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W Trzyciążu wzdłuż drogi prowadzącej  
do szkoły, przedszkola i żłobka postanie  
chodnik dla pieszych. � strona 3

Od czerwca w czterech gminach naszego  
powiatu zaczną obowiązywać nowe stawki  
za wodę i ścieki � strona�3

Ul. Miechowska w Wolbromiu trafi na listę 
zabytków. Co to oznacza dla mieszkańców?

strona�5

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Od poniedziałku, 18 maja, ruszył 
kolejny etap odmrażania gospodar-
ki. W końcu możemy  udać się do 
restauracji, fryzjera czy salonu ko-
smetycznego. Na tę chwilę czekali nie 
tylko przedsiębiorcy,  ale też klienci. 
Niektórzy wizytę zarezerwowali już 
z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Od poniedziałku rząd dał „zielone 
światło” na wznowienie działalności 
kolejnych zakładów usługowych.  

Fryzjerzy 
i restauracje  

znowu otwarte!
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

Urokliwy las wokół wolbrom-
skiego DK jest niewielki, ale jest 
to ulubione miejsce spacerów i ak-
tywnego wypoczynku mieszkańców 
okolicznych bloków. Niestety, jest 
tam też kilka miejsc, które upodo-
bała sobie młodzież, uprawiająca 
tam pijackie libacje, po których zo-
staje niebezpieczne dla środowiska 
pobojowisko. Od dawna nikt nie 
reaguje na regularne zaśmiecanie, 
palenie ognisk i nocne wrzaski. Czy 
musi dojść do tragedii, aby ktoś coś 
z tym zrobił?

Zaczęło się przed kilku laty, bodaj 
podczas Dni Wolbromia. Wzgórze nad 
kościołem pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego nieopodal basenu i kortu 
tenisowego zostało imprezową miej-
scówką dla grup wyrostków, którzy 
schodząc z oczu dorosłym, wykorzy-
stywali młodnik do ukrycia się z pi-
tym nielegalnie alkoholem. Powstały 
pierwsze zniszczenia w roślinności, 
ślady po ogniskach, mnóstwo butelek 
i śmieci… Potem było już tylko gorzej 
i gorzej. Wzgórze obrosło złą sławą, 
a regularnie uzupełniany nowymi od-
padami powstały tu śmietnik stanowi 
dziś zagrożenie pożarowe dla całej 

okolicy, nie mówiąc już o wrażeniach 
estetycznych...

Kolejne miejsce to polanki na 
skraju lasu przy tzw. chełmskich 
polach. Miejsce to, odkąd pamiętam, 
przyciągało imprezowiczów, ale daw-
niej dobrym zwyczajem było sprząta-
nie po sobie. Dziś nikt nie zawraca 
sobie głowy zbieraniem szklanych 
i plastikowych butelek, które walają 
się w stosach wokół skleconych na 
plenerową imprezę siedzisk.

- Jeżeli w nocy źle widzieli lub byli 
zbyt pijani, by po sobie posprzątać od 
razu, mogliby mieć na tyle przyzwoito-
ści, żeby przyjść i zrobić to nazajutrz – 
wzdychają spacerowicze, zdruzgotani 
odstręczającym widokiem śmietniska 
w lesie.

Nie wiem czy apel mój, czy czyj-
kolwiek ma jakiś sens, ale w imieniu 

miłośników spacerów po wolbrom-
skim „białym lesie” bardzo proszę 
– Młodzieży! jeżeli już organizujecie 
w lesie imprezę, zabierzcie ze sobą 
zwykły worek na śmieci, które w ten 
sposób zabezpieczycie i w łatwy spo-
sób zabierzecie ze sobą. To nie jest 
specjalnie trudne, a bardzo pomoże 
wam w utrzymaniu czystości podczas 
towarzyskiego spotkania w plenerze 
przy spacerowych szlakach. Pro-
simy też władze – leśne czy inne 
porządkowe – dopilnujcie naszego 
lasu, póki nie doszło tam jeszcze do 
niebezpiecznego pożaru, albo innego 
nieszczęścia... Może warto zamonto-
wać tam jakiś rodzaj monitoringu, 
foto-pułapkę? Będziemy bardzo 
wdzięczni za każdą interwencję, 
chroniącą tę piękną enklawę zieleni 
w naszym mieście.

Las woła o pomoc

OLKUSZ
KPP�w Olkuszu

Na uznanie i pochwałę za-
sługuje obywatelska postawa 
świadka, który zabrał kluczyki 
nietrzeźwemu motorowerzyście 
i nie pozwolił kierowcy na konty-
nuowanie jazdy. 

W niedzielę tj. 17.05.20r. dy-
żurny Komendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu otrzymał informację 
o nietrzeźwym kierowcy. Zgłaszający 
poinformował, że gdy stał na chodni-
ku przy ulicy Mickiewicza w Olkuszu, 
podjechał do niego motorowerzysta, 
który  zapytał go o drogę. Zgłaszający 
wyczuł od mężczyzny woń alkoholu 
i natychmiast zabrał mu kluczyki, 
udaremniając jego dalszą jazdę. 

O tym fakcie poinformował policję. 
Przeprowadzone przez mundurowych 
badanie stanu trzeźwości wykazało, 
że 49-latek ma 2,7 promila alkoholu 
w organizmie.

Za kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości grozi do dwóch lat 
pozbawienia wolności, sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów i wysoka 
grzywna.

Ujął nietrzeźwego kierowcę
POWIAT

KPP�w Olkuszu
W minioną niedzielę t j . 

17.05.2020 roku na terenie Pu-
styni Błędowskiej znaleziono po-
cisk artyleryjski. Pocisk pochodził 
najprawdopodobniej z okresu II 
wojny światowej. Miał około 15 
cm długości. 

Jak zachować się w sytuacji od-
nalezienia pocisku? Radzą policjanci: 

w razie odnalezienie niewybuchu 
nigdy  samodzielnie nie próbuj go 
przenosić; pod żadnym pozorem  
nie zmieniaj jego położenia, nie 
dotykaj ani rozbrajaj go; zabezpiecz 
takie miejsce przed dostępem osób 
postronnych, zwłaszcza dzieci. Gdy 
ujawnisz  podejrzany przedmiot, jak 
najszybciej powiadom o tym fakcie 
Policję, dzwoniąc na numer alarmo-
wy 112.

