wariantu omijającego miasto i so-
łectwa jest możliwa wyłącznie dzięki 
lokalizacji stacji kolejowej na terenie 
gminy Olkusz. Na  stacji muszą  za-
trzymywać się pociągi o charakterze 
regionalnym (Kraków, Katowice, Czę-
stochowa)  oraz  krajowym  (Kraków, 
Katowice, Warszawa).

Co dalej?
Sprzeciwy,  propozycje  innych 

wariantów i stanowiska samorządow-
ców złożone. Mieszkańcy z pewnością 
nadal  będą pilnie  śledzić  losy CPK. 
Już  po  posiedzeniu  komisji  sołtys 
Zimnodołu Stanisław Chmist na fejs-

bukowym profilu sołectwa napisał, że 
„(…) Zaproponowany w ubiegłym tygo-
dniu przebieg linii kolejowej pomiędzy 
domami w Sienicznie i Zimnodole (wa-
riant fioletowy) nie jest korzystny dla 
naszej miejscowości. Dużo  lepszym 
rozwiązaniem jest wariant oznaczony 
na pomarańczowo, omijający obszar 
zabudowany na terenie całej Gminy 
Olkusz”.

Sławków protestuje
Punkt widzenia zależy od punk-

tu  siedzenia –  to  stare powiedzenie 
jak ulał pasuje do tego, co dzieje się 
wokół pomysłu budowy kolei dużych 
prędkości. Sprawa ta wzbudza wiele 
emocji zarówno w naszym powiecie, 
jak i w innych miejscowościach na te-
renie Polski, gdzie w przyszłości prze-
biegać mają tory wiodące w kierunku 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Ciężko bowiem jest wypracować roz-
wiązania,  które  zadowolą wszystkie 
zainteresowane strony. W tym przy-
padku przysłowiowa „kołdra” zawsze 
będzie dla kogoś za krótka.

Po  tym,  jak  przedstawiciele 
powiatu  olkuskiego  oraz  czterech 
wchodzących  w  jego  skład  gmin  
zaprezentowali  własne  warianty 
przebiegu  tras,  wydawać  by  się 
mogło,  że  społeczne nastroje wokół 
inwestycji w naszej okolicy zaczną się 
uspokajać. Tak się jednak nie dzieje. 
W piątek,  6 marca  bieżącego  roku, 
Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk 
skierował pismo do władz: Bukowna, 
Bolesławia, Olkusza, Klucz  oraz  do 
Starosty powiatu olkuskiego. Wyraża 
w nim swój sprzeciw wobec ich poczy-
nań. Protest dotyczy dwóch z trzech 
„olkuskich” propozycji zakładających 
puszczenie linii kolejowych przez te-
reny należące do Sławkowa.

– Nie znajduję podstaw, szczegól-
nie prawnych, aby włodarze  innych 
gmin samowolnie i bez upoważnienia 
planowali cokolwiek na terenie innej 
jednostki samorządu, nie informując 
nawet o tym jej władz. Tego typu po-
stępowanie  nie wpływa  pozytywnie 
ani  na  budowanie  dobrych  relacji 
międzysąsiedzkiej współpracy między 
samorządami, ani na utrzymywanie 
przyjaznych  więzi  między  miesz-
kańcami  naszych  gmin  –  czytamy 
w sygnowanym przez niego piśmie.

Samorządowcy  
odpowiadają

Na  odpowiedź  jego  adwersarzy 
nie  trzeba było długo czekać. Darli-
śmy do urzędowego pisma, w którym 
tłumaczą oni swoje intencje i cele. - 
Zaproponowane warianty przebiegu 
linii kolejowych 111 i 113 w ramach 
ciągu nr 7 nie są, jak Pan się wyraził, 
„próbą przerzucenia problemów zwią-
zanych z potencjalną realizacją inwe-
stycji na barki samorządu Sławkowa 
i graniczących z nim miast - Dąbrowy 
Górniczej  i  Jaworzna”,  lecz  sposo-
bem  znalezienia  rozwiązania,  które 
wykluczy konieczność wyburzeń na 
terenach zabudowanych, w tym także 

na terenie Sławkowa, a tym samym 
zmniejszy skutki społeczne zapropo-
nowanych przez CPK rozwiązań oraz 
umożliwi  bezkolizyjne  rozwiązania 
komunikacyjne w obrębie skrzyżowań 
– argumentują okoliczni włodarze.

