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POWIAT
Wiola�Woźniczko

We wtorek, 31 marca, potwier-
dzono pierwszy przypadek zakażenia 
koronawirusem u osoby z terenu 
naszego powiatu. Z komunikatów 
Starosty Olkuskiego oraz Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego wiemy, że osoba u której 
potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 
czuje się dobrze, ma łagodne objawy 
COVID-19, a do przeniesienia zaka-
żenia doszło poza naszym powiatem. 
Rozpoznanie zostało postawione poza 

strukturami Nowego Szpitala w Olku-
szu. Ustalone w trakcie dochodzenia 
epidemiologicznego osoby z kontaktu 
zostały objęte kwarantanną.

Po podaniu tej informacji do pu-
blicznej wiadomości pojawiło się wiele 
komentarzy z pytaniami, z której 
gminy pochodzi zakażona koronawi-
rusem osoba. Powiatowy Inspektor 
Sanitarny Agata Knapik wydała ko-
munikat, w którym informuje, że ze 
względu na ochronę i poszanowanie 
prywatności pacjenta, nie podaje do 
wiadomości ogólnej miejsca zamiesz-
kania pacjenta.

-Dementuję nieprawdziwe „teo-
rie” podawane w mediach społecz-
nościowych i przekazuję informacje 
uzyskane w trakcie dochodzenia 
epidemiologicznego: pierwszy przy-
padek potwierdzony w powiecie 
olkuskim, nie był hospitalizowany 
w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Ol-
kuszu, nie korzystał również z porad 
lekarskich w innych podmiotach 
leczniczych w naszym powiecie. 
Apeluję - proszę nie blokować linii 
telefonicznych z pytaniami do lekarzy 
Oddziału Zakaźnego Nowego Szpitala 
Sp. z o.o. i Inspektora Sanitarnego 

Koronawirus w powiecie 
olkuskim: potwierdzono 

pierwszy przypadek

(maseczek, rękawiczek, fartuchów 

niezbędnych do ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa

Mieszkańców Powiatu Olkuskiego 

oraz okularów ochronnych)

w walce z epidemią.
 

za zakup 

dla 

środków ochrony indywidualnej 

OM NSZZ "Solidarność" 
JSW KOKS S.A. - Koksownia Przyjaźń  

w Dąbrowie Górniczej 

Serdeczne podziękowania

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

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

sobota: 8.00-13.00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei 
Mapelastic 
Turbo

265,00
          zł/18 kg

Mapei
Adesilex p9 
Fiber Plus 

43,80 
                 zł/25 kg

Keraflex 
Maxi S1

54,50 
                  zł/25 KG

Wełna knauf 
039/20 cm

17,99 
                 zł/m2

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

Z powodu epidemii wiele oko-
licznych przedsiębiorstw przeżywa 
trudne chwile. Nie brakuje jednak 
i takich firm, które mają siły i wolę 
aby aktywnie wspierać podmioty 
stojące na pierwszej linii frontu 
walki z koronawirusem. Jedną 
z nich jest spółka Velvet CARE. 
Kluczewski producent wyrobów 
higienicznych od początku kryzysu 
wspiera służbę zdrowia i lokalną 
społeczność.

Aktualna sytuacja w polskiej 
służbie zdrowia przypomina wojnę. 
Na wojnie liczy się zaś każda pomoc. 
Dlatego coraz więcej lokalnych firm 
wspiera służbę zdrowia i personel 
medyczny z naszego regionu w walce 
z epidemią koronawirusa. Jednym 

z takich przedsiębiorstw jest spółka 
Velvet CARE, która przekaże pienią-
dze na zakup respiratora dla Szpitala 
w Olkuszu.

Zasada zbiórki w firmie była 
prosta – za każdą wpłaconą złotówkę 
przez pracowników Velvet CARE, Za-
rząd firmy dopłacił kolejne 3 zł. Tym 
sposobem, w tydzień udało się zebrać 
dokładnie 105 800 zł, które zostaną 
przekazane na zakup respiratora dla 
olkuskiego szpitala. W zbiórkę zaan-
gażowało się 317 pracowników oraz 
członkowie Rady Nadzorczej spółki.

Zakup respiratora to akcja re-
alizowana w ścisłej współpracy z Po-
wiatem Olkuskim, a jej szczegóły 
na bieżąco koordynowane są przez 
Zarząd spółki i olkuskiego Starostę. 
Nie są to jednak jedyne działania, 
realizowane przez producenta ar-
tykułów higienicznych z Klucz. Na 
przestrzeni ostatnich dni firma prze-

kazała nieodpłatnie do pobliskich 
szpitali: ręczniki i papier toaletowy 
oraz chusteczki uniwersalne marki 
Velvet. Do tej pory przekazanych 
zostało 56 palet produktów. Trafiły 
one do 7 placówek w regionie.

- Od początku marca jako spo-
łeczeństwo żyjemy w nowych oko-
licznościach i wszyscy codzienne 
stajemy w obliczu trudnych sytuacji 
i decyzji. Nasi pracownicy, rozumiejąc 
szczególne znaczenie jakie mają dziś 
produkty higieniczne, pracują nie-
przerwanie, za co należą się im słowa 
podziękowania i ogromny szacunek. 
Na początku miesiąca uruchomili-
śmy pomoc dla szpitali zakaźnych 
zlokalizowanych w części województw 
śląskiego i małopolskiego. Pracow-
nicy Velvet CARE zorganizowali 
ponadto zbiórkę pieniędzy na zakup 
respiratora dla szpitala w Olkuszu. 
Uznaliśmy, że powinniśmy i chcemy 

zrobić jeszcze więcej – mówi Artur 
Pielak, Prezes Zarządu Velvet CARE 
Sp. z o.o. w Kluczach.

Velvet CARE wraz z firmą „Ewa” 
z Klucz biorą również udział w pro-
dukcji maseczek na potrzeby Gminy 
Klucze. Spółka planuje też w przy-
szłym tygodniu włączyć się do akcji 
pomocy szpitalnym oddziałom za-
kaźnym w ramach programu #do-
bropowraca.  Inicjatywa ma na celu 
zaopatrzenie w pakiety z produktami 
pierwszej potrzeby pacjentów pozo-
stających w ścisłej izolacji z dziesięciu 
placówek lecznictwa zamkniętego.

- Postanowiliśmy tymczasowo 
wstrzymać działania marketingowe 
dla marki Velvet i środki z niej prze-
znaczyć na kolejne akcje wsparcia dla 
potrzebujących. Intencja niesienia 
pomocy połączyła nas z firmą Angelini 
Pharma, producentem Tantum Verde.  
– dodaje Artur Pielak.

Velvet CARE pomaga

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Od kilku dni mieszkańcom 
gminy Klucze rozdawane są ba-
wełniane maseczki z wymiennymi 
wkładami. Akcję organizują wła-
dze gminy i dwie lokalne firmy: 
„EEVI” (dawna „EWA”) i Velvet 
Care.

Zgodnie z założeniem, maseczki 
są kolportowane po kolei w każdym 
sołectwie. - Akcję rozpoczęliśmy od 
seniorów, pracowników Ośrodka Po-
mocy Społecznej świadczących usługi 
opiekuńcze, policji. Dostarczamy je, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności, do sołectw. 
Korzystamy z pomocy pracowników 
urzędu, sołtysów oraz strażaków 
- ochotników. Chcemy dotrzeć do 

każdego mieszkańca gminy. Sukce-
sywnie będziemy organizować kolejne 
partie tego potrzebnego dzisiaj środka 
ochrony - opowiada wójt gminy Klu-
cze Norbert Bień.

Bawełniane maseczki szyje fir-
ma „EEVI”, natomiast filtry do nich 
dostarcza Velvet Care. Nie chronią 
one przed zakażeniem, ale używa-
nie ich zgodnie z instrukcją może 
w znaczny sposób przyczyniać się 
do ograniczenia rozprzestrzeniania 
koronawirusa. - Wiemy, że można tę 
chorobę przechodzić bezobjawowo lub 
łagodnie, dlatego w najbliższym cza-
sie powinniśmy być bardzo ostrożni 
i stosować wszelkie dostępne środki 
ochrony osobistej, chroniąc siebie 
i innych. Pamiętajmy, że jest to wojna 
z przeciwnikiem, którego nie widzimy, 
a jego zabójcze efekty widać na przy-
kładzie Włoch czy Hiszpanii. Bazując 

na doświadczeniach krajów, które 
stosują obowiązek noszenia maseczek 
(jak np. Tajwan) możemy wysnuć 
wnioski, że przynosi to efekty. Apeluję 
do mieszkańców, aby nosili maseczki 
i prali je po każdorazowym użyciu, 
zgodnie z dołączoną instrukcją - mówi 
wójt Bień.

Ważne! Należy pamiętać, aby 
przed założeniem maseczki umyć 
lub zdezynfekować ręce. Maska mu-
si dobrze przylegać do twarzy i być 
sucha (wilgotna maska to większe 
ryzyko przeniesienia cząstek wirusa 
zawieszonych w kropelkach wydzie-
liny z dróg oddechowych). Maski nie 
można dotykać! Ciągłe dotykanie po-
woduje „wciskanie” osadzonej na niej 
wilgoci do środka, a to znów ułatwia 
przeniesienie cząstek wirusa. Maskę 
zakładamy przed wejściem w miejsce 

publiczne. Nie ściągamy jej co chwilę 
do połowy, by lepiej oddychać nosem!