Znaleziono niewybuch

Tym razem do pracy mogli wrócić 
fryzjerzy, kosmetyczki oraz pracow-
nicy gastronomii. Wszystkie usługi 
mają być teraz świadczone w ściśle 
określonym reżimie sanitarnym. Na 
czym polegać ma „nowa normalność”, 
o której tak często słyszmy?

Gdy chcemy skorzystać z usług 
fryzjera musimy wpierw zdalnie 
umówić sobie wizytę. W zakładzie 
musi być zachowany dystans 1,5 
m między stanowiskami. Jeżeli nie 
jest to niemożliwe, muszą one być 
oddzielone przegrodami z materiału 
nieprzepuszczającego powietrza. Dla 
bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są 
zobowiązani do noszenia rękawiczek 
i maseczek  przy wykonywaniu usług.

Właścicielka salonu fryzjerskiego 
w Olkuszu Lucyna Dobrek opowia-
da, że na brak klientów nie może 
narzekać. - Gdy tylko okazało się, 
że ruszamy od 18 maja, rezerwacja 
terminów ruszyła pełną parą. Widać, 
że wiele osób nie mogło się doczekać 
otwarcia zakładów fryzjerskich. 
Zgodnie z wymogami, w salonie po 
każdym kliencie przeprowadzana jest 
dezynfekcja stanowiska, myjki, fotela, 
klamek. Oczywiście nadal - tak, jak 
przed pandemią - wszystkie narzędzia 
fryzjerskie są dezynfekowane w stery-
lizatorze. Dla klientów mamy przygo-
towane rękawiczki, maseczki i płyny 
odkażające - mówi Lucyna Dobrek.

Z kolei wytyczne dla klientów sa-
lonów kosmetycznych przewidują, że 

na zabiegi wolno przychodzić bez osób 
towarzyszących. Klienci muszą zasła-
niać nos i usta oraz nosić rękawiczki 
ochronne, jeśli tylko jest to możliwe 
ze względu na rodzaj wykonywanego 
zabiegu. Osoby odwiedzające salon 
nie mogą także korzystać z telefonów 
komórkowych w trakcie wykonywania 
usługi.

Danuta Chodorowska, właści-
cielka jednego z olkuskich salonów 
kosmetycznych, nie kryje radości 
z otwarcia. – Bardzo wielu ludzi 
czekało na tą chwilę z utęsknieniem.  
Jeszcze przed otwarciem otrzymywa-
liśmy telefony z prośbą o rezerwację 
terminu. Zabiegi kosmetyczne nie 
tylko poprawiają nasz wizerunek, 
ale także samopoczucie. Dla naszych 
klientów i dla nas jest to powrót do 
normalności. Zwłaszcza, że wiele 
z wprowadzonych obostrzeń to stan-
dardy sanitarne, które obowiązywały 
w naszej branży jeszcze przed wybu-
chem epidemii - mówi.

Do pracy wrócili także restaura-
torzy. Część z nich korzystała z opcji 
tzw. „na wynos”, ale od poniedziałku 
mogą przyjmować klientów w lo-
kalach. Ich także obowiązują ob-
ostrzenia. W przypadku restauracji 
i kawiarni wprowadzono zasadę 1,5 
m odległości od krańca blatu jednego 
stolika do krańca blatu drugiego. 
W lokalach można korzystać tylko 
z jednorazowych sztućców. Schowane 
mają być zaś wszelkie dodatki, takie 
jak: cukier, serwetki i wazoniki. Wy-
magana jest również dezynfekcja rąk 
przy  wejściu na teren lokalu.

- Dostosowanie się do nowej 
rzeczywistości to wyzwanie, któremu 
wszyscy musimy sprostać. Nowe prze-
pisy wprowadzają duże ograniczenia 
w prowadzonej przez nas działalności, 
głównie przez to, że możemy przyjąć 
ograniczoną ilość gości. To nas jednak 
nie zniechęca. Ludzie czekali na to, 
żeby móc się napić albo coś zjeść 
poza domem. Dokładamy wszelkich 
starań, aby im to umożliwić – mówi 
Paweł Nawrot, właściciel restauracji 
Batorówka.

Do  właścicieli lokali gastro-
nomicznych należy też ustalenie 
i kontrola  maksymalnej liczby gości, 
która w danym momencie w nim 
przebywa.  Natomiast kucharze 
i kelnerzy powinni nosić maseczki 
oraz rękawiczki. Po wyjściu gości, 
stoliki powinny być każdorazowo 
dezynfekowane. Ponadto na razie 
nie można się spotykać w szerszym 
gronie. W restauracji, osoby nie 
będące rodziną, mogą się spotykać 
maksymalnie w parach. Głównym 
obostrzeniem jest też to, że w lokalu 
każdy gość powinien mieć do swojej 
dyspozycji 4 m2.

Mimo tych wszystkich ograni-
czeń mieszkańcy cieszą się, że mogą 
w końcu iść do fryzjera czy napić się 
kawy w kawiarni. – Na ten moment 
czekałem dwa miesiące. W życiu nie 
myślałem, że będę tęsknić za takimi 
rzeczami. Epidemia uczy nas, że 
trzeba doceniać każdą drobnostkę, 
bo nasze życie z dnia na dzień może 
stanąć na głowie – mówi Pan Adrian, 
mieszkaniec Olkusza.

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

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Od czerwca w czterech gmi-
nach naszego powiatu zaczną 
obowiązywać nowe stawki za wodę 
i ścieki. Biorąc pod uwagę dopła-
ty uchwalone przez samorządy, 
opłaty dla mieszkańców Bolesła-
wia i Klucz pozostaną bez zmian, 
natomiast mieszkańców Bukowna 
i Olkusza czekają podwyżki.

Przypomnijmy, że obecnie regu-
latorem taryfy jest spółka Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody Pol-
skie”. Zmienione przepisy spowodo-
wały, że w pierwszym kwartale 2018 
roku Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Olkuszu Sp. z o. o. 
musiało przygotować nowy wniosek 
taryfowy na trzy lata (stawki ustalono 
osobno na poszczególne lata).

Zgodnie z taryfą stawki obowią-
zujące od 1 czerwca 2020 roku do 
31 maja 2021 roku kształtują się 
następująco: 5,73 zł za 1 m3 wody 
dla gospodarstw domowych (wzrost 
o 0,11 zł) i 9,54 zł za 1m3 odebranych 
ścieków (wzrost o 0,07 zł).