Dodają przy tym, że przedstawio-
ne warianty  są  tylko propozycjami, 
przekazanymi  do  Spółki  Centralny 
Port Komunikacyjny w formie uwag 
w  ramach  trwających do  10 marca 
2020 roku konsultacji  społecznych. 
Prowadzone  są  one  przez  to  przed-
siębiorstwo  w  celu  opracowania 
Strategicznego  Studium  Lokaliza-
cyjne  Inwestycji  Centralnego  Portu 
Komunikacyjnego,  obejmującego 
przebiegi  korytarzy  kolejowych  dla 
kolei dużych prędkości.

-  Znalezienie  optymalnego  roz-
wiązania  w  tej  sprawie,  unikając 
w  szczególności  skutków  społecz-
nych, jest możliwe tylko dzięki ścisłej 
współpracy z CPK. Naszym celem jest 
wypracowanie takiego wariantu prze-
biegu  linii  kolejowych, który przede 
wszystkim  będzie  służył  rozwojowi 
poszczególnych regionów i ich miesz-
kańców, dlatego  jesteśmy gotowi do 
rozmów  z włodarzami miast  i  gmin 
ościennych na dalszych etapach prac 
związanych z realizacją inwestycji – 
zapewniają sygnatariusze pisma.

Polityka czy logika  
i ekonomia?

W piśmie  skierowanym do Sta-
rosty  oraz Wójtów  i  Burmistrzów 
z naszej  okolicy, włodarz Sławkowa 
porusza jeszcze jedną istotną kwestię. 
Poddaje on w wątpliwość możliwość 
budowy na terenie powiatu olkuskie-
go  centrum  przesiadkowego  kolei 
dużych prędkości. - Mówienie o zwią-
zanym  z  tą  inwestycją  „potencjale” 
wydaje się być, eufemistycznie rzecz 
ujmując, oceną na wyrost – ironizuje 
Rafał  Adamczyk. Na  dowód  swoich 
twierdzeń  przytacza wypowiedź  do-
brze  znanego  olkuszanom ministra 
infrastruktury Andrzeja Adamczyka, 
który  uczestniczył  w  posiedzeniu 
parlamentarnego  zespołu  ds.  wo-
jewództwa  śląskiego.  Zostało  ono 
zorganizowane  pod  koniec  lutego 
w  Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach.

- Chciałem tutaj bardzo wyraźnie 
podkreślić  i  uspokoić  wszystkich, 
przede wszystkim pana premiera, (…) 
który pytał, czy to prawda, że centrum 
przesiadkowe kolei dużych prędkości 
do Budapesztu będzie  „wyniesione” 
gdzieś  do Małopolski.  (…)  Nie,  nie 
będzie  wyniesione  do Małopolski. 
Zasada  ekonomiczna,  ale  przede 
wszystkim potrzeby regionu każą, aby 
lokować węzeł w konurbacji śląskiej. 
(…) Chciałem  jasno  i wyraźnie  pod-
kreślić: konurbacja śląska nie będzie 
ominięta w tym projekcie – czytamy 
we  fragmencie,  który  stanowi  cytat 
z  artykułu  „Adamczyk: węzeł  kolei 
dużych prędkości będzie w konurba-
cji  śląskiej”,  opublikowanego  przez 
Puls Biznesu.

Perypetii wokół

CPK 
...ciąg dalszy

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 Autoskup- każda marka,  

każdy stan. Tel.(793)999910.

 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 Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 

gałęzi, elektryczne itp.  
Tel.(512)373245.

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

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

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

BUDOWLANE

 ǧ Firma Budowlano-

Remontowa NOW-BUD wykonuje 

kompleksowe remonty domów 

i mieszkań z materiałów własnych 

i powierzonych. Prace dekarskie 

i docieplenia budynków, 

adaptacja pomieszczeń.  

Tel.(602)438844.

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 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.

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

MOTORYZACJA
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.

 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 - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

 ǧ Przyjmę kierowcę na trasy 
międzynarodowe, C+E, stałe 
kursy, trasy powtarzalne, praca 
na chłodni. System tygodniowy 
-wyjazd i zjazd. Tel.(728)529145. 
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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. 

