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OLKUSZ, KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Wsparcie dla szpitali, otwar-
cie świetlicy w Zalesiu Golczow-
skim, realizowane i planowane 
unijne inwestycje – tak w skrócie 
wyglądała wizyta małopolskiego 
wicemarszałka Łukasza Smółki 
w powiecie olkuskim. Promesy 
na projekty odebrali także samo-
rządowcy.

Unijne inwestycje 
i pomoc dla szpitali

Olkusz, Szpitalna 40a

(dawne Presto)

tel. 32 754 32 20 

Olkusz, Szpitalna 40a

(dawne Presto)

tel. 32 754 32 20 

zapraszamy do gry w kręgle

- prawdziwa włoska pizza,
  z pieca opalanego drewnem
- organizacja przyjęć
  okolicznościowych
- catering 

- prawdziwa włoska pizza,
  z pieca opalanego drewnem
- organizacja przyjęć
  okolicznościowych
- catering 
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Podrzucanie śmieci?  
Na Słowikach jest już lepiej!

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W ostatnim czasie sporo pisa-
liśmy o śmietnikach na olkuskich 
osiedlach, pod którymi często 
zalegały wielkogabarytowe odpady: 
stare meble, deski, opony.  Zarząd-
cy osiedli mówili o wyjątkowo dużej 
skali problemu w tym roku i zapo-
wiedzieli, że będą zdecydowanie 
temu przeciwdziałać. Sprawdzili-
śmy, jak dziś wygląda sytuacja na 
osiedlu Słowiki.

Wiosną śmietniki wyglądały tam 
fatalnie. Liczby mówią same za sie-
bie. Przez pierwsze cztery miesiące 
tego roku wywieziono ich  w sumie 
około 16 ton. W analogicznym okresie 
ubiegłego roku było to około 8 ton. - 
Pierwsze trzy tygodnie maja były ka-
tastrofalne. Z sześciu konserwatorów 
dwóch zajmowało się tylko śmieciami. 
Bardzo często zdarzały się sytuacje, 
że w pojemniku na odpady zmieszane 
był gruz, deski, uszkodzony sprzęt 
AGD, styropian, a w takim przypadku 
pojemnik nie został odebrany. Nasi 
pracownicy musieli opróżnić pojem-

nik, oddzielić gruz i inne odpady – 
mówił na początku czerwca prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” 
Michał Tworus.

Śmieci podrzucano na potęgę. 
- Być może powodem dużej ilości 
gabarytów był fakt, że mieszkańcy 
zostając wiosną w domach z powodu 
pandemii robili remonty, a efekty tego 
najbardziej odczuli pracownicy spół-
dzielni sprzątając wiaty śmietnikowe 
- uważa Michał Tworus.

Jak zatem radzi sobie „Nowa”? 
Został przygotowany kilku etapowy 
plan działania, którego celem jest 
wyeliminowanie procederu podrzu-
cania śmieci, m.in. wspólnie z Ol-
kuską Spółdzielnią Mieszkaniową 
jest prowadzona akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców – zostały 
wywieszone plakaty informacyjne na 
klatkach i ogłoszenia w prasie lokal-
nej. Trwają też rozmowy z Urzędem 
Miasta i Gminy w Olkuszu na temat 

kampanii dotyczącej segregowania 
śmieci – po konsultacjach zostały 
przygotowane przez UMiG ulotki 
informacyjne – jak prawidłowo segre-
gować śmieci. Modernizacji poddano 
samochód do wywożenia odpadów, 
aby jednorazowo można było ich 
więcej wywieźć do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

I najważniejsze - w wybranych 
wiatach pojawił się monitoring. - 
Musimy być konsekwentni i szukać 
sposobów, jak rozwiązać problem, 
a nie powodów, jak się z tego wymi-
gać. Nie możemy pobłażać osobom, 
które z premedytacją podrzucają 
pod śmietniki odpady pobudowlane 
czy stare meble. Działając wspólnie 
z Mieszkańcami, Strażą Miejską 
i Policją – ukrócamy ten proceder – 
pierwsze zdjęcia sprawców zostały już 
wysłane. Na szczęście sytuacja wy-
gląda dużo lepiej niż jeszcze miesiąc 
temu - gabarytów pod wiatami jest 
zdecydowanie mniej. Cieszę się, że 
nasze działania przynoszą zamierzony 
skutek, a nasze osiedle jest postrzega-
ne przez miasto i służby miejskie jako 
schludne i bezpieczne - mówi prezes 
Michał Tworus.