Wzorem ubiegłych lat radni czte-
rech samorządów uchwalili dopłaty 
do stawek na siedem miesięcy tego 
roku (od czerwca do grudnia). W Bo-
lesławiu, Kluczach i Olkuszu decyzje 
te podjęto pod koniec ubiegłego roku, 

a w Bukownie uchwalono dopłaty pod 
koniec kwietnia.

Obowiązek dopłat od gmin wy-
nika z zapisów porozumienia, jakie 
te gminy zawarły w 2012 roku wraz 
z PWiK oraz bankiem PEKAO S.A. 
– emitentem obligacji, z których 
współfinansowana jest realizacja 
projektu „Porządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni Białej Przemszy 
na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław, Klucze – etap I”. W doku-
mencie tym zawarte jest zobowiązanie 
Wspólników do dokonania dopłat 
w wysokości co najmniej zapew-
niającej utrzymanie udziału kosztu 
usług wodno – kanalizacyjnych po-
noszonego przez odbiorców usług na 
poziomie nie wyższym niż 3 procent 
ich dochodu do dyspozycji. Wysokość 
dopłat określana jest w stosownych 
uchwałach podejmowanych przez 
miejskie i gminne rady poszczegól-
nych samorządów.

Ile zatem mieszkańcy 
zapłacą za wodę i ścieki?

Dopłaty w gminie Bolesław wy-
noszą: 0,34 zł netto do 1m3 wody 
i 2,97 zł do 1m3 ścieków. Mieszkańcy 
zapłacą zatem tyle samo, co do tej 
pory, czyli 5,39 zł netto za 1 m3 wody 
i 6,57 zł netto za 1 m3 ścieków.

Dopłaty w Bukownie ustalono 
na poziomie 0,24 zł netto do 1 m3 

wody i 2,50 zł do 1 m3 ścieków. Dla 
mieszkańców oznacza to opłaty w wy-
sokości 5,49 zł netto za 1 m3 wody 
i 7,04 zł za 1m3 ścieków (w okresie 1 
czerwca 2019 - 31 maja 2020 było to 
odpowiednio 5,38 zł i 6,97 zł).

W Kluczach dopłata do 1 m3 
wody to 1,05 zł netto, a do 1 m3 ście-
ków 1,61 zł netto. Dla mieszkańców 
oznacza to, że opłaty pozostaną bez 
zmian. Opłata za ścieki wyniesie 7,93 
zł za 1 m3, a opłata za wodę wyniesie 
4,68 zł z a 1 m3.

W Olkuszu dopłaty wynoszą 0,32 
zł netto za 1 m3 wody i 1,10 zł netto za 
1m3 ścieków. Dzięki temu mieszkań-
cy będą płacić 5,41 zł netto za 1 m3 
wody i 8,44 zł netto za 1 m3 ścieków 
(w okresie 1 czerwca 2019 - 31 maja 
2020 opłaty wynoszą odpowiednio 
5,30 zł i 8,37 zł).

Do podanych stawek należy do-
liczyć 8 proc. podatku VAT. Podane 
opłaty obowiązują od 1 czerwca do 
31 grudnia 2020 roku.

To ostatni okres obowiązywania 
trzyletniej taryfy ustalonej w 2018 
roku. - Latem przystąpimy do opraco-
wywania nowego planu taryfowego na 
kolejne trzy lata według tych samych 
zasad, czyli z ustaleniem osobnych 
stawek na każdy rok - mówi wicepre-
zes Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. Grzegorz Cebo.

Ile zapłacimy za wodę 
i ścieki? 

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Przed laty głównym środkiem 
lokomocji publicznej dla wolbro-
mian był pociąg. Kiedy lokalnych 
połączeń zaczęło drastycznie 
ubywać, kolejowe perony wymarły, 
a ludzie przerzucili się na zbiorowy 
transport samochodowy, który 
praktycznie całkowicie zastąpił po-
ciągi. Ostatnio dokonano rewolu-
cyjnej modernizacji wolbromskiego 
węzła komunikacyjnego i peronów 
na stacji PKP, a na dodatek pojawił 
się pomysł budowy dodatkowego 
przystanku.

Minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk podczas wspólnej kon-
ferencji prasowej z prezydentem 
Andrzejem Dudą ogłosili niedawno 
plan, zgodnie z którym w ciągu pię-
ciu lat w całej Polsce powstanie 200 
przystanków, które mają ułatwić 
podróżnym skorzystanie z transportu 
kolejowego i wymazać białe plamy 
komunikacyjne. W województwie 
małopolskim w ramach tego progra-
mu ma zostać wybudowanych 10 
przystanków: pierwszy - to właściwie 
gruntowna przebudowa, dzięki której 
zostaną wydłużone perony w Mie-
chowie, 9 kolejnych - to przystanki 
zupełnie nowe.  Powstaną one w miej-
scowościach: Pisary, Niegoszowice, 
Zebrzydowice, Zakrzów, Dąbrówka, 
Dąbrówka, Nowy Sącz, Nowy Sącz i… 
w Wolbromiu.

- Stara stacja kolejowa w Wol-
bromiu jest położona na uboczu 
i dziś, w czasach, kiedy wszystkim 
się spieszy, odległość, którą trzeba 
pokonać, by do niej dotrzeć, ma inne 
znaczenie niż dawniej. Miasto rozłoży-
ło się na dwie części po obu stronach 
torów, a z jego najdalszych krańców 
na dworzec PKP jest dość daleko. 
Dlatego pomyślałem, że w momencie, 
kiedy rząd zapowiada reaktywację 
lokalnych połączeń, zwiększa nakłady 
na infrastrukturę kolejową i poprawę 
warunków podróżowania koleją, 

warto zadbać, aby mieszkańcy Wol-
bromia, ale także innych okolicznych 
miejscowości z gminy Wolbrom i Trzy-
ciąż mieli możliwość skorzystania 
z przystanku, znajdującego się bliżej 
centrum – wyjaśnia radny powia-
towy Piotr Gamrot , pomysłodawca 
umiejscowienia nowego kolejowego 
przystanku nieopodal skrzyżowania 
ulic Olkuskiej, 1-Maja, Skalskiej 
i Krakowskiej, przed przejazdem ko-
lejowym od jego zachodniej strony. – 
Przedstawiłem ten pomysł ministrowi 
Adamczykowi, a ten skierował go do 
analizy. W efekcie nasz nowy przysta-
nek znalazł się w projekcie budowy 
200 przystanków, które powstaną 
na terenie całego kraju – informuje 
Piotr Gamrot.