TRYCHOLOG 
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

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
20.03.2020 Skwer 6 Krakowska 2

21.03.2020 K. K. Wielkiego 24 Krakowska 43

22.03.2020 K. K. Wielkiego 28 Skalska 22

23.03.2020 al. 1000-lecia 17 Mariacka 6

24.03.2020 Buchowieckiego 15 A os. Skalska 9

25.03.2020 al. 1000-lecia 2B Plac Wolności 15

26.03.2020 K. K. Wielkiego 64 B Skalska 22

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

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 • 

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”

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

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

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

lek. med. Witold Serafin

dr n. med. Miros³awa Buczynowska

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

Konsultacje chirurgiczne
Chirurgiczne leczenie schorzeń przewodu 

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

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

Diagnostyka przewodu pokarmowego.

00Przyjmuje: poniedziałek, piątek od 17

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

Rejestracja tel.: 604 410 240

Specjalista chirurgii ogólnej

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

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

zachowawcze i operacyjne (artroskopia).
USG NARZĄDU RUCHU.

00 00Przyjmuje: wtorek 17 -19

SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG

NEUROORTOPEDA

mgr REHABILITACJI
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www.teczowa-kraina-dg.plwww.teczowa-kraina-dg.pl

- a także WARSZTATY TEATRALNE.

- światłowody, magiczny sześcian, projektor przestrzenny Mathmos.

muzyczny aerobik, zajęcia ruchowe stymulujące rozwój ruchowy dziecka, gimnastyka ogólnorozwojowa, 
profilaktyka wad postawy, stymulowanie powierzchni stopy i korekcja płaskostopia,
stymulowanie rozwoju zmysłów, stymulowanie koordynacji ruchowej i równowagi.

ZAJĘCIA KREATYWNE Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO - MAGICZNEGO 
DYWANU, TABLIC MULTIMEDIALNYCH

- INFORMATYKA DLA SMYKA – gry edukacyjne, rozwijanie kreatywności,
- MAŁY KONSTRUKTOR – rozwijanie wyobraźni i orientacji przestrzennej, 

  kształcenie umiejętności manipulacyjnych,
- ŁAMIGŁÓWKI – kurs koncentracji uwagi, logicznego myślenia.

 PARK DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH 
– ŚCIEŻKI SENSORYCZNE, RYTMIKA

STYMULACJA I AKTYWIZACJA ZMYSŁÓW ŚWIATŁEM I KOLOREM
 w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA:

Nasza oferta zajęć dodatkowych to nowe, ciekawe propozycje. 
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej 

i terapeutycznej przedszkola.

Nabór na nowy rok szkolny 2020/2021 w Tęczowej Krainie 
do naszej oferty edukacyjnej i terapeutycznej 

wprowadzamy nowe, ciekawe propozycje:  

Nabór na nowy rok szkolny 2020/2021 w Tęczowej Krainie 
do naszej oferty edukacyjnej i terapeutycznej 

wprowadzamy nowe, ciekawe propozycje:  

ul. Dąbrowskiego 11OLKUSZOLKUSZul. kr. K. Wielkiego 65/7

TERAPIĘ NOWOCZESNĄ METODĄ EEG BIOFEEDBACK

przeznaczoną do pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi
oraz dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi,

-naukę czytania sylabami z wykorzystaniem elementów 
Metody Krakowskiej 

przeznaczoną do pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi
oraz dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi,

-naukę czytania sylabami z wykorzystaniem elementów 
Metody Krakowskiej 

OGŁASZAMY NABÓR DO ŻŁOBKÓW NA 
ROK SZKOLNY 2020/2021

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DZIECI DO ŻŁOBKÓW
: 

„MALI ODKRYWCY” OLKUSZ UL. K.K. WIELKIEGO 92A 

„MAŁE BYSTRZAKI” OLKUSZ UL. M. KONOPNICKIEJ 4 

DO ŻŁOBKA ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 6 MIESIĘCY DO 3 LAT. 

ZAPEWNIAMY:
 

- CIEPŁĄ ORAZ PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ  
- SMACZNE I ZDROWE POSIŁKI 

- INSPIRUJĄCE I WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI ZAJĘCIA 

- DOŚWIADCZONĄ I WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ OPIEKUNEK 
- PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE  

- ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

- ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ  

- LICZNE SPACERY BĄDŹ WYJŚCIE NA WŁASNY, OGRODZONY PLAC  ZABAW  

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO KONTAKTU I ODWIEDZIN NASZYCH 

PLACÓWEK. 
TEL: 535-538-838                             TEL: 513-070-431 

 

 

O olkuskich 
żłobkach ...