Maskę trzeba prawidłowo ściągać 
- łapiemy za gumki/troczki od tyłu 
i ściągamy do przodu, nie dotykając 
głównej przedniej części maski. Po 
zdjęciu maski myjemy ręce. Maseczkę 
zaraz po zdjęciu, a przed dezynfekcją 
wrzucamy do foliowego woreczka.

Używając maseczek bawełnia-
nych lub innych wielorazowych 
trzeba pamiętać o właściwej dezyn-
fekcji - roztworem alkoholu (mini-
mum 70% spryskać i poczekać aż 
wyschnie), praniem w temperatu-
rze powyżej 60 stopni z dodatkiem 
detergentu, lub wyjaławianiem 
w piekarniku przez 30 minut 
w 70 stopniach (oczywiście sposób 
dezynfekcji maski dostosowujemy 
do tego jaką mamy maskę).

W gminie Klucze  
rozdają mieszkańcom maseczki

WOLBROM
Wiola�Woźniczko

Łączna liczba osób objętych 
kwarantanną wynosi w naszym 
powiecie ponad 200 osób i nadal 
rośnie. Większość z nich stosuje 
się do nałożonych zakazów. Nie-
stety zdarzają się też niechlubne 
wyjątki. W minionym tygodniu 
funkcjonariusze policji przyłapali 
na terenie naszego powiatu dwie 
osoby, które mimo domowej kwa-
rantanny opuściły swoje miejsce 
przebywania. Grożą im teraz suro-
we konsekwencje.

Jednym z zadań Policji w dobie 
epidemii jest kontrola osób podda-
nych kwarantannie. Każdego dnia 
mundurowi sprawdzają, czy osoby 

objęte nakazem bezwzględnego po-
zostawania w domu stosują się do 
poleceń służb sanitarnych. Funk-
cjonariusze kontrolują,  czy osoby te 
rzeczywiście przebywają w miejscu 
zamieszkania lub izolacji i nie na-
rażają innych na ryzyko zarażenia 
koronawirusem. 

W ubiegłym tygodniu wyjątkową 
nieodpowiedzialnością wykazali 
się dwaj mieszkańcy Wolbromia. 
W czwartek, 26 marca 2020 r. w połu-
dnie dyżurny wolbromskiej jednostki 
Policji otrzymał zgłoszenie, że miesz-
kaniec tej gminy złamał warunki 
kwarantanny i opuścił swoje miesz-
kanie. Gdy interweniujący policjanci 
pojechali to sprawdzić, mężczyzna był 
już w mieszkaniu. 39-latek zaprze-
czał, aby opuszczał miejsce kwaran-
tanny. Jednak z ustaleń policjantów 

i rozpytania świadków wyraźnie wy-
nikało, że mężczyzna wyszedł z domu 
na zakupy  m.in. po alkohol.

Dzień później, 27 marca 2020 
roku podobnym zachowaniem wyka-
zał się inny mieszkaniec tej gminy. 
Mężczyzna mimo obowiązku kwaran-
tanny opuścił swoje miejsce zamiesz-
kania. Został jednak zauważony przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 
który powiadomili o całym zdarzeniu 
policjantów. Dowodem w sprawie, 
która zostanie wytoczona przeciwko 
tej osobie, mają być nagrania z mo-
nitoringu.

Przedstawiciele policji podkreśla-
ją, że wobec osób, które nie stosują 
się do postanowień decyzji o kwaran-
tannie, zostaną wyciągnięte surowe 
konsekwencje. O takich ujawnianych 
przypadkach policjanci informują 

służby sanitarne, które mogą nałożyć 
karę finansową do wysokości 30 tys. 
zł. Policjanci będą również prowadzić 
czynności wyjaśniające w związku 
z wykroczeniem z art. 116 kw. Mandat 
za takie wykroczenie może wynosić 
nawet 500 zł.

Z kolei jeśli osoba, u której po-
twierdzono zakażenie, oddali się 
z miejsca, w którym powinna przeby-
wać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 
161 kk. Za to przestępstwo grozi kara 
roku pozbawienia wolności. Policja 
apeluje: niezależnie od przepisów, 
wszyscy objęte kwarantanną powinni 
pamiętać, jaka odpowiedzialność na 
nich ciąży. Nie przestrzegając  jej za-
sad, możemy bowiem w pośredni spo-
sób przyczynić się do czyjejś śmierci.

Przykłady łamania kwarantanny

OLKUSZ
KPP�w Olkuszu

Policjanci z Olkusz zatrzy-
mali 23-letniego motocyklistę. 
Olkuszanin złamał sądowy zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych, który obowiązy-
wał do 2021 roku. Za złamanie 
sądowego zakazu grozi nawet do 5 
lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w sobotę tj. 
28.03.20r. przed godziną 17. Policjan-
ci z Olkusza otrzymali zgłoszenie, że 
na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu, 
motocyklista jechał na jednym kole 
z nadmierną prędkością, czym stwa-
rzał zagrożenie w ruchu drogowym. 

Kiedy policjanci przyjechali na miej-
sce, motocyklista wyjeżdżał z posesji. 
Mundurowi zatrzymali kierowcę. Był 
nim 23-letni olkuszanin. W trakcie 
sprawdzenia w policyjnym systemie 
okazało się, że mężczyzna ma orze-
czony przez sąd zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych, 
który obowiązywał do 2021 roku. 
Mężczyzna był trzeźwy. Teraz odpo-
wie za złamanie sądowego zakazu 
prowadzenia pojazdów, za co grozi do 
5 lat pozbawienia wolności. Policjanci 
będą również ustalać, czy motocy-
klista swoim zachowaniem dopuścił 
się wykroczeń w ruchu drogowym 
i naraził innych uczestników na nie-
bezpieczeństwo.

Motocyklista zatrzymany

w Olkuszu zmierzającymi do iden-
tyfikacji pacjenta. Pacjent czuje się 
dobrze i w chwili obecnej nie wymaga 
izolacji w warunkach szpitalnych. 
Inspektor Sanitarny w Olkuszu nie 
udziela informacji, które mogłyby 
stygmatyzować pacjenta - czytamy 
w komunikacie.

Głos w sprawie zabrał także 
Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, 
od którego mieszkańcy także chcieli 
dowiedzieć się, z której gminy pocho-
dzi zakażona koronawirusem osoba. 

- Naszym priorytetem jest zapewnie-
nie ochrony personelu medycznego, 
służb sanitarnych i porządkowych 
oraz bezpieczeństwa zdrowotnego 
Mieszkańców. Praca służb powiato-
wych koncentruje się na działaniach 
prewencyjnych oraz zapewnieniu 
niezbędnych środków ochrony oso-
bistej. Apeluję o zachowanie spokoju 
i zadbanie o swoje zdrowie. Proszę, 
zostańmy w domach!  - mówi starosta 
Bogumił Sobczyk.

Na moment oddawania gazety do 
druku na terenie naszego powiatu od-
notowano jeden przypadek zakażenia 
koronawirusem.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 27 marca 2020 roku odszedł od nas w wieku 73 lat

Ryszard Maliszewski

Osoby chcące oddać cześć zmarłemu informujemy, że urna 
została złożona w rodzinnym grobie [ IVPB / 6 / 1 ]

Pogrzeb odbył się w obecności najbliższej rodziny 31 marca 
2020 r. na cmentarzu komunalnym w Olkuszu.

Ze względu na obecną sytuację przepraszamy, że nie mogli 
Państwo w nim uczestniczyć.

Ukochany ojciec i dziadek.

Synowie wraz z rodzinami.

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Olkuski magistrat informuje, że 
trwa akcja dezynfekcji przystanków. 
Niektórzy mieszkańcy musza korzy-
stać ze zbiorowej komunikacji, a  tego 
typu działania  minimalizują możli-
wość zakażenia wirusem SARS -CoV-
2. Dezynfekcja ma być prowadzona 
cyklicznie w godzinach wieczornych 
i nocnych metodą opryskową za po-
mocą urządzeń wysokociśnieniowych.

Przystanki  
do dezynfekcji

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Wielu olkuszan zdziwiło się, gdy 
wystawione w środę do odbioru śmieci 
nie zostały odebrane. Mieszkańcy 
dzwonili do naszej redakcji z pyta-
niem o aktualny harmonogram. Nie 
było wcześniej informacji o harmo-
nogramie na kolejne miesiące, więc 
wystawiłem śmieci tak, jak w mar-
cu - mówili interweniujący u nas 

olkuszanie. Okazało się, że nowy 
harmonogram wywozu na kwiecień 
jest dostępny od 27 marca na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu.

Kiedy odbierają 
śmieci?
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

POWIAT
KPPw Olkuszu

W związku z epidemią koro-
nawirusa wprowadzane są kolejne 
ograniczenia. Od 1 kwietnia do 
odwołania każda osoba do 18 
roku życia z domu wyjdzie tylko 
pod opieką dorosłego opiekuna, 
a parki, bulwary, czy plaże będą 
zamknięte. Za złamanie zakazów 
grozi kara od 5 do nawet 30 tys. 
zł. Oprócz tego zmieniamy zasa-
dy robienia zakupów w sklepach 
stacjonarnych i zawieszamy dzia-
łalność salonów fryzjerskich, ko-
smetycznych i tatuaży. Co jeszcze 
się zmienia?