Logistycznie miejsce jest wybrane 
dobrze – stanowi niewątpliwie punkt, 
z którego można przemieszczać się 
we wszystkich ważnych kierunkach: 
w stronę Olkusza i dalej na Śląsk, 
do Miechowa, Kielc, a nawet - trochę 
okrężną drogą - do Krakowa. Plan 
przewiduje budowę dwóch rów-
noległych peronów w obie strony. 
Gdyby powstał tu dodatkowo duży 
parking, miejsce to mogłoby stać 
się funkcjonalnym przesiadkowym 
węzłem komunikacyjnym dla miesz-
kańców okolicznych miejscowości. 
Warunkiem jest jednak spełnienie 
obietnic utworzenia nowych połączeń 
kolejowych i to nie tylko na dawnych 

trasach w kierunkach ze wschodu 
na zachód i odwrotnie, ale także - co 
jest marzeniem mieszkańców szeroko 
pojętej Ziemi Olkuskiej - w kierunku 
zakorkowanego Krakowa! Minusem 
jest bezpośrednie sąsiedztwo komu-
nikacyjnego przekleństwa Wolbromia, 
czyli wiecznie zakorkowanego prze-
jazdu kolejowego, chyba że  zatrzy-
mujące się tu pociągi nie będą miały 
żadnego wpływu na płynność ruchu 
drogowego.

Tymczasem władze państwowe 
zapowiadają kolejną odsłonę walki 
rządu z wykluczeniem komunikacyj-
nym i informują, że kosztem 1 mld zł 
nowe przystanki kolejowe powstaną 
w miejscach, gdzie funkcjonowały 

dawniej, ale je zlikwidowano lub 
tak jak w Wolbromiu -  jest lokalna 
potrzeba powstania całkiem nowych, 
zostaną też zmodernizowane perony 
zbyt krótkie, by mogły zatrzymywać 
się przy nich pociągi dalekobieżne. 
Warunkiem realizacji inwestycji ma 
być deklaracja regionalnego organi-
zatora przewozów o chęci korzystania 
z wybudowanej infrastruktury. Czy 
będzie zainteresowanie przewoźnika 
odbudową tradycji podróżowania 
w różnych kierunkach koleją z Wol-
bromia? Ciekawi jesteśmy jak nasi 
Czytelnicy oceniają ten pomysł i szan-
se jego powodzenia…

Czy Wolbrom potrzebuje 
drugiego przystanku?

TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Mimo rysującego się na hory-
zoncie kryzysu, Gmina Trzyciąż 
realizuje zaplanowane na ten rok 
zadania. Ostatnio został rozstrzy-
gnięty przetarg, na którego efekty 
bardzo czekają mieszkańcy Trzy-
ciąża: wzdłuż drogi prowadzącej 
obok osiedla do kompleksu placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, 
czyli szkoły, przedszkola i żłobka 
postanie chodnik dla pieszych.

- Bardzo cieszymy się, że postu-
laty mieszkańców zostały uwzględ-
nione w tegorocznym budżecie Gminy 
Trzyciąż. Ten chodnik bardzo poprawi 
bezpieczeństwo wzdłuż drogi, która 
zawsze była dość ruchliwa, a ostatnio 
jest jeszcze bardziej, ponieważ rodzice 
i opiekunowie odwożą i odprowadzają 

tędy swoje dzieci do szkoły oraz no-
wego przedszkola i żłobka – mówi Ur-
szula Konstanty, radna z Trzyciąża.

– Nie bez znaczenia jest też upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w tym miejscu, poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej. Droga będzie 
mniej śliska, co znacząco poprawi 
warunki przejścia i przejazdu przez 
wieś w czasie opadów deszczu – do-
daje radny Przemysław Czapnik z tej 
samej miejscowości.

- W ramach zaplanowanych prac 
zostanie wykonana przebudowa drogi 
i pobocza, dzięki czemu powstanie no-
wy chodnik z kostki brukowej o dłu-
gości ok. 300 m i szerokości 2 m. Przy 
chodniku będą też wykonane zjazdy 
do przylegających posesji. Wcześniej 
jednak będzie wybudowana nowa 
nitka kanalizacji, którą  deszczówka 
popłynie w kierunku istniejącej już 
sieci, a skarpa nad chodnikiem zosta-

nie umocniona płytami ażurowymi. 
Czas robót związanych z budową 
chodnika będzie też wykorzystany na 
położenie rur gazociągowych, które 
zasilą w ekologiczne paliwo centrum 
Trzyciąża. Dzisiaj mogę powiedzieć, że 
wstrzymywaliśmy budowę tego chod-
nika również z tego powodu – gdyby 
prace nie zgrały się w czasie mogłoby 
się zdarzyć, że część z nich by się 
niepotrzebnie zdublowała – wyjaśnia 
wójt Roman Żelazny. - Wykonawcą 
chodnika i kanalizacji będzie firma 
wyłoniona w przetargu, która złożyła 
ofertę na kwotę 350.574,78 zł, dając 
okres gwarancji i rękojmi  66 miesięcy 
oraz gwarantując usunięcie wad czy 
usterek w okresie gwarancji  w cią-
gu  5 dni. Jest to P.P.H.U. BUD-RYS 
Łukasz Bazior z Miechowa, które już 
wcześniej dało się poznać w gminie 
Trzyciąż jako solidny wykonawca – 
informuje wójt.

Będzie bezpieczniej

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Chcesz pomóc psom i kotom 
w schronisku? Komitet Społeczny 
„Pomagamy” organizuje w Klu-
czach zbiórkę karmy, obroży 
i smyczy.

- Czas pandemii jest trudny 
dla wszystkich, również bezdomne 
zwierzątka potrzebują w tej chwili 

pomocy. Dlatego podjęliśmy próbę 
przeprowadzenia akcji, która wspo-
może naszych czteronożnych przy-
jaciół. Wszystkim ludziom dobrego 
serca pięknie dziękujemy! - mówią 
zaangażowani w akcję wolontariusze: 
Kinga Sierka, Sebastian Sierka, Mi-
chał Bromblik.