Dotacje na rozwój  
infrastruktury sportowej

POWIAT
Ewa�Barczyk

Sejmik Województwa Małopol-
skiego zdecydował o podziale 12 
mln zł na realizację w 2020 roku 
inwestycji w ramach programu 
„Małopolska infrastruktura rekre-
acyjno-sportowa”. Dofinansowanie 
otrzyma 100 jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu Małopolski, 
które zrealizują 102 projekty, 
a wśród beneficjentów są trzy 
gminy z powiatu olkuskiego.

Modernizację lub budowę zu-
pełnie nowych obiektów sportowych 
zaplanowały na ten rok gminy Klucze, 
Trzyciąż i Wolbrom. Wszystkim przy-
znane zostały dotacje w jednakowej 
wysokości - 152 320 zł.

Gmina Klucze zamierza z tą kwo-
tą zrealizować budowę wielofunkcyj-
nego boiska sportowego w Bogucinie 
Dużym. Jest to część większego 
projektu, który przewiduje zagospo-
darowanie terenu przy remizie OSP 
i budynku z izbą regionalną w tej 
miejscowości.

- W otoczeniu budynków za-
planowaliśmy przebudowę starego 
boiska, budowę ścieżek, parkingu 
i placu zabaw oraz rozbudowę oświe-
tlenia. Teren zostanie obsadzony 
zielenią. Aby zrealizować całość 

przedsięwzięcia  Gmina Klucze za-
bezpieczyła w budżecie 70 tys. zł oraz 
złożyła wnioski o dofinansowanie 
z dwóch źródeł: Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego oraz z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
– wyjaśnia wójt Norbert Bień.

Zakres projektowanej inwestycji 
obejmie: rozbudowę istniejącego bo-
iska asfaltowego w boisko wielofunk-
cyjne z nawierzchnią poliuretanową, 
na którym będzie można zagrać 
w siatkówkę, badmintona i mini 
koszykówkę, budowę piłkochwytów, 
czyli ogrodzenia zabezpieczającego 
boiska, montaż elementów małej ar-
chitektury – ławek parkowych, koszy 

na śmieci i lamp parkowych, a także 
budowę placu zabaw, parkingu oraz 
rozbudowę oświetlenia ciągów pie-
szych i placu.

Budowa podobnego, ogólnodo-
stępnego miejsca aktywności fizycznej 
jest również marzeniem społeczności 
Jangrota. Na potrzeby projektu, gmi-
na dokonała niedawno zamiany dzia-
łek i m. in. dzięki dobrej współpracy 
z parafią pw. św. Jana Chrzciciela 
w Jangrocie udało się pozyskać na 
cele rekreacyjno-sportowe znakomite 
miejsce w centrum wsi - nieopodal lo-
kalnej szkoły, remizy OSP i kościoła. 
Jak informuje Lucjan Gajda, radny 
z tej miejscowości, a zarazem prze-

wodniczący Rady Gminy Trzyciąż, na 
niezagospodarowanej dotąd działce 
powstanie nowoczesne miejsce do 
integracji mieszkańców i uprawniania 
aktywności ruchowej, z placem zabaw 
dla najmłodszych, ciągiem komuni-
kacyjnym umożliwiającym jazdę na 
rolkach i zewnętrzną siłownią. Nie 
zabraknie też wiaty, gdzie będzie moż-
na wspólnie biesiadować, a całości 
dopełnią elementy małej architektury: 
ławeczki, stojak rowerowy i kosze na 
śmieci. Teren zostanie ogrodzony.

Dzięki wojewódzkiej dotacji bę-
dzie też możliwa rewitalizacja kom-
pleksu sportowego przy głównej 
siedzibie Szkoły Podstawowej nr 
1 przy ul. Mariackiej w Wolbro-
miu. Znajduje się tam wybudowany 
w 2008 r., mocno eksploatowany 
przez lokalnych sportowców i wy-
magający już remontu Orlik do gry 
w piłkę nożną oraz boisko do gry 
z siatkówkę i koszykówkę. Obiekty 
sportowe na zewnątrz szkoły uzupeł-
niają ofertę nowoczesnej przyszkolnej 
hali sportowej, którą zarządza Dom 
Kultury w Wolbromiu.