Żłobki to przyjazne miejsca umożliwia-
jące bezpieczny i  harmonijny rozwój 
dziecka. Wykwalifikowana kadra po-
budza swoich podopiecznych do twór-
czości, nieskrępowanej zabawy oraz co 
najważniejsze zachęca i pomaga w zdo-
bywaniu umiejętności społecznych po-
przez kontakt z grupą rówieśniczą.

Żłobki są profesjonalną formą opie-
ki dla dzieci w  wieku od 6 miesięcy do 
3 lat, gdy rodzice wracają do pracy. Za-
pewniają dzienną, troskliwą opiekę wraz 
z  pełnym wyżywieniem i  szerokim wa-
chlarzem zajęć. Zajęcia prowadzone są 
przez wykwalifikowane opiekunki. Zgod-
nie z  wymogami określonymi w  ustawie 
dotyczącymi samej placówki jak również 
personelu. Między innymi każda z  opie-
kunek ma odpowiednie wykształcenie, 
aktualne badania oraz ukończone szkole-
nie z zakresu i pomocy dla dzieci i doro-
słych.

W  każdej placówce wykwalifikowani 
opiekunowie z  uwagą obserwują rozwój 
Państwa dzieci, dostosowując formę 
zabaw do możliwości podopiecznych, 
jednocześnie wspomagając rozwój emo-
cjonalny i motoryczny Waszych pociech. 

Mamy w  naszym powiecie placówkę, 
która działa już od 8 lat, prężnie się roz-
wija i  doskonali swoje funkcjonowanie, 
aby zajmować się dziećmi na jak najwyż-
szym poziomie, co ułatwia wieloletnie 
doświadczenie dyrekcji i  pracowników.  
Proponowane w  olkuskich żłobkach za-
bawy to zajęcia m. in. z rytmiki, plastyki, 
muzyki, gimnastyki, zajęcia z  logopedą, 
z  języka angielskiego, a  także wiele in-
nych nowoczesnych i sprawdzonych me-
tod i form opieki.

Część żłobków umożliwia podział 
dzieci na grupy wiekowe dzięki czemu 
sprawowana opieka jest jeszcze lepsza 
i  bardziej fachowa. Pozwala to na nie-
malże indywidualny dobór zajęć do wie-
ku i  aktualnych potrzeb rozwojowych 
dziecka. Dzięki podziałowi, grupki są 
mniejsze, co pozwala opiekunkom na lep-
sze poznanie dzieci i sprawowanie opieki 
nad Państwa pociechami w sprzyjających 
spełnianiu ich potrzeb warunkach.  

W imieniu właścicieli olkuskich żłob-
ków zapraszamy do kontaktu z  dyrekcją 
placówek i wzięcia udziału w prowadzo-
nej rekrutacji.

Źródło: dzięki uprzejmości Prywatnego 
Żłobka „Mali Odkrywcy” z Olkusza

18-latek 
z Olkusza 

najlepszy w kraju!
Młody, niezwykle zdolny i z wielką pasją. 
To najkrótsza, ale i  najtrafniejsza wizy-
tówka 18-letniego Bartosza Trefona 
z Olkusza, który w ostatnich dniach wy-
grał prestiżowy Ogólnopolski Konkurs 
„Elektronika – by żyło się łatwiej”. Uczeń 
Śląskich Technicznych Zakładów Nauko-
wych w Katowicach ze swoim imponują-
cym projektem pn. „Robot humanoidalny 
wielkości człowieka” pokonał blisko 70 
innych konstruktorów za całego kraju!

5 marca na Wydziale Automatyki, Elek-
troniki i  Informatyki Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach odbył się finał III edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Elektronika – by żyło 
się łatwiej”. Wzięło w nim udział dziesięciu 
najlepszych konstruktorów w  Polsce, któ-
rzy jako autorzy konkursowych projektów, 
swoje prace przedstawili w formie kilkumi-
nutowych prezentacji. Młodych twórców 
oceniało jury złożone z naukowców zajmu-
jących się na co dzień zagadnieniami elek-
troniki, automatyki i  informatyki, a  także 
przedstawiciele marek Siemens i  Kamami 
– główni sponsorzy prestiżowego konkur-

su. Stawka jak zwykle była spora, bowiem 
oprócz cennych nagród, najlepsi konstruk-
torzy mogli liczyć na roczne stypendium 
ufundowane przez Dziekana Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i  Informatyki Poli-
techniki Śląskiej. Do tego dzięki sponsorom 
w nowy sprzęt naukowy zostaną zaopatrzo-
ne szkoły, w których uczą się młodzi twórcy.