Żeby opanować rozprzestrze-
nianie się wirusa w Polsce, jeste-
śmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. 
Większość Polaków stosuje się do 
wydawanych zaleceń, jednak wciąż 
zdarzają się sytuacje, które narażają 
nas wszystkich na ryzyko zarażenia. 
Przykłady z innych krajów pokazują, 
że kluczem do ograniczenia zakażeń 
jest maksymalne ograniczenie kon-
taktów. Za wszelką cenę musimy 
zahamować tempo, w jakim dochodzi 
do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy 
ostrożni i stosujmy się do nowych 
zasad! Zwłaszcza, że największa fala 
zachorowań przed nami.

Zwłaszcza, że za złamanie zasad 
grozi grzywna w wysokości od 5 tys. 
do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie 
klientów w sklepach,  
na targach, na poczcie  
(od 1.04.2020 r.)

Sklepy i punkty usługowe – 3 
osoby na kasę lub stanowisko do 
płacenia

Do każdego sklepu (zarówno ma-
łego, jak i wielkopowierzchniowego), 
a także do każdego lokalu usługowego 

może wejść maksymalnie tyle osób, 
ile wynosi iloczyn liczby wszystkich 
kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli 
w sklepie jest 5 kas, to w jednym 
momencie na terenie sklepu może 
przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 
3 stanowiska obsługi, to w jednym 
momencie na terenie banku może 
przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba 
kas, a nie tych, które są czynne.

Targowisko – 3 klientów na 1 
punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną 
także targów, straganów i bazarków. 
Z tą różnicą, że liczba osób przebywa-
jących na targu nie może być większa 
niż trzykrotność liczby punktów 
handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlo-
wym bazarze jest 20 takich punktów, 
to na jego terenie może przebywać 
w jednym momencie maksymalnie 
60 klientów.

Placówki pocztowe  
– 2 osoby na 1 okienko 
pocztowe

Na terenie poczty może przeby-
wać w jednym momencie tyle osób, 
ile wynosi liczba okienek pocztowych 
pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce 
jest 5 okienek, wówczas w jednym 
momencie na jej terenie może prze-
bywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjono-
wania sklepów budowla-
nych i nowe obowiązki  
dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzch-
niowe sklepy budowlane będą za-
mknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą 
się musiały dostosować do nowych, 
ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy 
klienci będą robić zakupy w jednora-
zowych rękawiczkach, w godzinach 
od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty 
usługowe mogą przyjmować i obsłu-
giwać jedynie osoby powyżej 65 roku 
życia.  W pozostałych godzinach skle-
py i lokale usługowe są dostępne dla 
wszystkich. W tym dla osób powyżej 
65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne 
miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe 
(działające na zasadzie wynajmu 
krótkoterminowego) zostają zamknię-
te. Mogą one funkcjonować tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy przebywają 
w nich osoby w kwarantannie lub 
izolacji, a także gdy przebywa w nich 
personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przeby-
wają w tych obiektach w momencie 
wejścia w życie nowych przepisów, 
muszą się wykwaterować do czwart-
ku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które 
są w delegacji i korzystają z usług 
noclegowych w ramach wykonywania 
obowiązków służbowych. Dla tych 
osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwa-
rantanna dla bliskich 
osób w kwarantannie 
(1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która 
będzie podlegała obowiązkowej kwa-
rantannie domowej. Będą nią objęci 
wszyscy, którzy mieszkają z osobą 
kierowaną na kwarantannę. Zasady 
będą obowiązywały osoby, które prze-
bywają w jednym mieszkaniu z oso-

bami kierowanymi na kwarantannę 
od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden 
z Twoich domowników (współlokato-
rów) poddany zostanie kwarantannie 
od 1 kwietnia 2020 z powodu:

powrotu z zagranicy kontaktu 
z zarażonym

– Ty również będziesz musiał 
ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji 
i zamknięcie salonów ko-
smetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków 
wszystkie zakłady fryzjerskie, kosme-
tyczne, salony tatuażu i piercingu. 
Tych usług nie będzie można reali-
zować również poza salonami – np. 
wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykony-
wanie zabiegów rehabilitacyjnych 
i masaży – zarówno w placówkach 
publicznych, jak i prywatnych. Wy-
jątkiem są sytuacje, w których reha-
bilitacja jest bezwzględnie wymagana 
stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia 
z domu osób do 18. roku 
życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukoń-
czyły 18 roku życia, nie będą mogły 
wyjść z domu bez opieki. Tylko obec-
ność rodzica, opiekuna prawnego lub 
kogoś dorosłego usprawiedliwia ich 
obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają 
ograniczenia w przemieszczaniu się 
wszystkich osób. W dalszym ciągu 
nie można wychodzić z domu z wy-
jątkiem:

dojazdu do pracy. Jeśli jesteś 
pracownikiem, prowadzisz swoją 
firmę, czy gospodarstwo rolne, masz 
prawo dojechać do swojej pracy. Masz 
również prawo udać się po zakup 

towarów i usług związanych ze swoją 
zawodową działalnością. wolontariatu 
na rzecz walki z COVID-19. Jeśli dzia-
łasz na rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym przebywa-
jącym na kwarantannie lub osobom, 
które nie powinny wychodzić z domu, 
możesz się przemieszczać w ramach 
tej działalności. załatwiania spraw 
niezbędnych do życia codziennego. 
Będziesz mógł się przemieszczać, aby 
zrobić niezbędne zakupy, wykupić 
lekarstwa, udać się do lekarza, opie-
kować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania 
z parków, plaż,  
bulwarów, promenad  
i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwo-
łania zakaz przebywania na plażach 
i terenach zielonych, pełniących 
funkcje publiczne. Zakaz dotyczy 
więc parków, zieleńców, promenad, 
bulwarów, ogrodów botanicznych 
i zoologicznych, czy ogródków jorda-
nowskich. Ostatnie doświadczenia 
pokazują, że są to miejsca, w których 
dochodzi do gromadzenia się ludzi, 
a tym samym – do zwiększenia szans 
na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy 
możliwość korzystania z rowerów 
miejskich.

2 metry – minimalna odle-
głość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzy-
mania co najmniej 2-metrowej odle-
głości między pieszymi. Dotyczy to 
także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:
rodzice z dziećmi wymagającymi 

opieki (do 13 roku życia), a także 
osoby niepełnosprawne lub niemo-
gące się samodzielnie poruszać i ich 
opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obo-

wiązki będą wykonywały zdalnie. 
Wyjątek mogą stanowić jedynie 
czynności, w których praca zdalna 
nie gwarantuje możliwości realizacji 
ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów  
również w pojazdach 9+  
(od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie pu-
blicznym obowiązuje już zasada „tyle 
pasażerów, ile połowa miejsc siedzą-
cych w pojeździe”. Rozszerzamy ten 
wymóg także na pojazdy, które mają 
więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym 
transport niepubliczny – np. dowożą-
cych do pracy w zorganizowany spo-
sób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 
miejsc, to na pokład pojazdu może 
jednorazowo wejść maksymalnie 
10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie 
w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 
roku i nie dotyczy samochodów 
osobowych.

Miejsca pracy  
– dodatkowe zabezpiecze-
nia dla pracowników  
(od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapew-
nić dodatkowe środki bezpieczeństwa 
swoim pracownikom. I tak:

stanowiska pracy poszczegól-
nych osób muszą być oddalone od 
siebie o co najmniej 1,5 metra. pra-
cownicy mają obowiązek używania 
rękawiczek, a także mieć dostęp do 
płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi za-
pewnić te środki bezpieczeństwa od 
czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Szanowni Mieszkańcy!

Starosta Olkuski

Bogumił Sobczyk

Klucze

Norbert Bień

Wójt Gminy 
Trzyciąż

Roman Żelazny

Wójt Gminy 

POWIAT 

OLKUSKI

 Niezwykle ważne jest teraz porozumienie i zgoda między nami włodarzami, bo Wasze bezpieczeństwo 

zdrowotne jest dla nas największym priorytetem. 

 W związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-CoV-2 chcielibyśmy Państwa poinformować i zapewnić, że wykonujemy wszystkie 

zadania wynikające z właściwych ustaw oraz „Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia 

epidemii”. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami Wojewody Małopolskiego, Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu oraz Powiatowym Pełnomocnikiem kierującym 

Zespołem Zarządzania Kryzysowego  i Ochrony Informacji Niejawnych. 

 W tym wyjątkowym dla nas okresie swoją ciężką i odpowiedzialną pracą służą nam służby 

medyczne, sanitarne, porządkowe, powiatowe i gminne jednostki organizacyjne, które pozostają 

w pełnej gotowości by pomagać Wam wszystkim, a nade wszytko osobom kwarantannowanym, starszym 

i samotnym. 

Prosimy Was jednocześnie o pozostanie w domach i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. 