Dofinansowane przez samorząd 
Województwa Małopolskiego projekty 
będą realizowane w roku bieżącym 
i rozpoczną się po wyłonieniu wy-
konawców w przetargach, które już 
planują wszystkie trzy gminy.

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Liczba miejsc do hospitalizacji 
w olkuskim szpitalu w ciągu minio-
nej dekady zmalała o ponad 100 
łóżek. Tak wynika z odpowiedzi, 
udzielonej przez władze powiatu 
na pytanie jednego z radnych. 
Najwięcej z nich  zostało zlikwido-
wanych w wyniku zmiany przepi-
sów, uzależniającej ilość miejsc dla 
pacjentów od ilości zatrudnionych 
w placówce pielęgniarek.

Olkuska lecznica przed prze-
kształceniem w Nowy Szpital posiada-
ła 380 łóżek. Aktualnie we wszystkich 
oddziałach szpitalnych znajduje się 
ich łącznie 271. - Zwiększona liczba 
zlikwidowanych łóżek w Nowym 
Szpitalu w 2019 r. (77 łóżek) wynika 
z wprowadzonego z dniem 1 stycznia 
2019 r. Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu leczenia szpitalnego. 
Wprowadza ono minimalne wskaźniki 
zatrudnienia pielęgniarek. Tym sa-
mym na konkretną liczbę łóżek na 
oddziale placówka musi zatrudnić 
odpowiednią liczbę pielęgniarek tak 
, aby mogły one należycie zająć się 
pacjentem – czytamy w odpowiedzi 
Starosty Bogumiła Sobczyka na 
pytanie zadane przez radnego Jana 
Orkisza.

Od 1 stycznia 2019 r. we wszyst-
kich szpitalach w Polsce obowiązują 
nowe normy zatrudnienia pielęgnia-
rek. Zgodnie z nimi jedno szpitalne 
łóżko ma przypadać na 0,6 etatu 
pielęgniarskiego. W placówkach dzie-
cięcych wskaźnik ten wynosi 0,8, 
a na oddziałach zabiegowych – 0,7.  
Rozporządzenie ministerstwa zdro-
wia, które miało doprowadzić do 

zwiększenia liczebności białego per-
sonelu w placówkach medycznych, 
przynosi jednak odwrotne skutki. 
Żeby sprostać nowym wytycznym, 
szpitale mają bowiem dwa wyjścia: 
zatrudnić dodatkowe pielęgniarki 
albo zmniejszyć liczbę łóżek. Ze wzglę-
du na ograniczone środki finansowe 
i brak wystarczającej ilości personelu 
na rynku, ich dyrektorzy najczęściej 
wybierają to drugie rozwiązanie.

Plusów tej sytuacji starają się 
szukać przedstawiciele placówki. - 
Dla polepszenia komfortu pacjentów 
rozlokowano łóżka tak, żeby było 
wygodniej, bardziej przestronnie, żeby 
był swobodny dostęp do łóżka przy 
wykonywaniu zabiegów leczniczych, 
pielęgnacyjnych. Ponadto, obecne 
możliwości diagnostyki i leczenia 
pozwalają na skracanie pobytów pa-
cjentów w szpitalu oraz wykonywanie 
wielu procedur w trybie ambulato-
ryjnym, w gabinetach zabiegowych, 
w trybie jednodniowym. W związku 
z tym przeanalizowano liczbę łóżek, 
długość pobytu pacjentów na oddzia-
łach i w porozumieniu z ordynatorami 
dostosowano liczbę łóżek na poszcze-
gólnych oddziałach do faktycznego 
ich wykorzystania – mówi Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Grupy nowy 
Szpital Holding S.A.

Z raportu opublikowanego przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych wynika, że średnia wieku 
pielęgniarek i położnych w Polsce 
sukcesywnie rośnie i wynosi obec-
nie 50 lat. Maleje zaś liczba osób 
otrzymujących uprawnienia do wy-
konywania tych zawodów. Nasz 
kraj znajduje się także w końcówce 
listy europejskiego rankingu liczby 
pielęgniarek na 1000 mieszkańców. 
Nad Wisłą wskaźnik ten wynosi 5,24.