Dary dla zwierząt ze schroniska 
można przekazywać w Kluczach – 
Osadzie (ciąg garaży przy drodze 

cegielnianej w sąsiedztwie bloków 
17,18,37 garaż 7) we wtorki w godz. 
16.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 
10.00 – 12.00. W pilnych przypad-
kach zainteresowani pomocą zwierzę-
tom mogą umówić się na inny termin 
po wcześniejszym kontakcie pod nr 
tel. 503 910 334.

Zbiórka karmy, obroży i smyczy 
potrwa w podanych wyżej terminach 
do 15 czerwca.

Pomóż zwierzętom  
ze schroniska!
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

Ekran w naszym kinie ma już 7 
lat – czas go wymienić na bardziej 
nowoczesny – mówi Piotr Gamrot, 
który chwali się pozyskaniem środ-
ków na kolejne zmiany kierowanej 
przez siebie placówce. W ciągu 
ostatnich lat Dom Kultury w Wol-
bromiu i jego otoczenie zmieniły 
się radykalnie, ale to nie koniec.

Kiedy placówki kulturalne mu-
szą przymusowo pauzować w ocze-
kiwaniu na koniec pandemii, my 
staramy się nie siedzieć bezczynnie. 
Wyszukujemy konkursy, w których 
możemy startować po środki na kolej-
ne zmiany, pozyskujemy sponsorów 
– tłumaczy dyrektor DK. - Ostatnio 
rozstrzygnięto kilka z nich i już 
wiemy, że będzie możliwa wymiana 
ekranu kinowego. Nowy będzie tro-
chę większy, niż ten, służący nam 
teraz.  W zależności od tego, jak 
pójdzie przetarg, mamy też zamiar 
wzbogacić naszą ofertę o jeden lub 
dwa stacjonarne biletomaty, które 
chcemy postawić przy kinowej kasie 

- aby w razie potrzeby zmniejszyć ko-
lejkę i w centrum, w którymś z miejsc 
publicznych na terenie Wolbromia, 
tak, aby mieszkańcy mogli w nich 
kupić bilety do kina, na koncerty 
czy spektakle. Urządzenia specjalnie 
dla nas przygotuje firma Ekobilet, 
dzięki której można już kupować 
bilety w sieci. Wydatki te sfinansu-
jemy dzięki pozyskanej z Polskiego 
Instytutu Filmowego kolejnej dotacji 
w wysokości 20 tys. zł na rozwój kin 
- wyjaśnia Piotr Gamrot.

Oprócz planów związanych z ki-
nem, zaplanowano na ten rok kon-
tynuację prac w parku przy DK. Jak 
informuje dyrektor – środki na ten 
cel również pochodzą z zewnętrzne-
go źródła. Przy fontannie, której na 
razie nie wolno uruchomić w związku 
z antywirusowym reżimem, podobnie 
jak lokalnej tężni i placu zabaw, ma 
stanąć ekologiczna, bezprzewodowa 
ładowarka do telefonów i nowe siedzi-
ska dla odpoczywających. Powstanie 
też malowniczy parkan, oddzielający 
kącik wypoczynkowy przy fontan-
nie od znajdującej się powyżej hali 
sportowej.

Zmiany 
w wolbromskim 

kinie
POWIAT

�KPP�w Olkuszu

Policjanci przestrzegają przed 
oszustami, którzy wykorzystu-
ją epidemię koronawirusa. Bez 
żadnych skrupułów, oferują do 
sprzedaży środki mające rzekomo 
cudowne właściwości lecznicze 
i zwalczające wirusa. Nie tylko 
pukają do domów i mieszkań, 
często starszych osób, w Interne-
cie podszywają się pod instytucje 
i organizacje mające na celu zwal-
czanie i zapobieganie szerzeniu się 
wirusa, czy też zajmujące się jego 
leczeniem. Nie ulegajmy panice 
i nie dajmy się oszukać. O każdym 
takim przypadku, informujmy 
Policję.

Przestępcy wykorzystują obecną 
sytuację. Dla nich jest to łatwy spo-
sób do szybkiego wzbogacenia się. 
Pukają do domów i mieszkań, często 
osób starszych, oferując im różne 
produkty. Są to talizmany, amulety, 
zioła czy herbaty. Wszystkie z tych 
produktów i przedmiotów mają mieć 
uzdrowieńczą moc i chronić przed 
zarażeniem. Policjanci ostrzegają, 
przed takimi ofertami. Żaden z tych 
produktów nie posiada właściwości 
leczniczych.

Jak zapobiec zachorowaniu, jak 
się leczyć i co zrobić w przypadku 

zarażenia, takie informacje można 

uzyskać, dzwoniąc na infolinię Na-

rodowego Funduszu Zdrowia nr tel. 

800-190-590.

Oszustwa pojawiły się również 

w Internecie. W sieci można spotkać 

wielu nieuczciwych sprzedawców, 

którzy podszywają się pod Służby Sa-

nitarne,  Ministerstwo Zdrowia oraz 

inne instytucje i organizacje walczące 

z rozprzestrzenianiem się i szerze-

niem koronawirusa. W Polsce odno-

towano już takie przypadki.  Oszuści 

rozpowszechniają w Internecie nie-

prawdziwe informacje dotyczące 

produktów, ale także  ewentualnych 

metod leczenia tego wirusa. Prze-

stępcy, oferują do sprzedaży np. 

refundowane szczepionki. Informacje 

te rozpowszechniają, przesyłając sms, 

do którego dołączony jest link kieru-

jący do strony z płatnościami.

Policjanci przestrzegają przed 

tego typu oszustami. Nie dajmy 

się zwieść pozorom, nie kupujmy 

cudownych środków mających nas 

rzekomo uchronić przed zachoro-

waniem na koronawirusa, czy nagle 

uzdrowić. Nie wpuszczajmy też osób, 

które oferują nam cudowne leki czy 

produkty, do swoich domów. Bądźmy 

czujni i rozważni! O każdym takim 

przypadku informujmy Policję.

Policja 
ostrzega przed 
oszustwami!