Włodarze gmin Powiatu Olkuskiego solidarnie przekazują środki ochrony 

indywidualnej dla kadry medycznej olkuskiego szpitala.

W szczególny sposób chcemy docenić wysiłek zaangażowanego personelu 

medycznego: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pracowników 

obsługi Nowego Szpitala w Olkuszu. To oni każdego dnia wykonują ogromną 

i odważną pracę. Na najwyższy szacunek i podziw zasługuje poświęcenie załogi 

Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.
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IMBRAMOWICE
Ewa�Barczyk

Kilka dni temu pisaliśmy o tra-
gicznej sytuacji sióstr norbertanek 
z Imbramowic. Problemy finansowe 
wywołane okolicznościami pan-
demii koronawirusa przytłoczyły 
wspólnotę, która – nie widząc 
innego wyjścia – zaapelowała 
o pomoc do ludzi dobrej woli. Efekt 
apelu przerósł oczekiwania sióstr, 
które dziękują wszystkim dar-
czyńcom.

Na stronie internetowej wspól-
noty ukazał się pełen wdzięczności, 
optymistyczny komunikat, odwołu-
jący zbiórkę:

Szanowni Państwo,  
Umiłowani w Chrystusie Siostry 

i Bracia!!!

Łza wzruszenia kręci się w oku 
i nie ma słów, by podziękować Tym 
wszystkim, którzy w ostatnich dniach 
z wielką wrażliwością serca i praw-
dziwą miłością ewangeliczną pośpie-
szyli na pomoc naszej imbramowickiej 
wspólnocie zakonnej w rzeczywistej 
potrzebie i skrajnie trudnej sytuacji 
materialnej… Jesteśmy pełne zdu-
mienia, zaskoczenia i najwyższego 
uznania dla Państwa za solidarność 
społeczną oraz sprawność działania. 

W ciągu czterech dni otrzymałyśmy 
dużą ilość żywności, artykuły hi-
gieniczne i chemiczne oraz wielość 
ofiar pieniężnych, które już w tym 
momencie pokrywają wszelkie zaległe 
płatności dotyczące budowy i kosztów 
egzystencjalnych oraz zabezpie-
czają konieczny wkład własny do 
ostatniego etapu bieżącego remontu, 
dotowanego z Funduszy Europejskich 
w Małopolsce, który ma się zakończyć 
w tym roku.

W związku z tym – wzruszona do 
głębi tak niebywałą Dobrocią społecz-
ną – OGŁASZAM KONIEC AKCJI „Nad-
zwyczajny apel przeoryszy Klasztoru 

Sióstr Norbertanek w Imbramowicach 
o pomoc”.

W imieniu własnym i całej mojej 
wspólnoty zakonnej wyrażam raz 
jeszcze uczucia najgłębszej wdzięcz-
ności wobec tych wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób okazali nam 
wsparcie i zapewniam o nieustannej 
pamięci modlitewnej we wszystkich 
intencjach Panu Bogu wiadomych, 
które aktualnie noszą w sercu.

Z wyrazami należnego szacunku 
i serdeczności,

 Faustyna, Maria Przybysz
przeorysza imbramowicka

Norbertanki dziękują  
za nadzwyczajny odzew

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Olkuski burmistrz Roman 
Piaśnik wystosował kolejny komu-
nikat dla mieszkańców. Tym razem 
skupia się głównie na kwestiach 
dotyczących przedsiębiorców oraz 
gminnych finansów.

Włodarz gminy podkreśla, że stan 
epidemii może skutkować negatywny-
mi konsekwencjami w funkcjonowa-
niu firm z lokalnego rynku, a kryzys 
finansowy dosięgnie również gospo-
darstwa domowe oraz samorząd.

-W ramach obecnie obowią-
zujących przepisów przedsiębiorcy 
oraz mieszkańcy  mogą wnioskować 

o udzielenie im ulgi w podatkach 
lokalnych lub należnościach cywilno-
prawnych. Pierwszym, racjonalnym 
krokiem, będzie złożenie przez po-
datnika, w tym przedsiębiorcę, który 
utracił płynność finansową, wniosku 
o odroczenie płatności, aby zabezpie-
czyć się przed naliczeniem odsetek. 
Szczegółową analizą wniosków zajmie 
się specjalnie powołany przeze mnie 
zespół - zapowiada burmistrz Roman 
Piaśnik.  Spodziewany jest drastyczny 
spadek dochodów, przede wszystkim 
z tytułu udziału w podatkach PIT 
oraz CIT. Olkuski włodarz zapewnia, 
że na niezmienionym poziomie po-
zostają wydatki m.in. na edukację 
(w tym wynagrodzenia nauczycieli) 
czy pomoc społeczną, zawarte w po-

przednich latach liczne umowy na 
dofinansowanie ze środków unijnych 
(inwestycje w szkołach, w obrębie 
parku Czarna Góra czy Dolinki na 
Osiedlu Młodych).

Uważa też, iż z powodu prze-
widywanych niższych wpływów do 
budżetu Gminy Olkusz koniecznych 
do pogodzenia z rosnącymi kosztami, 
„(…) o pomocy ze strony Gminy mu-
simy mówić bardzo odpowiedzialnie, 
dokładnie analizując komu jest ona 
faktycznie niezbędna do przetrwania 
w tym trudnym czasie”.

Burmistrz Piaśnik przypomina, 
że polecił szefom podległych mu 
jednostek maksymalne ograniczenie 
wydatków. Deklaruje również wy-
gospodarowanie z budżetu Gminy 

Olkusz środków na znaczące wsparcie 
dla olkuskiego szpitala.  - Jestem 
w stałym kontakcie z kierownictwem 
Nowego Szpitala w zakresie możliwej 
pomocy. Szczegóły mam nadzieję 
przekazać już niebawem - dodaje.

-Drodzy Mieszkańcy, dziękuję 
wszystkim, którzy odpowiedzialnie 
podchodzą do trwającej ogólnokra-
jowej kwarantanny. Pamiętajmy 
o tym, by wychodzić z domów tylko 
w sytuacjach absolutnie koniecznych. 
Wszystkie drobne sprawy mogą dziś 
poczekać. Im bardziej zdyscyplino-
wani będziemy teraz, tym szybciej 
wrócimy do normalności. Pozostańcie 
w zdrowiu - apeluje Roman Piaśnik.

Finansowe skutki epidemii

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO  
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW  

DLA OBSZARU EKSPLOATACJI PIASKU ORAZ O PRZYSTĄPIENIU  
DO SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 
o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XVII/156/2020 Rady Gminy Bolesław  

z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji piasku i przystąpieniu do sporządzenia planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania 

planu i prognozy oddziaływania na środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław,  

ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2020r. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości).  
Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość  

(lub jej część), której dotyczy wniosek. 
Wójt 

mgr inż. Krzysztof Dudziński
Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Gmina Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, 

tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  293)  oraz  §  12  pkt  4  w  związku  z  załącznikiem  nr  4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

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

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ  
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW 

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.  jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m 

o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XV/135/2020 Rady Gminy Bolesław  
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław i przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zmiana studium sporządzana będzie w szczególności w zakresie:
1) przeznaczenia terenu pod eksploatację piasku;
2) wyznaczenia obszarów dla urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW;
3) korekt zasięgu terenów przeznaczonych do zainwestowania;
4) zmiany zapisów dot. terenów aktywności gospodarczej;
5) wyznaczenia i poszerzenia terenów inwestycyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany studium i prognozy  
oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław,  
ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2020 roku. 

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

nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości).  
Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), 

której dotyczy wniosek. 
Wójt 

mgr inż. Krzysztof Dudziński
Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2. Administratorem  podanych  we  wniosku  danych  osobowych  jest  Gmina  Bolesław  z  siedzibą  ul.  Główna  58,  32-329 

Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  293)  oraz  §  9  pkt  4  w  związku  z  załącznikiem  nr  3 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).

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

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 

ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

oraz 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

(działka nr 1500/2 - obręb Bolesław). 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Gruntami, pok. nr 6 lub 

pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

Na terenie całego kraju trwa 
akcja #ZostańWDomu. Ma ona za 
zadanie zachęcić mieszkańców 
polskich miast do pozostawania 
w swoich czterech ścianach i uni-
kania niepotrzebnego kontaktu 
z innymi osobami. Niektórzy nie 
biorą sobie jednak do serca tego 
przesłania i wyraźnie nie przestrze-
gają zaleceń i nakazów. 

Minione tygodnie to okres in-
tensywnej pracy dla Policji i Straży 
Miejskiej. Kolejne zakazy i sankcje, 
jakie nakładane są na obywateli 
przysparzają służbom porządkowym 
dodatkowych obowiązków. W ubiegły 
weekend mundurowi w całej Polsce 
patrolowali miejsca, w których mogą 
gromadzić się ludzie. Wiosenne słoń-
ce sprawiło bowiem, że wielu z nas 
uległo pokusie wyjścia na spacer, 
choć obostrzenia związane z epide-
mią zabraniają opuszczania domu 
bez konkretnej potrzeby.