Mniej łóżek 
w szpitalu

Sprawa śmietnika nabiera tempa
OLKUSZ

Wiola�Woźniczko
W minionym tygodniu pisali-

śmy o planowanej nowej lokalizacji 
śmietnika, który od lat stoi pod 
blokiem nr 5 na ul. Sławkowskiej 
w Olkuszu. Mieszkańcy „piątki” 
chcą, by go przenieść i zabudo-
wać, z uwagi na bałagan wokół 
kontenerów, nieprzyjemny zapach 
oraz podrzucanie odpadów. Sprawa 
nabiera tempa.

Proponowana nowa lokalizacja to 
miejsce naprzeciw kotłowni, na tere-
nie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Z tym zgodzili się i mieszkańcy, 
i szefostwo Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Jej prezes Kazimierz 
Bobyla zgodnie z zapowiedziami 
z ubiegłego tygodnia, wystąpił do 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej z pytaniem, czy po przeniesie-
niu śmietnika w nowe miejsce będą 
chcieli z niego korzystać mieszkańcy 
pobliskich bloków administrowanych 

przez PGK. Niedawno odbyło się ko-
lejne spotkanie, tym razem w nieco 
szerszym gronie. O planowanej in-
westycji rozmawiali z mieszkańcami 
osiedla przedstawiciele OSM, PGK, 

Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
oraz zarządu osiedla Śródmieście.

Zarządcy pobliskich bloków mu-
szą ustalić, z ilu nieruchomości 
śmieci mogłyby trafiać do śmietnika 
w nowej lokalizacji. W przypadku 
OSM na pewno będzie to „piątka” 
i pobliski blok przy ul. Mickiewi-
cza – czyli nieruchomości, których 
mieszkańcy obecnie korzystają ze 
spornego śmietnika. Pozostałe bloki, 
które wchodzą w grę, to wspólnoty 
administrowane przez PGK.

Kolejnym etapem będzie projekt 
nowej inwestycji. Po utwardzeniu 
terenu kontenery zostaną przenie-
sione. Na pewno całość zostanie 
ogrodzona. Nie wiadomo jeszcze, czy 
nowy śmietnik będzie murowany czy 
też stanie tam metalowa wiata.

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami”

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy 

dla 

Zdzisławy Szczygieł 

z powodu śmierci 

MAMY
składają 

Radni klubu OdNowa 
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Jak idą unijne 
przedsięwzięcia?

W gminach: Klucze i Olkusz 
realizowanych jest kilka inwesty-
cji, na które samorządy pozyskały 
środki z funduszy europejskich. Wi-
cemarszałek Smółka wraz z radnym 
wojewódzkim Andrzejem Wójcikiem, 
burmistrzem Romanem Piaśnikiem 
oraz samorządowcami odwiedzili 
ośrodek na Czarnej Górze i dawne 
starostwo. Pierwsza z wymienionych 
inwestycji, realizowana w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji, 
obejmuje: przebudowę boiska do 
piłki nożnej o nawierzchni trawia-
stej, przebudowę bieżni i urządzeń 
lekkoatletycznych z budową za-
plecza treningowego, rozbudowę 
boiska treningowego do piłki nożnej 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy, 
a także: budowę i przebudowę ciągów 
pieszo-rowerowych, dwóch altan 
rekreacyjnych, obiektów małej ar-
chitektury (place zabaw, urządzenia 
sprawnościowe i siłownia zewnętrz-
na). Całości dopełnią liczne nasa-
dzenia drzew i krzewów, oświetlenie 
parkowe oraz ścieżka z nawierzchnia 
asfaltową wokół parku w formie pętli, 
dla biegaczy i miłośników jazdy na 
rolkach.

Z kolei w neoklasycystycznym 
budynku dawnego starostwa roboty 
obejmują cały obiekt – od piwnic, 
przez parter i pierwsze piętro po dach 
i elewację, przy założeniu, aby w jak 
największym stopniu pozostawić 
oryginalną substancję obiektu. Pro-
jekt zagospodarowania tego miejsca 
przewiduje nie tylko muzeum w pod-
ziemiach (dotyczące m. in historii 
górnictwa czy olkuskiej mennicy), ale 
również restaurację (parter i pierwsze 
piętro), pokoje hotelowe na poddaszu, 
ogród z kameralną sceną, pomiesz-

czenia konferencyjne na I piętrze, 
sklep z pamiątkami na parterze, 
pomieszczenia do prowadzenia warsz-
tatów dla organizacji pozarządowych 
(I piętro).