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza:od 1956

 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
w oparciu o „Regulamin w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 

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

w zakładce – Regulaminy pn.: 

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

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

1. Oznaczenie i opis nieruchomości
 Nieruchomości (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej wymienione działki:
a) nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga 

wieczysta o Nr KR1O/00080914/8,
 nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej pow. 0,0557 ha, dla 

działek jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8,
b) nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga 

wieczysta o Nr KR1O/00080916/2, 
c) nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga 

wieczysta o Nr KR1O/00080915/5, 
 Działki usytuowane są w zachodniej części Olkusza, na obszarze pomiędzy drogą krajową 

DK94 relacji Katowice-Kraków od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu. 
Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej Olkusza, Zakładami 
Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i znajdują się w pobliżu Strefy Aktywności Gospodarczej 
m. Bukowno. Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną 
związaną z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody. Dojazd do 
wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach dojazdowych znajdujących się 
na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy Wspólnej. Wszystkie działki posiadają 
przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto procedurę 
przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

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

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

 - Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty: połączone budynki przepompowni i filtrów,
 - Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się: odmulnik 4 komorowy, przepompownia osadu.

2. Obowiązek ustanowienia służebności, drogi dojazdowe
 Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu i doprowadzenia 

wszelkich mediów po działce nr 871 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr: 861, 862, 865.
 Pozostałe drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich zakupu lub dzierżawy. 
 
3. Przeznaczenie nieruchomości
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego:
 - działka nr ew. gr. 861 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub 

zabudowy usługowej oraz tereny usług komercyjnych,
 - działka nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 ulica główna 

dwujezdniowa,
 - działka nr ew. gr. 862, 865, opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów lub zabudowy usługowej. 

4. Cena wywoławcza, opłaty
 a) - nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha oraz nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 

791/7 o pow. 0,0557 ha – 667 200,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT. 
 - nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha – 1 177 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
  - nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha – 207 300,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
 b) Zamawiający dopuszcza podział płatności (dla każdej z działek) na transze rozłożone w czasie.
 c) Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty sądowe z tym związane, w tym 

z ustanowieniem służebności, ponosi nabywca nieruchomości.
 d) Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów związanych z uczestnictwem 

w przetargu.

5. Roszczenia, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
 Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. 
6. Oferta
 a) Oferty mogą być częściowe, tj. mogą dotyczyć jednej bądź wszystkich działek wskazanych 

w pkt 1 Ogłoszenia.
 b) Pisemne oferty winny zostać sporządzone odrębnie dla każdej z nieruchomości wskazanych 

w pkt 1 Ogłoszenia.
 c) Pisemne oferty w zamkniętych i nieprzeźroczystych kopertach opatrzonych napisem  

„Przetarg SUW” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia 
30.06.2020 r. do godz. 10.00.

 d) Pisemna oferta na zakup poszczególnej nieruchomości powinna być sporządzona na 
formularzu przetargowym zamieszczonym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa  
http://pwik.olkusz.pl w zakładce Przetargi i powinna zawierać:

 a) imię, nazwisko i adres oferenta
       albo 
 nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferent jest osobą prawną lub innym podmiotem) wraz 

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

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

zwrócić wadium. 
 e) Oferent pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, 
na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą, jednorazowego zwrócenia się 
do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 30 dni. W razie braku wyraźnego oświadczenia Oferenta o woli przedłużenia terminu 
związania ofertą w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu wezwania, uznaje się, iż Zamawiający 
nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

7. Wadium
 Oferent wnosi wadium w wysokości: 
 a) nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 

o pow. 0,0557 ha – 33 360,00 zł. 
 b) nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha – 58 870,00 zł.
 c) nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha – 10 365,00 zł.
 przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia 29.06.2020 r. 
 Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 
 Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto 

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

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

8. Warunki przetargu
 - ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,
 - w każdej ofercie należy podać tylko jedną cenę.

9. Małżeńska wspólność majątkowa
 Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) 

obydwie przystępują do przetargu. Małżonek  zamierzający samodzielnie kupować  nierucho-
mość  nabywaną do majątku wspólnego musi posiadać pisemną zgodę współmałżonka,  
a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu 
rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż  
środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka  
będącego uczestnikiem przetargu.

10. Nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 

marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagane jest przedłożenie 
stosownego zezwolenia.

11. Otwarcie ofert 
Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 30.06.2020 r. o godz. 10.15 w Sali Narad Przedsię-
biorstwa. W części jawnej otwarcia ofert Komisja przetargowa:

 a) podaje liczbę otrzymanych ofert;
 b) dokonuje otwarcia kopert oraz podaje oferowane ceny wraz z nazwą Oferenta;

 c) zawiadamia Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu 
 d) zawiadamia Oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 
 W otwarciu ofert mogą wziąć udział Oferenci.
 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, nie dłużej jednak niż o 30 dni. 

12. Ocena ofert
 1) Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
 a) została doręczona po terminie;
 b) została doręczona w otwartych lub przeźroczystych kopertach;
 c) nie została zabezpieczona wniesionym w terminie wadium;
 d) Oferent w wyznaczonym terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 e) zawiera oferowaną cenę niższą niż cena wywoławcza;
 f) została złożona przez osobę wchodzącą w skład komisji przetargowej lub osoby bliskie tym 

osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 
Komisji przetargowej; 

 2) Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia oferty lub do wyjaśnień w wyznaczonym przez 
siebie terminie, jeśli oferta zawiera braki inne niż wymienione w pkt 1) Zamawiający odrzuci 
ofertę, jeśli Oferent nie przedłoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

 3) Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. 
 4) W przypadku zaoferowania przez większą liczbę Oferentów takiej samej (najwyższej) ceny za 

daną nieruchomość, Zamawiający wzywa ich do doręczenia ofert dodatkowych w wyznaczonym 
przez siebie terminie nie krótszym jednak niż 7 dni. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie 
mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13. Zwrot wadium
 1) Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2) Wadium ulega zatrzymaniu w razie odmowy podpisania przez Oferenta, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, umowy sprzedaży. 
 3) Wadium ulega również przepadkowi, gdy cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na nabycie 

nieruchomości w terminie ustalonym na zawarcie umowy. 
 4) Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od 

rozstrzygnięcia przetargu, w formie, w jakiej Oferent wniósł wadium.

14. Wynik postępowania
 Informacje o wyniku postępowania zostaną zamieszczone zostaną na stronie internetowej, na 

której opublikowane zostało Ogłoszenie oraz przekazane na piśmie do wiadomości Oferentów 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

15. Unieważnienie przetargu 
 Organizator przetargu może unieważnić przetarg w każdym czasie z uzasadnionych powodów, 

w szczególności, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Przedsiębiorstwa, czego nie 
można było wcześniej przewidzieć, lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

16. Umowa kupna – sprzedaży
 Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu 

i terminie zawarcia umowy kupna - sprzedaży. 
 Jeżeli w/w osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub odmawia 

zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, albo cudzoziemiec w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie przedłoży 
do dnia zawarcia umowy zezwolenia, o którym mowa w ustawie, organizator przetargu 
odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Jeśli Oferent odmówi 
podpisania umowy, bądź Oferent będący cudzoziemcem nie przedstawi wymaganych zezwoleń, 
Zamawiający ma prawo wybrać jako najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert lub unieważnić 
przetarg.