Stróże prawa zmuszeni byli do 
prowadzenia wzmożonych kontroli 
na terenie parków, skwerów i osie-
dlowych placów zabaw. To właśnie 
te miejsca cieszą się popularnością 
wśród mieszkańców w słoneczne 

dni. W wielu miejscowościach na-
szego powiatu można było również 
spotkać wozy Ochotniczej Straży 
Pożarnej, wyposażone w system 
nagłośnieniowy. Przy jego pomocy 
strażacy przypominali o konieczności 
pozostawania w domu, unikania bez-
pośredniego kontaktu i zachowaniu 
odpowiedniego dystansu w miejscach 
publicznych.

Ograniczony dostęp do 
obiektów rekreacyjnych

W czasie weekendu dużym zain-
teresowaniem ze strony mieszkańców 
cieszyły się również trasy i obiekty 
rekreacyjno-turystyczne. W związku 
z zaistniałą sytuacją włodarze kolej-
nych miejscowości podejmują decyzje 
o czasowym ograniczaniu dostępu do 
takich miejsc.

– Chciałbym zaapelować do 
mieszkańców naszej gminy i gmin 
ościennych, aby nie gromadzili się na 
Pustyni Błędowskiej, Róży Wiatrów 
i Czubatce. Przebywanie w większych 
grupach, to potencjalne zagrożenie 
dla wszystkich, którzy tam się gro-
madzą. Dlatego od niedzieli 29 marca 
2020 r. wprowadzona zostaje zmiana 
organizacji ruchu, która uniemożliwia 
wjeżdżanie samochodami do tych 

miejsc. Bardzo proszę o stosowanie 
się do tych zakazów – apelował za 
pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych Norbert Bień, wójt Gminy 
Klucze.

Autobusy pod kontrolą
Od czasu wprowadzenia nowych 

reguł, policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu sprawdzają ilości 
pasażerów w środkach komunikacji 
publicznej. Zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi regulacjami prawnymi, 
w autobusach może przebywać poło-
wa pasażerów w stosunku do liczby 
dostępnych miejsc siedzących. Jak 
dotąd działania policjantów mają 
charakter prewencyjny. Uporczywe 
niedostosowywanie się do panujących 
przepisów może jednak skończyć się 
mandatami.

– Jeśli kierowca autobusu, mó-
wi przez mikrofon „Brak wolnych 
miejsc, proszę nie wsiadać”, to nie 
wsiadajcie. Wsiadając robicie kłopot 
sobie i nam, gdyż w razie kontroli 
policji, my kierowcy za przepełniony 
autobus dostaniemy niemały man-
dat. Wsiadając, zmuszacie nas do 
zatrzymania i wezwania policji, która 
usunie z autobusu nadmiar osób. Ta-

kie kontrolę policji miały miejsce już 
w piątek – apeluje do mieszkańców 
Olkusza jeden z kierowców autobusu 
kursującego na liniach obsługiwa-
nych przez Związek Komunalny Gmin 
„Komunikacja Międzygminna”.

Zgłoszeń na Policję  
nie brakuje

Umundurowani policjanci przy-
najmniej raz na dobę sprawdzają, 
czy osoby te znajdują się w miejscu 
kwarantanny oraz, czy nie potrzebują 
pomocy. Zebrane informacje są prze-
kazywane do służb sanitarnych i wo-
jewodów. Policja codziennie otrzymuje 
też zgłoszenia od mieszkańców, którzy 
podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią 
obowiązek kwarantanny. Stróże pra-
wa sprawdzają każdą taką informację.

Zdarzają się również interwencje 
dotyczące łamania prawa przez przed-
siębiorców. - Właściciele czasami 
nie rozumieją powodów policyjnych 
czynności, wyrażając swoje nieza-
dowolenie. Prawa należy jednak 
przestrzegać. Lokale wymienione 
w ustawach i rozporządzeniach będą 
zamykane, a wobec łamiących prze-
pisy wyciągane będą konsekwencje 
prawne oraz finansowe.

Bądźmy odpowiedzialni!

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Walka z koronawirusem trwa. 
Opinię publiczną zajmuje również 
temat wyborów prezydenckich, za-
planowanych na 10 maja. Na temat 
słuszności ich przeprowadzenia 
coraz częściej wypowiadają się m. 
in. politycy i samorządowcy. Swoje 
stanowisko wyraził Zarząd Platfor-
my Obywatelskiej RP w Powiecie 
Olkuskim.

Do naszej redakcji nadszedł ko-
munikat następującej treści:

Szanowni Państwo - Mieszkańcy 
Powiatu Olkuskiego! W związku z po-
stępującą pandemią koronawirusa 
i powszechnym zagrożeniem życia 

i zdrowia Polaków, w tym członków 
Obwodowych Komisji Wyborczych, 
mając również na względzie stano-
wisko PKW z dnia 27 marca 2020 
roku, w którym Państwowa Komisja 
Wyborcza wzywa do „Współdziałania 
w sprawach wyborów z uwzględnie-
niem zdrowia i życia wyborców, jak 
i dobra Rzeczypospolitej Polskiej”, 
Zarząd Platformy Obywatelskiej RP 
w Powiecie Olkuskim podjął decyzję 
o niezgłaszaniu na terenie Powiatu 
Olkuskiego przez Komitet Wyborczy 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej kan-
dydatów do Obwodowych Komisji 
Wyborczych - z poważaniem Piotr 
Grabarczyk, Przewodniczący Plat-
formy Obywatelskiej RP w Powiecie 
Olkuskim.

Wybory w cieniu 
koronawirusa

POWIAT
Urząd�Skarbowy�w Olkuszu

Czasowo ograniczyl iśmy 
dostęp do Urzędu Skarbowego 
w Olkuszu ze względu na rozprze-
strzenianie się koronawirusa do 10 
kwietnia 2020 r.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ 
ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY:
On-line poprzez Twój e-PIT, e-Dekla-
racje W urzędzie – poprzez wrzucenie 
deklaracji, pism, innych dokumentów 
do wystawionej urny. W tym przy-
padku bez potwierdzenia wpływu 
do urzędu.
PIT – nr telefonu 32 626 06 96, 
32 626 06 04
VAT – nr telefonu 32 626 06 03, 
32 626 06 01

CIT – nr telefonu 32 626 06 66, 
32 626 06 37
podatek akcyzowy – nr telefonu 
12 68 17 133 (US Kraków Nowa Huta)
spadki/darowizny – nr telefonu 
32 626 06 31, 32 626 06 34
rejestracja podatników – nr telefonu 
32 626 06 27, 32 626 06 25
egzekucja administracyjna – nr 
telefonu 32 626 06 71, 32 626 06 69
rachunkowość podatkowa – nr 
telefonu 32 626 06 45, 32 626 06 44
komórka wierzycielska – nr telefo-
nu 32 626 06 22, 32 626 06 21
Adres e-mail urzędu skarbowego: 
sekretariat.us.olkusz@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz serwis 
Twój E-PIT znajdziesz pod adresem
www.podatki.gov.pl

E-usługa zamiast 
wizyty w US NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

INFOLINIA dotycząca Koronawirusa 800 190 590
SANEPID OLKUSZ

Centrala 32 754 57 20
Alarmowy 506 197 234

NOWY SZPITAL W OLKUSZU
Centrala 41 240 12 00
Oddział zakaźny - dyżurka lekarska 41 240 12 72

MIASTO I GMINA OLKUSZ
NZOZ Olmed 32 643 37 13 516 182 637
Eskulap sp. z o.o., ul. K. Kazimierza Wlk. 110 32 647 01 05 694 208 976
COM Eskulap s.c., ul. K. Kazimierza Wlk. 28 32 647 40 30
NZOZ "SANA-MED" 32 411 71 11 512 221 466
NZOZ Inter-Med 32 205 88 30
Centrum Medyczne S5 sp. z o.o. 32 754 62 22 668 127 238
NZOZ Pro Familia 32 754 35 22

GMINA KLUCZE
NZOZ Zdrowie - Klucze 32 642 84 13 660 287 471
NZOZ Zdrowie - Jaroszowiec 32 642 86 78
NZOZ Zdrowie - Bydlin 32 642 60 13

GMINA BOLESŁAW
Centrum Medycznego PROMED 32 642 41 47 696 385 827

MIASTO BUKOWNO
NZOZ MEDBUK 32 642 10 33 514 109 565

MIASTO I GMINA WOLBROM
Przychodnia Wielospecjalistyczna w Wolbromiu 32 644 12 74 32 644 10 29
Ośrodek Zdrowia w Dłużcu 32 644 70 10
Ośrodek Zdrowia w Zarzeczu 32 646 51 74
Ośrodek Zdrowia w Łobzowie 32 644 11 85

GMINA TRZYCIĄŻ
SP ZOZ - Trzyciąż 12 389 40 23 506 201 665
SP ZOZ - Trzyciąż filia w Imbramowice 12 389 48 07

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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OLKUSZ
Olgerd�Dziechciarz

Czy zachowały się jakieś ślady 
dawnych epidemii, które dotknęły 
nasz region? Tak, są takie: np. 
w Olkuszu, na Zagajach, był kiedyś 
cmentarz choleryczny. Podobna 
nekropolia znajdowała się też pod 
lasem na Pomorzanach. Co cieka-
we, nazwa tej obecnej dzielnicy 
Olkusza bywa utożsamiana z po-
morem, czyli zarazą, aczkolwiek 
historycy utrzymują, że jednak 
pochodzi ona od wziętych do nie-
woli mieszkańców Pomorza, którzy 
trafili tu w okresie panowania 
Bolesława Krzywoustego. Cmenta-
rze choleryczne znamy też m.in. 
z okolic Ojcowa, choć dziś pozo-
stały po nich na ogół tylko nazwy 
miejscowe. Być może taki cmen-
tarz znajdował się też w miejscu, 
gdzie dziś wznosi się kapliczka pw. 
św. Stanisława w lesie pod Żuradą 
– wskazywać by na to miały daw-
ne przekazy, że wznosi się ona na 
kopcu usypanym z pozostałości po 
jakimś cmentarzu. Na możliwość, 
że był to cmentarz ofiar jakiejś 
epidemii może wskazywać również 
znaczne oddalenie tego miejsca od 
skupisk ludzkich.