Do konkursu łącznie zostało zgłoszonych 
70 projektów wykonanych przez 107 osób. 
Do finału trafiła w zgodnej opinii ekspertów 
najlepsza dziesiątka, wśród nich Bartosz Tre-
fon z  Olkusza, reprezentujący Śląskie Tech-
niczne Zakłady Naukowe w  Katowicach. 
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 oraz 
Gimnazjum nr 4 w Olkuszu, swoją dalszą na-
ukową drogę postanowił kontynuować wła-
śnie w renomowanej szkole w stolicy Górne-
go Ślaska. To właśnie tam 18-latek zdobywa 
wiedzę i rozwija swoją pasję. Przez ostatnie 
długie miesiące pracował nad projektem pn. 
„Robot humanoidalny wielkości człowieka”. 

Autor: Piotr Kubiczek. Czytaj cały tekst na  
www.przeglad.olkuski.pl
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S W wolontariacie i Patrolu Pierwszej Pomocy.
W pracach Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.
Doskonalimy znajomość języków obcych (DSD).
Rozwijamy kompetencje językowe i społeczne 
w ramach programu wymiany młodzieży
i wycieczek międzynarodowych.
Kształcimy umiejętności i rozwijamy 
zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.
Uczestniczymy w zajęciach i warsztatach 
organizowanych przez uczelnie wyższe.
Rozwijamy pasje oratorskie i umiejętność pracy 
w zespole uczestnicząc w Turnieju Debat.
Bierzemy udział w realizacji projektów naukowych 
(m.in. Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej).
Uczestniczymy w spotkaniach ze sztuką.
Działamy w Samorządzie Uczniowskim.
Bawimy się na szkolnych dyskotekach, rajdach 
i innych imprezach szkolnych!

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1e

1a

1b

1c

1d

1f

j. polski, historia 
wybór: wiedza o społeczeństwie 
lub historia sztuki

j. polski, j. angielski 
wybór: historia lub biologia

j. angielski, 
wiedza o społeczeństwie
wybór: biologia lub geografia 

matematyka, fizyka, informatyka

biologia, chemia,
wybór: matematyka lub j. angielski

matematyka, j. angielski
wybór: geografia lub fizyka

PPRRZZEEDDMMIIOOTTYY

UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCEE

PPRRZZEEDDMMIIOOTTYY  PPUUNNKKTTOOWWAANNEE

PPRRZZYY  RREEKKRRUUTTAACCJJII

  oorraazz    jj..  ppoollsskkii,,  mmaatteemmaattyykkaa

PPRRZZEEDDMMIIOOTTYY  NNAAUUCCZZAANNEE

WW  RROOZZSSZZEERRZZOONNYYMM

ZZAAKKRREESSIIEE

historia, 
wiedza o społeczeństwie
lub j. angielski

j. angielski, 
historia lub biologia

j. angielski, 
geografia lub fizyka

j. angielski,
wiedza o społeczeństwie

biologia, chemia

fizyka, informatyka 
grafika projektowa lub
j. angielski techniczny 

KKLLAASSAA

prawno - artystyczna

humanistyczno - biologiczna

matematyczno - językowa

językowo - sportowa

biologiczno - chemiczna

matematyczno - informatyczna

1
1 1
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1. Oferujemy wysoki poziom nauczania 
      oraz bardzo dobre wyniki na  maturze, 
      sukcesy w olimpiadach i konkursach 
      przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

 Wspomagamy rozwój umiejętności naszych 2. 
      uczniów na zajęciach obowiązkowych 
      i dodatkowych.

 Jesteśmy wymagający, ale otwarci i życzliwi.3. 
 Zapewniamy przyjazną atmosferę, która 4. 

      każdemu umożliwi rozwijanie pasji 
      i zainteresowań. 

NA
„CZWÓRKE”4CZAS 

www.4lo.ilkus.pl

Zapraszamy na Dzień Otwarty 28 kwietnia 2020 r. uczniów klas ósmych godz. 9.00. 