17. Sposób komunikacji
 Poza przypadkami, w których Organizator przetargu zastrzega formę pisemną z własnoręcznym 

podpisem, dopuszcza się formę komunikacji w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail). 

18. Udzielanie informacji
 Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
 Łukasz Ochab l.ochab@pwik.olkusz.pl tel.: 32 643 14 15 w. 115
 Jerzy Zembura j.zembura@pwik.olkusz.pl tel.: 32 643 14 15 w. 144

19. Klauzula informacyjna RODO
 Z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się na stronie
 internetowej Przedsiębiorstwa http://pwik.olkusz.pl w zakładce: Strefa klienta/ODO

Składamy wyrazy wdzięczności
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom,

Grupom Teatralnym,
Rodzicom i Uczniom klasy II E,

całemu Gronu Pedagogicznemu I LO w Olkuszu, 
wszystkim, którzy dzielili z nami ciszę, smutek
 i rozpacz po rozstaniu z naszym Ukochanym 

Synkiem 

Kubusiem Basarą 

P O D Z I Ę K O W A N I A

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

Do 30 maja br. właściciele po-
sesji przy ul. Miechowskiej w Wol-
bromiu mają możliwość złożenia 
uwag i wniosków w związku ze 
wszczęciem przez Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Krakowie postępowania 
administracyjnego, w sprawie 
wpisu do rejestru zabytków hi-
storycznego zespołu budowla-
nego, zlokalizowanego przy ul. 
Miechowskiej w Wolbromiu. Wpis 
do rejestru będzie miał poważne 
konsekwencje dla dalszego użyt-
kowania budynków przy Miechow-
skiej, dlatego warto zapoznać się 
ze szczegółami.

Jedną z form ochrony zabytków 
w Polsce jest wpisanie takich obiek-
tów do rejestru zabytków, który na 
terenie danego województwa prowadzi 
wojewódzki konserwator zabytków. 
Decyzja o wpisie do rejestru wiąże się 
dla właściciela nieruchomości z licz-
nymi zadaniami i obowiązkami, zwią-
zanymi z utrzymaniem zabytkowego 
obiektu i zachowaniem jego wartości. 
Zagospodarowanie takiej zabytkowej 
nieruchomości, prowadzenie remon-
tów, przebudowy, adaptacji może 
odbywać się jedynie w ograniczonym 
zakresie i pod ścisłym nadzorem 
służb konserwatorskich, które na 
takie prace muszą wydać odpowied-
nie pozwolenie. W praktyce oznacza 
to też konieczność używania przy 
remontach zatwierdzonych odgórnie 
materiałów.

Jak przekonuje wpis pod ogłosze-
niem na fb dokonany przez użytkow-
nika o nazwie „Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej 
w Wolbromiu”: Jeżeli wszczęte przez 
Małopolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków postępowanie 

w sprawie wpisania historycznego 
zespołu budowlanego ulicy Miechow-
skiej do rejestru zabytków może 
„w przyszłości powodować z tego 
tytułu wiele komplikacji dla właści-
cieli”, m.in. w zakresie samowolnych 
i niewłaściwie przeprowadzanych 
remontów, które doprowadzają do 
utraty przez poszczególne nierucho-
mości walorów zabytkowych, a tym 
samym powodują niszczenie krajo-
brazu kulturowego naszego miasta, 
to należy mieć nadzieję, że w naszej 
gminie obiekty zabytkowe, stanowią-
ce materialne świadectwo o naszej 
przeszłości, staną się potencjałem roz-
woju, a nie balastem. Paradoksalnie 
wpisanie danego obiektu do rejestru 
bądź ewidencji zabytków daje jego 
właścicielowi możliwość ubiegania 
się o pozyskanie środków publicznych 
na przeprowadzenie koniecznych prac 
remontowo-konserwatorskich. Sami 
często podróżujemy do miejsc, które 
zachwycają nas „dawnością” i za-
dbaną zabytkową przestrzenią, m.in. 
Kazimierza Dolnego nad Wisłą, Sta-
rego Sącza oraz wielu innych małych 
miasteczek. Właśnie dlatego ważne 
jest, pomimo prywatnej własności, 
dbanie o „detale” i podporządkowa-
nie się wytycznym konserwatorskim, 
m.in. w zakresie zastosowania wła-
ściwej stolarki okiennej i drzwiowej, 
rodzaju i kolorystyki elewacji. Dzięki 
temu mamy szansę żyć w pięknej 
przestrzeni, a nie otaczać się kiczem. 
MAŁOMIASTECZKOWOŚĆ JEST SU-
PER!😃 zadbajmy wreszcie o nią.

Również Małopolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Krakowie 
podkreśla, że plusem wpisania na 
listę, jest możliwość ubiegania się 
o dotację celową od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na dofi-
nansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru obiektów zabytkowych. 
W praktyce oznacza to, że takie prace  
muszą być realizowane w ramach za-
dań mieszczących się w ogłaszanych 
przez ministra programach doty-
czących ochrony zabytków na dany 
rok. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zgodnie z programem 
„Ochrona zabytków”, wytycznymi na 
dany rok oraz opublikowanym regula-

minem programu, przyjmuje wnioski 
od uprawnionych wnioskodawców 
w terminach podanych w regulami-
nie, ale środki niestety zazwyczaj są 
mniejsze niż potrzeby.

Na temat zasad przyznawania 
dotacji ministerialnych można prze-
czytać tutaj: https://tiny.pl/77nn4

Sprawa wywołała gorącą dysku-
sję w mediach społecznościowych, bo 

z jednej strony rację mają zwolennicy 
ochrony dziedzictwa narodowego, 
a z drugiej powstał wielki społeczny 
niepokój, związany przede wszystkim 
z tym, że nikt z właścicielami o pomy-
śle wcześniej nie rozmawiał, a skutki 
decyzji konserwatora spadną przede 
wszystkim na nich.