W Kluczach wójt Norbert Bień 
oprowadził gości po rewitalizowa-
nym Dworku Dietla i „starej gmi-
nie”. Zabytkowy dworek przechodzi 
gruntowną modernizację, zgodnie 
z wytycznymi konserwatora zabyt-
ków. W odnowionym budynku będzie 
sala konferencyjna, pomieszczenia 
gościnne, sala wystawiennicza, mini 
centrum rehabilitacji. Zaplanowano 
tam również miejsca do pracy biu-
rowej dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz młodych przed-
siębiorców (tzw. coworking- stoły do 
pracy indywidualnej, podstawowy 
sprzęt biurowy, dostęp do internetu). 
Niewykluczone, że swoją siedzibę 
znajdzie tam Pustynne Centrum 
Informacji. Z kolei w znajdującym się 
naprzeciw budynku „starej gminy” 
powstanie samorządowy żłobek, a na 
piętrze Dzienny Dom Seniora. Plac 
pomiędzy obiektami będzie wyłączony 

z ruchu kołowego – na środku stanie 
fontanna w kształcie amonitu.

Świetlica otwarta!
Ważnym punktem na trasie 

objazdu unijnych inwestycji było 
otwarcie świetlicy wiejskiej w Zale-
siu Golczowskim. Budowa obiektu 
kosztowała 916 982 złotych, a war-
tość dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 wyniosła 500 000 
złotych. W wydarzeniu uczestniczyli 
również mieszkańcy sołectwa, sołtys 
i członkowie rady sołeckiej, pracowni-
cy urzędu gminy. Poświęcenia nowej 
świetlicy dokonał ksiądz kustosz 
Jacek Wieczorek.

O budowę świetlicy zabiegali 
mieszkańcy Zalesia. Społeczna ini-
cjatywa integrująca mieszkańców 
sołectwa przy dobrej współpracy 
z lokalnym samorządem brała udział 
w akcji „Masz Głos” Fundacji im. 
Stefana Batorego. Stowarzyszenie 
„Razem dla Zalesia” i władze Klucz 
znaleźli się w gronie finalistów na-
grody „Super Samorząd 2018”. Teraz 
mieszkańcy mają nowoczesne miejsce 

do spotkań i organizacji różnego ro-
dzaju wydarzeń.

Tarcza dla szpitali
535 804,91 złotych dla Małopol-

skiego Szpitala Chorób Płuc i Reha-
bilitacji im. E. Wojtyły w Jaroszowcu 
oraz 1 023 425,70 złotych dla Nowego 
Szpitala w Olkuszu Sp. z o. o. - to 
kwoty, jakie nasze szpitale pozyska-
ły w ramach pakietu medycznego 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
Na olkuskim rynku symboliczne 
czeki marszałek Smółka wręczył dy-
rektorom: Krzysztofowi Grzesikowi 
i Norbertowi Kubańskiemu.

- Przygotowujemy się do dofinan-
sowania kolejnej transzy dla szpitala 
w Jaroszowcu. Pomoc dla szpitali 
to była pierwsza część Małopolskiej 
tarczy. Przewidujemy także w ramach 
pakietu medycznego zakup 50 kom-
pletnie wyposażonych ambulansów. 
Do powiatu olkuskiego, w ramach 
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowe-
go taka karetka trafi – zapowiedział 
wicemarszałek Smółka.

Promesy na kolejne 
inwestycje

Wizyta była też okazją do rozmów 
z samorządowcami, nie tylko na temat 
unijnych inwestycji. Podczas spotka-
nia w Chechle wicemarszałek Smółka 
wręczył promesy na realizację kolej-
nych projektów, współfinansowanych 
z unijnych środków.