Nauczane języki obce: j. angielski oraz do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski lub j. rosyjski, DSD - zajęcia międzyoddziałowe

im. K. K. Baczyńskiego w OLKUSZU 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Cztery powody, dla których 
warto wybrać „Czwórkę”

Ponad profilami, czyli 
działamy wspólnie…
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INVEST-ŻAK
WÓZKI WIDŁOWE

886 632 602886 632 602

KURSY I SZKOLENIA
sERWIS 
I SPRZEDAŻ

WWW.INWEST-ZAK.PL
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     S
zkolenia 

na płycie poślizgowej! D
la każdego.

II LO
   „II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu- ponad 30 lat 
doświadczenia i tradycji  połączonej z odważnymi kro-
kami we współczesność. Naszym celem jest wszech-
stronny rozwój ucznia. Stawiamy na dobrą komunika-
cję i działania wspierające relacje.

Podążamy za najnowszymi badaniami i  trendami 
edukacyjnymi, ponieważ chcemy aby uczniowie, którzy 
opuszczają mury „Dwójki” wchodzili w  dorosłość jako 
ludzie wykształceni, myślący i  wrażliwi, umiejący zna-
leźć swoje miejsce we współczesnym świecie.”

To fragment naszej ulotki dla przyszłych uczniów II Li-
ceum - szkoły z charakterem, która daje swoim uczniom 
dużą autonomię jednocześnie wspierając w rozwoju sa-
moświadomości, wrażliwości i kreatywności.

   Jak to robimy? Jesteśmy otwarci i staramy się two-
rzyć bezpieczny i pozytywny klimat do nauki i rozwoju. 
Dbamy o  dobry start naszych pierwszaków organizu-
jąc dla nich warsztaty i  obozy integracyjne, aby mogli 
poczuć się ważną częścią naszej społeczności. Chcemy, 
żeby uczniowie „Dwójki” mogli rozwijać się językowo - 
oferujemy im możliwość udziału w  projektach i  warsz-
tatach językowych z  udziałem wolontariuszy z  całego 
świata (AISEC, Euroweek). Historia naszej wymiany 
polsko-niemieckiej jest najdłuższa w powiecie olkuskim 
i cieszy się co roku dużym zainteresowaniem młodzieży.

Co roku organizując wyjazd zagraniczny dajemy 
możliwość poznawania świata każdemu uczniowi na-
szej szkoły. Zwiedzając Hiszpanię, Grecję, Włochy, czy 
Francję dowiadujemy się wciąż nowych rzeczy na temat 
kultury naszych europejskich braci i  jednocześnie do-
skonalimy umiejętności językowe.

Tradycją II LO są  też kilkudniowe obozy edukacyjne 
dla maturzystów, pomagające w powtórzeniu i ugrunto-
waniu wiedzy zdobytej w murach naszej placówki.

Osiągamy dobre wyniki podczas egzaminu matu-
ralnego i możemy pochwalić się wysokim wskaźnikiem 
EWD (dla niewtajemniczonych -Edukacyjna Wartość 
Dodana), która oznacza, że pracujemy z naszymi ucznia-
mi bardzo efektywnie.

Uczniowie „Dwójki” dostrzegają problemy współ-
czesności i  z  dużym zaangażowaniem włączają się lub 
są inicjatorami różnych akcji. „Strajk dla Klimatu”, „Szla-
chetna Paczka”, kiermasze charytatywne, zbiórki żyw-
ności, praca wolontariacka, eventy dla dzieci - to tylko 
niektóre działania z ostatnich lat funkcjonowania szko-
ły. W listopadzie jako jedyna szkoła w Olkuszu braliśmy 
udział w  ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „19 dni 
przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży” wyraża-
jąc tym samym swój sprzeciw wobec przemocy i agresji, 
której tak często jesteśmy świadkami w społeczeństwie.

Staramy się poznać potrzeby naszych uczniów oraz je 
właściwie zabezpieczyć. Organizujemy dla nich warsz-
taty naukowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Uczniowie II LO biorą udział w różnych konkursach 
przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych 
niejednokrotnie zdobywając czołowe miejsca.

Wspieramy, pomagamy, poznajemy - dla nas każdy 
uczeń jest ważny!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym co dzieje się w II 
LO zapraszamy na naszą stronę internetową www.lo2.
olkusz.pl  i do polubienia nas na FB.