W szaleństwie, jakiego jesteśmy 
świadkiem, nie pozostaje nam nic 
innego, jak próbować opanować 
emocje, uspokoić się, a żeby ten 
chwalebny stan osiągnąć najlepiej 
sięgnąć po dzieła opisujące jak ludzie 
zachowywali się w podobnej sytu-
acji w przeszłości, gdy – uwierzcie 
drodzy Państwo – mieli zdecydowa-
nie mniejsze szanse na przeżycie, 
a mimo to przetrwali. Sięgnąłem 
zatem po „Dekameron” Boccaccia, 
dzieło powstałe ok. w 1350 roku we 
Florencji, które to miast przeżywało 
podówczas kolejną zarazę morową. 
Dżuma rozprzestrzeniała się wtedy po 
Europie w tempie nieporównywalnie 
mniejszym, niż dziś koronowirus, za 
to ze skutkami dużo posępniejszymi, 
wszak umarło wówczas kilkadziesiąt 
milionów mieszkańców Europy. 
Ubocznym skutkiem zarazy było 
rzeczone dzieło Boccaccia, czyli spi-
sane opowieści grupki uciekinierów 
z Florencji, którzy w oczekiwaniem  
na koniec pomoru, znudzeni, opo-
wiadają sobie różne, na ogół pikantne 
historie: „Ilekroć, miłe damy, pomyślę 
o wrodzonym wam współczuciu, zaraz 
wystawiam sobie, że dzieło niniejsze 
będzie miało dla was smutny i przykry 
początek. Zaczyna się ono bowiem od 
wspomnienia morowej zarazy, strasz-
nej i żałosnej dla każdego, kto był jej 
świadkiem albo też  jakimkolwiek 
sposobem o niej uznał. Nie chciał-
bym jednak, abyście przeraziły się, 
nim czytać poczniecie, i pomyślały, 
że przez cały czas czytania płakać 
i wzdychać będziecie. Niechajże ów 
smutny początek będzie dla was tym 
samym, czym dla wędrowców stroma 
i spadzista góra, za którą skrywa się 
miła i piękna równina. Im trudniejsze 
było wejście i zejście, tym słodsze jest 
późniejsze odetchnienie”. 

Morowe powietrze
Wg dziejopisa Jana Długosza mo-

rowe powietrze panowało na ziemiach 
polskich wielokrotnie, m.in. na pocz. 
XI wieku (lata: 1303, 1306), w końcu 
XII w. (1186), a także na pocz. XIII 
w. (kilka fal od 125 do 1228 r.) i w 
I poł. XIVI w. (również kilkakrotnie 
od 1301 do 1319 r.). Nie wiemy na 
ogół czego to były wirusy – dżumy, 
cholery, tyfusu czy ospy. Wiemy tylko, 
że był to posępny czas i że zmarło 
wielu ludzi. Za to wiemy dokładnie, 
że po najazdach tatarskich pojawił 
się na naszych ziemiach w II poł. 
XIII w. trąd. Wspomniana już tzw. 
czarna śmierć, czyli dżuma z połowy 
XIV w. dotarła – ponoć via Węgry – 
i do ówczesnego Królestwa Polski. 
Dżuma to choroba zakaźna małych 
ssaków, najczęściej szczurów, która 
przenosi się na człowieka przez pchły 
zainfekowane poprzez kąsanie zara-
żonych gryzoni. Dżuma, ze względu 
na objawy, zwana też bywa gorączką 
krwotoczną;  przenosiła się także 
przez kontakt z osobą zapowietrzoną, 
przez dotyk, a także metodą kropel-
kową. Choroba w Krakowie, gdzie 

pojawiła się w 1360 r., zabiła ok. 1/3 
z 15 tyś. mieszkańców stołecznego 
miasta. Teraz wirus groźny jest przede 
wszystkim dla osób starszych, wtedy 
umierali głównie biedni, którzy żyli 
w skrajnie niehigienicznych warun-
kach, a poza tym nie mogli uciec 
z zadżumionego miasta.  W ostatnich 
latach XV wieku pojawiła się w Polsce 
ciężka choroba weneryczna – kiła, 
którą miała przywlec z pielgrzymki 
do Włoch pewna pobożna niewiasta 
(tę historię znamy z dzieła Macieja 
Miechowity i ze scenki wystawianej 
w kabarecie Piwnica pod Baranami). 

Papież w Olkuszu
W Olkuszu chwalimy się, że 

w 1588 r. gościł u nas Ippolito Al-
dobrandini, czyli późniejszy papież 
Klemens VIII. Z jakiego to powodu 
się u nas pojawił? Ano właśnie, to 
ciekawa historia. Urodzony w 1536 r. 
we włoskim Fano, nauki pobierał mło-
dy Aldobrandini dzięki stypendium 
od kardynała Alessandro Farnese. 
Łatwo mu było też piąć się w górę, bo 
„szlak” przecierali jego starsi bracia. 
Pracując w papieskich trybunałach 
Roty i Sygnatury, dał się Ippolito 
poznać jako wybitny prawnik. W 1585 
r. został wybrany kardynałem, a trzy 
lata później, w 1588 r. trafił do Polski 
z misją legacką. Gdy jednak legat 
przebywał w stołecznym Krakowie, 
zapanowała tam …zaraza, która 
zabiła w krótkim czasie ponad 6 tys. 
mieszkańców miasta. Nie znalazł 

się w tym nieszczęsnym gronie legat 
Aldobrandini, bo podobnie jak inni 
możni, znaczy ci, których było na to 
stać – opuścił zarażone morem mia-
sto. Aldobrandini przedłożył, wtedy 
jeszcze czyste, olkuskie powietrze 
nad krakowski zaduch. Mieszkał 
w Olkuszu dwa tygodnie. Srebrne 
miasto bardzo mu się spodobało. 
W pozostawionej przez siebie relacji 
pisał, że miasteczko jest „bardzo wy-
godne i wesołe”, ma „bardzo wygodne 
mieszkania” i „bardzo piękne domy”. 
Zwrócił jeszcze uwagę, że Olkusz jest 
„dość czysty”, dodał jednak do tej 
pochwały: „jak na warunki polskie”. 
Wiadomo że odprawiał msze św. w ko-
ściele pw. św. Andrzeja. W kaplicy św. 
Anny, na ścianie widnieje nawet fresk 
z portretem Aldobrandiniego, ale po-
chodzi on już z późniejszych czasów. 
Po zakończeniu misji legackiej (której 
głównym sukcesem było uzyskanie 
zwolnienia z polskiej niewoli dla ar-
cyksięcia Maksymiliana Habsburga), 
jeszcze w tym samym roku wyjechał 
Aldobrandini do Rzymu, gdzie został 
jednym z kandydatów do papieskiego 
tronu. W staraniach o tę najwyższą 
kościelną godność mógł liczyć na 

poparcie wdzięcznej mu austriackiej 
dynastii. Kiedy w ciągu półtora roku 
zmarło czterech nowo wybranych 
papieży (Sykstus V, Urban VII, Grze-
gorz XIV, Innocenty IX), konklawe 
zdecydowało się wybrać na Stolec 
Piotrowy pobożnego Ippolito. To by-
ło 30 stycznia 1592 r. Świątobliwy 
Klemens VIII (bo takie wybrał sobie 
imię) miał wtedy 54 lata i cieszył się 
opinią wybitnego jurysty. Jego pon-
tyfikat jest jednak różnie oceniany. 
To przecież za jego rządów rzymska 
inkwizycja spaliła na stosie wybitnego 
humanistę Giordana Bruno. 