W tej sprawie potrzebny jest 
spokój i świadomość, że Małopolski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
nie działa na szkodę naszego miasta. 
Nie trzeba być historykiem sztuki czy 
architektem, żeby odnieść wrażenie, 
że wiele budynków wymaga ko-
niecznych remontów, lub wiele z nich 
zostało po remoncie stało się karyka-
turą zabytku. Szczególnie w ostatnim 
czasie, dzięki działalności na fb wielu 
osób zachwycamy się archiwalnymi 

zdjęciami Wolbromia i okolic. Dzięki 
właściwemu podejściu do zagadnie-
nia ochrony i opieki nad zabytkami, 
nasza przestrzeń publiczna ma tylko 
szansę na tym zyskać. W połączeniu 
z bogactwem przyrodniczym jury kra-
kowsko-częstochowskiej możemy le-
piej wykorzystać te walory w rozwoju 
innych gałęzi gospodarki - podkreśla 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwo-

ści w Radzie Miejskiej w Wolbromiu.
Aby zachować spokój, to takie 

działanie powinno być poprzedzone 
konsultacjami społecznymi, termin 
powinien być dłuższy, by móc się 
merytorycznie przygotować (np zebrać 
archiwalne zdjęcia, by udowodnić ze 
w większości budynki te nie zacho-
wały swojego wyglądu z początku XX 
wieku, zatem obejmowanie ich ochro-

ną konserwatorska o podwyższonym 
rygorze poprzez wpisanie ich na listę 
zabytków, jest nieuzasadnione. (...) 
Oczywiście my, mieszkańcy poznamy 
chętnie Państwa wizję jak zmienić tę 
ulicę, kto i jak to sfinansuje, aby ruiną 
zabytkową nie pozostała. Proszę po-
równać koszt projektu budowlanego, 
remontu budynków, które są wpisa-
ne do rejestru, z tymi które nie są, 
proszę porównać koszty wykonania 
prac budowlano-remontowych takich 
budynków z budynkami, które nie są 
wpisane. Ponadto nie tylko ta ulica 
charakteryzuje się taką zabudową nie 
tylko to miasto, ale i Skala, Słomniki, 
Olkusz w pewnej części... - argumen-
tuje jeden z mieszkańców.

Zgodnie z art.10§1 kpa strony 
postępowania, którymi są w przy-
padku ul. Miechowskiej wszyscy 
właściciele posesji, mogą zgłosić do 
sprawy ewentualne uwagi i wnioski 
w terminie 14 dni od daty podania za-
wiadomienia o wszczęciu postępowa-
nia administracyjnego do informacji 
publicznej – w przypadku tego po-
stępowania od 15 do 30 maja 2020 r.

Z uwagi na zagrożenie epide-
miologiczne COVID-19 pisma w tej 
sprawie należy kierować za pośred-
nictwem Poczty Polskiej na adres 
małopolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków ul. Kanonicza 
24, 31-002 KRAKÓW lub drogą 
elektroniczną na adres poczty elektro-
nicznej: krakow@wuoz.malopolska.pl

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonu:  
12 370 83 21 lub 18 44 888 54.

Ul. Miechowska w Wolbromiu trafi na listę zabytków

R E K L A M A

Ul. Miechowska podczas pogrzebu zmarłego 5 września 1941 r. proboszcza parafii w Wolbro-
miu księdza Józefa Chwistka. Zdjęcie nieznanego autorstwa udostępnił nam użytkownik FB.  
„Fajny jest ten Wolbrom i okolice”.
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CHIRURG 
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.

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 
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. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
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.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazowej i 
ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wielkiego 110, 
Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 8.00-17.00.
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
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. 

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.

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
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kardio-
log, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo serca, 
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsultacje. Śr od 
15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety 
Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10‒19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje 
wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 
796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy, Test wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul. 
Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 
784 099 674.
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731.
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.  Specjal ista chorób wewnętrznych .  
www.lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna:  
604 052 027.

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. 
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz, ul. 
Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 32 
754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 15‒18. 
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okresowe. 
Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 
15, pon. 16.30‒19, śr. 16.30 -19, sob. 10‒12, tel. 
32 645 44 70. 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji, 
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel. 
32 62 61 731. 

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.

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.
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
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.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psycholo-
giczny. Psychoterapia osób uzależnionych, współ-
uzależnionych, DDA. Porady psychologiczne, mgr 
Nadia Knyziak Psycholog, Specjalista Psychotera-
pii Uzależnień. Tel. 501 286 603.
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.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, 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. 

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. 

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. 
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.
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. 
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, tarczycy, 
przepływy nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. – 
sob. 8 – 20. Tel. 600 686 603, www.usgolkusz.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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R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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
22.05.2020 K. K. Wielkiego 64 B os. Skalska 9

23.05.2020 Mickiewicza 7 Krakowska 43

24.05.2020 Buchowieckiego 15 A 1 Maja 39

25.05.2020	 Orzeszkowej	22	 Plac	Wolności	15

26.05.2020	 Piłsudskiego	22	 Skalska	22

27.05.2020 Skwer 6 Krakowska 43

28.05.2020 K. K. Wielkiego 24 1 Maja 39

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) 

OGŁOSZENIA DROBNE

TYGODNIK REGIONALNY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”
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GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
mgr Ewa Janiszewska
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P S Y C H O T E R A P I A

U Z A L E Ż N I E Ń
ALKOHOL  NARKOTYKI  HAZARDl l

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

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

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

USŁUGI

 ǧ  FIRMA INTROLIGATORSKA 

“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewi-

cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 

Tel.(32)6413433, (643)0987, 

(606)306841, oferuje: oprawy 

tradycyjne - twarde (duża ilość 

kolorów), bindowanie, termobindo-

wanie, bigowanie, złocenie metodą 

termodruku.

 ǧ  Autoskup - każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.

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

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

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

BUDOWLANE

 ǧ  Malowanie pokoi. Tel.(799)914521

 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 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.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

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

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

MOTORYZACJA

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

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

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

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

 ǧ  POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ  Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 36 m2 , Olkusz.  
Tel.(882)757847.

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

PRACA

 ǧ  Biuro KLG PROJEKT Kon-
strukcje Inżynierskie poszukuje 
asystenta projektanta/kreślarza. 
Kontakt: biuro@klgprojekt.com

 ǧ  Komis rowerowy. Skup sprzedaż 
RTV, AGD. Pożyczki pod zastaw.  
Tel.(502)261113