Treningi prowadzimy w Hali Sportowo-
Widowiskowej w Olkuszu  oraz w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Bukownie

Tel. kontaktowy 604062304.
Odwiedź nas na stronie  

www.karatetkkfbukowno.pl
lub na facebooku. 

Zapisz się do sekcji

KARATE KYOKUSHIN
poczuj się zdrowo i bezpiecznie.

Klub Posiada Licencję Polskiego Związku Karate.

Taki wpis reklamowy już 35 zł 
lub mniej - sprawdź szczegóły: 

32 754 54 99, 32 754 44 77

OSK Rutkowska Agnieszka
OSK świadczy szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B.  

Posiada doświadczoną kadrę oraz cieszy się znakomitą  
zdawalnością osób szkolonych w powiecie olkuskim.  

Możliwość dojazdu do kursanta oraz jazdy doszkalające.

Trzyciąż 168. Tel. 600 358 854, 696 699 044 
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Gotowi na GRARANTANNĘ?
Uwaga uczniowie! Postanowiliśmy 
zadbać o  to, aby w  najbliższym czasie 
atrakcji Wam nie zabrakło. Udowodni-
my, że nieplanowany pobyt w  domu nie 
musi być nudny. I właśnie po to obejmu-
jemy Was… GRARANTANNĄ!

Zanim przejdziemy do informacji o tym, 
czym jest GRARANTANNA, musimy Wam 
przypomnieć o  jednym: warto wykorzy-
stać ten czas na… naukę. I tutaj polecamy 
Wam naszą stronę www.gov.pl/zdalnelek-
cje Tak, tak – to nie są ani ferie, ani wakacje. 
Ale kiedy już się pouczycie…

Podejmijcie wyzwanie
Zapraszamy na GRARANATNNĘ! 

Czym jest? W  skrócie to cykl różnego 
typu aktywności internetowych. Żeby 
było łatwiej, znajdziecie je w jednym miej-
scu – na stroniewww.grarantanna.pl Co-
dziennie będziemy tam publikować kolej-
ne wyzwania, dzięki którym czas w domu 
minie szybko i aktywnie.

A  co dla Was przygotowaliśmy? Oto 
tylko kilka przykładów: sesje gier fabular-
nych online, zagadki logiczne, webinary, 
streamingi, turnieje i  konkursy związane 
z  grami oraz kreatywnym wykorzysta-
niem internetu. A jeśli konkursy, to także 
nagrody! Jedno jest pewne – warto do nas 
zaglądać. Codziennie.

Na dobry początek…
Na dobry początek zapraszamy Was 

do rozwiązania quizów historycznych, 

przeżycia zagadkowej przygody i podjęcia 
wyzwania #edukatywni. Każdego dnia ak-
tywności będzie przybywać. To teraz kilka 
słów o tym, od czego zaczynamy:

Quizy historyczne:
Jeśli skończyliście już 10 lat nie powin-

niście mieć z  nimi problemu. To świetny 
sposób na przypomnienie sobie najważ-
niejszych wydarzeń z  historii Polski. Je-
steście pewni, że wszystko pamiętacie…?

Biorąc udział w  quizie macie szansę 
na wygraną! Dla najlepszych zawodni-
ków przygotowaliśmy nagrody – zesta-
wy planszówkowych gier historycznych. 
W quizach znajdziecie sporo pytań o zna-
ne wydarzenia i  postaci. Spokojnie, nie 
trzeba być chodzącą encyklopedią, aby 
wygrać. Wystarczy ruszyć głową i  być 
spostrzegawczym! To nie klasówka, ani 
sprawdzian. To dobra zabawa!

Gra trwa do 27 marca do godziny 
20:00. Przygotowaliśmy 15 różnych qu-
izów, co oznacza – 15 szans na wygranie 
cennych nagród! Działajcie!

Zagadkowa przygoda:
To zestaw 40 łamigłówek, w  które 

może zagrać każdy. Specjalnie dla Ciebie 
przygotowaliśmy zagadki logiczne, mate-
matyczne i językowe.

Rozwiązując je sprawdzicie swoją 
wiedzę, ale i  pobudzicie swoją wyobraź-
nię i kreatywność. Poćwiczycie skupienie 
i  koncentrację, cierpliwość, i  skrupulat-

ność. Podejmiecie to wyzwanie? Warto! To 
świetna rozrywka do grania samodzielnie 
i  w  zespołach – możecie je rozwiązywać 
z  rodziną lub znajomymi. W  tym drugim 
przypadku – koniecznie #zostańwdomu 
i łącz się przez internet.