Zaraza z Olkusza
Niezwykle tragiczna dla naszego 

kraju była zaraza z lat 1651-52, która 
w samym Krakowie zabrała do grobu 
30 tys. ludzi. Ciekawy i znamienny 
jest wątek olkuski, który wynikł 
w kwietniu 1680 r., kiedy to zaraza 
zapanowała właśnie w naszym mie-
ście. Mieszkańcy gremialnie opuścili 
wtedy Srebrne Miasto. Nie oszukujmy 
się, nigdzie nie byli witani z otwartymi 
rękami. Morowe powietrze, tak ja 
obecny wirus, przymuszają ludzi do 
separowania się od potencjalnych 
zarażonych. Kto więc był z Olkusza, 
ten był zagrożeniem. Wtedy to wiosną 
1680 r. władze miejskie stołecznego 
Krakowa ogłosiły, że każdy przyby-
wający z Olkusza, a nie posiadający 
świadectwa zdrowia, jak i ten, kto się 
tam uda, nie ważne, kupiec, kramarz: 
„gardłem karany będzie”. Latem wy-

stawiono pięcioosobowy konny patrol, 
którego zadaniem było zawracanie 
z drogi do Krakowa podejrzanych 
o roznoszenie zarazy: „żadnego nie 
będą puszczać po gościńcach bez 
atestacyjej panów swych i plebanów, 
tak ze wsi, jak i miasteczek”. Tych, 
których łapano na podrabianiu rze-
czonych dokumentów wysyłano do 
lazaretów; wiadomo, wiązało się to 
z ogromnym ryzykiem śmierci, wszak 
podówczas szpitale były raczej przy-
tułkami, a w okresie zarazy po prostu 
umieralniami. Jesienią tego samego 
roku ponowiono zakaz przyjazdu do 
Krakowa kramarzom z zarażonych te-
renów, czyli głównie z Olkusza – wciąż 
za jego złamanie karano „gardłem”.   

Pamiętne były także zarazy 
z XVIII wieku, po tzw. Wojnie Pół-
nocnej, gdy po naszych ziemiach 
grasowały wojska różnorakiego auto-
ramentu. Tak, obce wojska częstokroć 
przywlekały ze sobą jakieś ciężkie 
choroby.

Cholera
W XIX wieku częste na ziemi 

olkuskiej były epidemie cholery. Tę 

bardzo groźną chorobę powodują 
bakterie ze szczepu przecinkowców 
cholery, którymi można się zarazić 
poprzez układ pokarmowy (występują 
w jedzeniu i wodzie).  Nieleczona w po-
łowie przypadków kończy się śmier-
cią. Jeszcze w 2001 roku zanotowano 
na świecie ponad 182 tys. zarażonych 
cholerą (głównie w Azji i Afryce), zmar-
ło – 2728 osób. Pandemia cholery 
miała miejsce w dziejach ludzkości 
siedem razy. W Polsce pojawiła się 
wraz z wojskami rosyjskimi, które 
walczyły przeciwko powstańcom listo-
padowym. Zmarł na nią np. rosyjski 
marszałek Iwan Dybicz. Podejrzewa 
się również, że to na cholerę zmarł 
w 1855 r. w Konstantynopolu wieszcz 
Adam Mickiewicz (patrząc na maskę 
pośmiertną autora „Dziadów” można 
zobaczyć charakterystyczne dla tej 
choroby wyostrzenie rysów i zapad-
nięcie oczu). Ostatnia pandemia 
cholery na ziemiach polskich miała 
miejsce w 1894 r. Dotknęła wówczas 
mocno nasz region. W 1890 r. ludność 
powiatu olkuskiego wynosiła 105 tys. 
464 osób. Kilka lat później, w 1894 r. 
nieco stopniała, gdyż we wschodnich 
i północnych miejscowościach powia-
tu szerzyła się wspomniana epidemia. 
Pierwsze zachorowanie zanotowano 
6 czerwca w Smoleniu, w ciągu 
kilku tygodni było już 196 chorych. 
W dwa dni po zachorowaniu zmarło 
129 osób. Ocenia się, że na choroby 
wirusowe w XIX w. zmarło ok. pół 
miliona obywateli zamieszkujących 
tereny Polski.

Cholera powróciła na nasze 
tereny w pierwszym roku wojny świa-
towej. Wspomina o tym szef olkuskiej 
straży pożarnej Jan Jarno w swoich 
kontrowersyjnych, ale od strony 
historycznej niezwykle ważnych 
dziennikach, które prowadził w latach 
1924-20. 12 listopada 1914 r. Jarno 
zanotował o pierwszym sygnale zbli-
żającej się epidemii: „Nocował u mnie 
jeden ludowy nauczyciel z Preszburga 
(Bratysława – dop. red.) który wiele 
rzeczy mi opowiedział, mianowicie że 
w okolicach Zagłębia w armii austro-
-węgierskiej wybuchła cholera która 
sporo zabiera ofiar. Szpitale w Olku-
szu przepełnione chorymi i rannymi, 
których setkami codziennie do Krako-
wa odwożą, napływają zaś oni prze-
ważnie nocami do miasta z różnych 
stron prawie. Sporo z nich kończy 
życie tu na miejscu, a ciała ich bez 
trumien bywają na miejscu w ogród-
kach i to bardzo płytko zakopywane 
przez sanitariuszów nie czyniących 
sobie z trupami żadnych ceremonii”. 
Trzy dni później kontynuował inte-
resujący nas wątek: (…) oto zawle-
czono do miasta cholerę azyatycką, 
która wprawdzie jeszcze ludności się 
miejscowej nie czepiła, za to jednak 

w szeregach armii austro-węgierskiej 
w zastraszający szerzy się sposób, co-
dziennie kilkunastu trupów wynoszą 
na nowy cmentarz, który dziś zostanie 
poświęcony wpierw już jednak zaległy 
go w sporej ilości ciała zmarłych na 
te straszną epidemię. W celu zapo-
biegnięcia szerzenia się w armii tej 
zarazy zaczęto ją szczepić żołnierzom, 
czy jednak będzie to radykalnym 
środkiem powstrzymania wobec 
wysoce niehigienicznego zachowania 
się armii pomocnem rzecz bardzo 
wątpliwa. O godzinie 2ej po połu-
dniu odbyło się poświęcenie nowego 
cmentarza; w uroczystym pochodzie 
wzięły udział wojska austriackie (…) 
Wracając z cmentarza spotkaliśmy  
3 wozy trupów żołnierzy, wszyscy 
oni zmarli na epidemię cholery”. 19 
listopada, gdy Jarno pisze o sporej 
liczbie umierających codziennie 
rannych żołnierzy, zaznacza: „daleko 
więcej umrze na cholerę, która szerzy 
się w zastraszający sposób, a nawet 
już i pomiędzy ludnością miejscową 
w Olkuszu trafiają się wypadki 
śmierci wskutek epidemii, pisma zaś 
donoszą, że we wsi Okradzionowie 
i Krzykawie tuż za Bolesławiem 
umiera dziennie po kilkanaście osób”. 
Dzień później wspominając o kilka 
zmarłych na cholerę mieszkańcach 
Olkusz i tłumacząc przyczyny zapad-
nięcia na nią m.in. głodem, zauwa-
ża: „Grzebanie zaś epidemicznych  
zmarłych żołnierzy  wbrew prośbom  
i protestom mieszczan odbywa się tuż 
pod miastem masowo i zaledwie na 
łokieć płytko, sanitariusze  i grabarze 
twierdzą, że na nowy cmentarz zmar-

łych nosić lub wozić jest za daleko, ich 
władze jak zwykle i tu ich tolerują”. 
Jeszcze tylko raz do końca 1914 r. 
Jarno wspomina o epidemii, a potem, 
albo ta wygasła, albo po prostu zajęty 
relacjonowaniem wydarzeń natury 
wojskowej, o cholerze już nie pisze.               

Tyfus
Kolejną epidemią, która dotknę-

ła nasz region był tyfus, czyli dur 
brzuszny (choroba zakaźna, która 
wywoływana jest przez pałeczki Sal-
monelli). Pojawiła się ona w powiecie 
olkuskim w latach 1917-19. Zacho-
rowało wówczas i było leczonych 
w domu prawie 6 tys. mieszkańców, 
zmarły zaś aż 532 osoby. Najbardziej 
ucierpiał podówczas Bolesław; pod-
czas epidemii tej choroby w 1919 
zapadło na nią 1161 mieszkańców 
tej gminy, a zmarło na nią 131 osób. 
Szpital endemiczny znajdował się 
w Starczynowie. Kronika Powiatu Ol-
kuskiego pisała 101 lat temu: „Tyfus 
plamisty zawleczony (został – dop. 
OD) do pow. Olkuskiego przez Rusi-
nów, ewakuowanych z Wołynia przez 
b. okupantów austriackich w 1918 r. 
i rozmieszczonych po wsiach naszego 
powiatu”.

Po I wojnie na całym świecie 
ponure żniwo zebrała grypa zwana 
Hiszpanką. Zachorowało na nią ok. 
500 mln ludzi, z czego umarło od 50 
do 100 mln. W Polsce zmarło na nią 
od 68 do 130 tys. osób. Wyludniło 
się wiele wsi, bo umieralność była 
największa wśród osób pozbawionych 
opieki lekarskiej.