- Chcemy, by Małopolska cią-
gle zmieniała się na lepsze - była 
coraz nowocześniejsza, bardziej 
przyjazna mieszkańcom, zachęca-
jąca do inwestycji. Wsłuchujemy 
się w głosy samorządów i będziemy 
konsekwentnie wspierać realizację 
tych przedsięwzięć, dzięki którym 
życie Małopolan może być łatwiejsze. 
Wdrożenie e-usług publicznych, 
rozwijanie infrastruktury kultury czy 
oczyszczenie terenu gminy z wyrobów 
azbestowych to doskonałe przykłady 
takich działań. Realizację projektów 
w gminach Olkusz, Klucze i Bukowno 
wsparliśmy środkami w łącznej wyso-
kości ponad 2 mln złotych - podkreślił 
wicemarszałek Łukasz Smółka.

W Bukownie i Kluczach realizo-
wane będą projekty dotyczące e-usług 
w administracji. Chodzi o uruchomie-
nie świadczeń drogą elektroniczną 
usług publicznych skierowanych 
dla biznesu i obywateli; wdrożenie 
nowych rozwiązań informatycznych 

służących cyfryzacji procesów i pro-
cedur administracyjnych w gminie. 
Wartość kluczewskiego projektu to 
ponad 1,3 mln złotych, w tym 990 
tys. złotych unijnego dofinansowania, 
a w Bukownie - ponad 1 mln złotych, 
w tym ponad 740 tys. złotych unijne-
go dofinansowania.

Gmina Olkusz pozyskała prawie 
200 tys. złotych unijnej dotacji na 
program (o całkowitej wartości ponad 
250 tys. złotych) dotyczący usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Poza 
utylizacją azbestu realizowane będą 
projekty promocyjne i informacyjne 
zwiększające świadomość w zakresie 
szkodliwości wyrobów zawierających 
azbest i konieczności bezpiecznego 
ich usuwania .

Kolejny projekt - „Rozwój infra-
struktury kultury w mieście Bukow-
no” - obejmuje przebudowę budynku 
byłej szkoły w Borze Biskupim z ter-
momodernizacją oraz wydzieleniem 
na parterze sal do zajęć realizowanych 
przez MOK w Bukownie i bibliotekę; 
rozbudowa amfiteatru w Bukownie. 
Wartość projektu to blisko 900 tys. 
złotych, w tym ponad 530 tys. złotych 
unijnego dofinansowania.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

R E K L A M A

OLKUSZ
A.N.Q.A.

W zeszłym tygodniu opisywali-
śmy list jednego z naszych Czytel-
ników, który postanowił podzielić 
się z nami swoimi uwagami doty-
czącymi ilości pociągów kursują-
cych na trasie Olkusz – Katowice. 
Wyrażał on w nim swoje obawy, iż 
w najbliższym czasie nie mamy co 
liczyć na dogodniejsze połączenia 
z stolicą Śląska. Jak się okazuje, 
jego przypuszczenia były słuszne. 

Niedawno na naszą skrzynkę 
mailową wpłynął list od jednego z na-
szych Czytelników dotyczący połączeń 
kolejowych na trasie Olkusz – Kato-
wice. Żalił się on w nim, że pomimo 
rozbudowy infrastruktury kolejowej 
w naszej okolicy, liczba pociągów 
kursujących przez Olkusz nie ulega 
zwiększeniu. Postanowiliśmy przyj-
rzeć się bliżej tej sprawie.

W pierwszej kolejności popro-
siliśmy o komentarz organizatorów 
transportu publicznego. Przewozy na 

linii komunikacyjnej Katowice – Sę-
dziszów uruchamiają województwa: 
śląskie, małopolskie i świętokrzy-
skie, a godziny wiodące kursowania 
pociągów ustalane są wspólnie przez 
te trzy jednostki.  Jak wynika z od-
powiedzi przygotowanej przez Biuro 
Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, w mar-
cu 2019 r. organizatorzy transportu 
podpisali protokół uzgodnień doty-
czący rozkładu jazdy na linii nr 62 
w okresie od 15 grudnia 2019 r. do 
12 grudnia 2020. W marcu bieżącego 

roku podpisano zaś kolejny protokół 
obowiązujący od 13 grudnia 2020 
r. do 11 grudnia 2021 r. Zgodnie 
z nim rozkład jazdy pociągów na linii 
Katowice – Sędziszów pozostanie na 
niezmienionym poziomie. Dlaczego 
podjęto taką decyzję?