Jak zacząć? Rozwiąż pierwszą zagad-
kę. Jeśli podasz poprawną odpowiedź, 
dostaniesz dostęp do kolejnej i tak aż 40 
razy! Zanim zaczniesz, mamy kilka po-
rad: zorganizuj sobie kartkę i… lusterko. 
Zaintrygowaliśmy Cię? I  jeszcze jedno 
– w  trakcie rozwiązywania zagadek, rób 
notatki. Będą pomocne, jeśli w trakcie gry 
postanowisz zrobić sobie przerwę i  wró-
cić do niej później. Trzymamy kciuki!

#edukatywni
Wykorzystaj pobyt w  domu produk-

tywnie i weź udział w wyzwaniu #eduka-
tywni! W skrócie chodzi o to, by dzielić się 
swoją wiedzą z  jednego z  przedmiotów 
szkolnych. Udowodnij, że potrafisz odna-
leźć się w trudnych warunkach i tworzyć 
edukację na miarę XXI wieku. Jesteśmy 
pewni, że potrafisz! Stąd to wyzwanie. 
Szczegóły znajdziesz nawww.grarantan-
na.pl.

UWAGA! Jeśli jesteś uczniem szkoły 
ponadpodstawowej, możesz dołączyć do 
wyzwania i  wygrać jedną z  trzech super 
nagród: laptopa gamingowego, smartfo-
na lub aparat. Jedyne co musisz zrobić, 
to dołączyć do grupy #edukatywni na 
Facebooku i wykonywać zadania. W skró-

cie chodzi o  to, by dzielić się swoją wie-
dzą z  jednego z  przedmiotów szkolnych. 
Szczegóły znajdziesz na www.grarantan-
na.pl.

Plan na przyszłość
Bądźcie czujni. W  kolejnych dniach 

odbędą się m.in.: sesje RPG online. Gry 
RPG (ang. role playing games) często po 
polsku nazywane są grami fabularnymi, 
narracyjnymi lub też grami wyobraźni. 
Polegają na wspólnym opowiadaniu hi-
storii według ustalonych wcześniej reguł 
w wyobrażonym świecie. Jest to gra towa-
rzyska, w którą zazwyczaj gra się przy jed-
nym stole, ALE równie często można też 
znaleźć informacje o graniu w RPG przez 
internet. Szczególnie teraz – to dobry po-
mysł!  Dlaczego warto spróbować takiej 
wersji RPG? W  przeciwieństwie do gier 
komputerowych, w  klasycznych RPGach 
jedynym, co nas ogranicza, jest nasza wy-
obraźnia. Mamy więc do dyspozycji niezli-
czoną liczbę światów i konwencji! Zapisy 
i  program sesji zostały już opublikowane 
na naszej stronie www.grarantanna.pl, 
a  pierwsze sesje odbędą się 19 marca 
o godz. 15:00.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, wpisując nazwę stanowiska
w temacie wiadomości na hr@velvetcare.pl

GRARANTANNĘ oficjalnie uważamy za 
rozpoczętą!

Więcej informacji: www.grarantanna.pl
Ministerstwo Cyfryzacji

 Czytaj cały tekst na  
www.przeglad.olkuski.pl



66
REKLAMA

Autokary posiadają klimatyzację,
Monitory, DVD, toaletę WC,

Ogrzewanie postojowe,
Nasze autokary posiadają

24, 36, 50 miejsc,
Podgrzewacze wody do kawy i herbaty,

Mikrofon, pasy bezpieczeństwa,
Miejsce dla obsługi,

Profesjonalnych kierowców. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
szkoły, firmy, osoby prywatne, wycieczki

Sprawdź nas!

MAŁGORZATA KURKOWSKA
TRANSPORT OSOBOWY - PRZEWÓZ OSÓB

Kwaśniów Górny, ul. Polna 33, 32-310 Klucze

(+48) 608-839-364 biuro@mkurkowska.pl
www.mkurkowska.pl

JESTEŚMY FIRMĄ PRZEWOZOWĄ
POSIADAMY NIEZBĘDNE LICENCJE

NA PRZEWÓZ OSÓB
MKURK

OWSKA
Atrakcyjne ceny!
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