Wciąż pamięta się w Polsce ospę, 
z której powodu zamknięto i objęto 
kwarantanna Wrocław w 1963 r. 
Zarażeniu uległo wówczas kilkaset 
osób, zmarło siedem. Potem były 
m.in. choroba Creutzfeldta-Jakoba 
(tzw. choroba wściekłych krów), 
ptasia i świńska grypa itd., itp., ale 
żadna z nich nie wywołała tak wiel-
kich reperkusji w skali światowej, 
jak obecna pandemia  Wszystkie te 
choroby, przeróżne groźne wirusy 
w końcu ustępują. Organizm ludzki 
zaczyna wytwarzać przeciwciała, 
albo wirusy mutują, na ogół stając 
się mniej groźne (koronawirus 
akurat, niestety, staje się coraz 
groźniejszy) . Prędzej, czy później 
naukowcy opracowują skuteczne 
metody leczenie i szczepionki za-
pobiegające zarażeniu. I tak samo 
będzie z obecnym wirusem. W koń-
cu nauczymy się go zwalczać. Na 
razie najważniejsze, żebyśmy  za-
chowywali się zgodnie z zalecenia-
mi służb medycznych; nie plątali 
się niepotrzebnie po mieście, nie 
robili zbiegowisk, dbali o higienę, 
myli się (nie tylko ręce), wysypiali 
i nie panikowali. 
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Uchwała krajobrazowa to prze-
pisy regulujące umieszczanie na 
terenie gminy reklam i ogrodzeń. 
W Olkuszu prace nad nowym 
prawem trwały od połowy 2017 
r. Przygotowany projekt uchwały 
został w pierwszych dniach marca 
udostępniony mieszkańcom, jed-
nak ze względu na zagrożenie 
koronawirusem wyłożenie projektu 
do publicznego wglądu i dyskusja 
zostały wstrzymane. 

– Konsultacje społeczne w spra-
wie uchwały krajobrazowej, prze-
prowadzone pod koniec 2018 roku, 
spotkały się z ogromnym zaintere-
sowaniem. Ta społeczna aktywność 
świadczy o tym, że kwestia estetyki 
miejskiej jest dla olkuszan szczególnie 
istotna. Otrzymaliśmy jasny sygnał, 
że obrany przez nas kierunek działań 
zmierzających do uporządkowania 
przestrzeni publicznej jest właściwy. 
Dziś przedstawiamy propozycje kon-
kretnych rozwiązań, licząc na kolejne 
uwagi, gdyż tak pożądanych oraz 

trwałych zmian chcemy dokonywać 
w porozumieniu z naszymi mieszkań-
cami i przedsiębiorcami – wyjaśnia 
burmistrz Roman Piaśnik.

Co zawiera projekt?
 Gmina Olkusz została podzie-

lona na cztery strefy. Dla każdej 
z nich przygotowano szczegółowe 
zasady umieszczania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń, ich wielkości, 
jakości oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane.

Strefa A obejmuje okolice rynku 
oraz obszar wokół zamku w Rabsz-
tynie. Na tym terenie przepisy mają 
zapewniać ochronę krajobrazu hi-
storycznego, w tym zabytków. Strefa 
B („strefa wzmożonej intensyfikacji 
ruchu i zainwestowania”) to przede 
wszystkim tereny przemysłowe i głów-
ne drogi. Większość obszaru gminy 
stanowić będzie strefa C, która ma 
chronić krajobraz osiedli miejskich 
oraz krajobraz podmiejski i wiejski. 
Północne i południowe krańce gminy 
staną się strefą D, której zadaniem 

będzie ochrona parków krajobra-
zowych.

W zakresie obiektów małej 
architektury (np. ławek, kapliczek, 
śmietników) projekt określa na-
kaz umieszczania ich w określonej 
odległości od siebie, maksymalną 
wysokość, a także jakość i rodzaj 
materiałów budowlanych oraz ko-
lor elementów. Zabronione mają 
być jaskrawe barwy. Szczególnej 
regulacji mają być poddane ogródki 
gastronomiczne w strefie A. Stoliki, 
krzesła, donice i inne obiekty nie 
będą mogły być wyższe niż 1,1 m, aby 
nie przysłaniać elewacji. Wyjątkiem 
będą parasole, których maksymalna 
wysokość to 3,2 m.

W przypadku ogrodzeń posesji 
projekt określa ich maksymalną wy-
sokość (w strefach A i D 1,8 m, w stre-
fach B i C 2,2 m), a także rodzaj i kolor 
materiałów budowlanych, z których 
mają być wykonane. Zakazane ma-
ją być m.in. ogrodzenia wykonane 
z popularnych prefabrykowanych 
betonowych przęseł oraz ogrodzenia 
o jaskrawej barwie.

Jakie reklamy znikną?
Jeśli chodzi o tablice na bu-

dynkach i inne urządzenia rekla-
mowe (np. wolnostojące billboardy), 
to w projektowanych przepisach 
umieszczono wymagania co do ich 
liczby, wielkości oraz miejsca usytu-
owania. Nakazy te są zróżnicowane 
w zależności od danej strefy. W każdej 
strefie zakazane będą neony, ekrany 
LED i LCD. Nie będzie można również 
umieszczać szyldów na ogrodzeniach, 
z wyłączeniem fragmentu ogrodzenia 
bezpośrednio przy bramie lub furtce.

Właściciele będą musieli dosto-
sować istniejące reklamy do nowych 
przepisów. W przypadku stref A i D 
będą mieli na to 12 miesięcy, zaś jeśli 
chodzi o strefy B i C 36 miesięcy od 
wejścia w życie uchwały. Za złamanie 
przepisów będą groziły kary finan-
sowe, jednak – jak mówi rzecznik 
urzędu Michał Latos – za wcześnie 
by mówić o ich wysokości. Co ważne, 
zarówno obiekty małej architek-
tury, jak i ogrodzenia istniejące 
w dniu wejścia w życie uchwały 
nie będą wymagały dostosowania 

do zakazów. Zakazy nie będą miały 
zastosowania także m.in. do materia-
łów wyborczych.

Dwie strony medalu
Przepisy wzbudzają zaniepoko-

jenie szczególnie wśród przedsiębior-
ców. Nie brak opinii wskazujących, że 
będą one uciążliwym ograniczeniem 
uprawnień właścicielskich.

– Jeżeli przedsiębiorca posiada 
na własnym lub wynajmowanym 
lokalu reklamę, która pomaga mu 
w prowadzeniu działalności, to – 
dopóki nie zawiera ona treści np. 
niecenzuralnych – nie widzę powo-
dów, żeby miało to być regulowane. 
Niektóre takie reklamy, np. świetl-
ne, wymagały sporych inwestycji, 
a zapewne w przypadku nakazu ich 
usunięcia nie będzie przewidzianych 
zadośćuczynień finansowych dla 
przedsiębiorców. Warto też zwrócić 
uwagę, że również klienci korzystają 
z reklam. Jadąc samochodem łatwiej 
znaleźć dany punkt dzięki ledowemu 
banerowi, niż małemu napisowi na 
drzwiach. – zaznacza pan Maciej, któ-
ry prowadzi firmę w centrum Olkusza.

Dyskusja publiczna 
wstrzymana

– Nowe przepisy chcielibyśmy 
uchwalić jeszcze w tym roku, jednak 
– z uwagi na zagrożenie koronawiru-
sem – trudno dziś wskazać konkretny 
termin, kiedy może się to stać. Już 
teraz zmuszeni jesteśmy odwołać 
dyskusję publiczną, która miała się 
odbyć w najbliższy poniedziałek, 
a która jest jednym z elementów 
procesu przygotowawczego nowych 
przepisów. – mówi rzecznik magistra-
tu Michał Latos.

– O terminie ponownego wyło-
żenia do publicznego wglądu i dys-
kusji publicznej zostaną Państwo 
powiadomieni w sposób zwyczajowo 
przyjęty oraz poprzez ogłoszenie 
i obwieszczenie – informuje burmistrz 
Roman Piaśnik. 

Projekt uchwały jest udostępnio-
ny na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej UMiG.

Estetyka miasta, czy prawo własności?
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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
3.04.2020	 Orzeszkowej	22	 Plac	Wolności	15

4.04.2020	 Piłsudskiego	22	 Mariacka	6

5.04.2020	 Skwer	6	 Krakowska	2

6.04.2020	 K.	K.	Wielkiego	24	 Skalska	22

7.04.2020	 Rabsztyńska	2	 Krakowska	43

8.04.2020	 al.	1000-lecia	17	 1	Maja	39

9.04.2020	 Buchowieckiego	15	A	 Krakowska	2

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

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
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.

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.

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) 

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 • 

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, 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

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”

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

Najnowsze informacje  
i komunikaty  
znajdziesz na:  

www.przeglad.olkuski.pl
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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 okre-
sowe. 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. 

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 
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.
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.
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.
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
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Ortope-
dyczna, Neurologiczna, Sportowa, Pooperacyjna, 
Leczenie bólu, McKenzie, Terapia Manualna, 
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. 
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 
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.  
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

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

USŁUGI

 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA “Jupiter” 
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko 
“Victorii”). Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy tradycyjne 
- twarde (duża ilość kolorów), bindo-
wanie, termobindowanie, bigowanie, 
złocenie metodą termodruku.

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

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

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

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

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

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 OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 

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

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

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

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

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

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

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Do wynajęcia umeblowane mieszka-

nie 75 m2 w ścisłym centrum Olkusza, 
wejście od zaraz. Tel.(509)020901.

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

PRACA
 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 

międzynarodowy. Tel.(509)020901.
 ǧ Przyjmę kierowcę na trasy mię-

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

 ǧ Firma Wolbet przyjmie kierowcę 
na gruszkę, pompogruszkę i ciągnik 
siodłowy z naczepą. Atrakcyjne 
warunki finansowe. Tel.(509)020901, 
(604)562175.