Jak tłumaczę urzędnicy, w Ma-
łopolsce analizuje się wyniki badań 
frekwencji podróżnych przeprowadza-
nych przez operatora obsługującego 
połączenia na tej trasie, czyli spółkę 
Polregio. Ma ona obowiązek przepro-
wadzić takie badania co najmniej dwa 

razy w roku. Dodatkowo w lutym bie-
żącego roku, w związku z wpływającą 
dużą liczbą skarg podróżnych, urząd 
zlecił operatorowi wykonanie dodat-
kowych badań, tylko na wskazanej 
trasie. Wynika z nich, że dobowa 
liczba przewożonych podróżnych 
w lutym 2020 r. była na tym samym 
poziomie, co w roku 2019.

- Głównym zadaniem pociągów 
na tej linii jest zaspokojenie potrzeb 
podróżnych pracujących w obrębie 
konurbacji górnośląskiej w najczę-
ściej występujących godzinach pracy 
z zapewnieniem czasu na dojście 
z miejsca pracy na stację. Ponadto 
z połączeń kolejowych na wskaza-
nej trasie licznie korzysta młodzież 
uczęszczająca do szkół średnich 
w Olkuszu – czytamy w piśmie na-
desłanym do naszej redakcji przez 
przedstawicieli małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego.

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

Rewolucji w połączeniach nie będzie

BUKOWNO
Agnieszka�Zub

W miniony czwartek na placu 
przy Urzędzie Miejskim w Bu-
kownie odbyła się akcja #Gaszyn 
Challenge, której celem jest pomoc 
dla 18-miesięcznego Wojtusia Ho-
wisa, chorego na rdzeniowy zanik 
mięśni. W wydarzeniu wzięło udział 
kilkadziesiąt osób.

Akcja #GaszynChallenge ogar-
nęła już niemal cały kraj. Włączają 
się w nią strażacy, policjanci, żoł-
nierze, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych gmin i powiatów, 
mieszkańcy miast i wsi. O co w niej 
chodzi?  Wystarczy zrobić 10 pom-
pek lub 10 przysiadów, nagrać film 
z wydarzenia, wpłacić pieniądze na 
rzecz chorego Wojtusia i nominować 
innych, by zrobili to samo.

Rdzeniowy zanik mięśni typu 1 – 
SMA, na który choruje Wojtuś Howis, 
to ciężka choroba, w której z powodu 
wady genetycznej obumierają neuro-

ny w rdzeniu kręgowym odpowiada-
jące za skurcze i rozkurcze mięśni. 
Brak impulsów nerwowych prowadzi 
do uogólnionego osłabienia i postępu-
jącego zaniku mięśni szkieletowych, 
a w ostateczności częściowego albo 
całkowitego paraliżu.

Zbiórka na rzecz Wojtusia od-
bywa się na portalu SIĘPOMAGA. 
W tej chwili cała potrzebna kwota na 
leczenie (ponad 9 mln zł) została już 
uzbierana, ale z uwagi na trwające 
licytacje i challenge, zrzutka będzie 
jeszcze aktywna do końca czerwca. 
Nadwyżka z zebranych środków zo-
stanie przeznaczona na rehabilitację 
i dalszą walkę o zdrowie dziecka.

Miasto Bukowno zostało no-
minowane do udziału w akcji przez 
partnerską Gminę Ustka, która 
także wzięła udział w Gaszyn Chal-
lenge. Bukowianie licznie włączyli się 
w zorganizowane wydarzenie. Wśród 
obecnych na placu przy Urzędzie 
Miejskim nie zabrakło przedstawicieli 
władz miasta, radnych, pracowników 

Miejskiego Ośrodka Kultury, Biblio-
teki Miejskiej, MOSiR-u, MOPS-u, 
Przedszkola Miejskiego i innych. Do 
kolejnych akcji bukowianie nomi-
nowali m.in.:  Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy 

Olkusz, Gminę Bolesław, Centrum 
Kultury w Bolesławiu i Gminę Klucze.

Chętnych do wsparcia zbiórki 
zapraszamy do zapoznania się z infor-
macjami zawartymi w linku: https://
www.siepomaga.pl/wojtus.

#Gaszyn Challenge

OGŁOSZENIE 
o wynajmie 

nieruchomości

budynek Hydroforni znajdujący się 
przy ul. Nałkowskiej 2, o pow. 297,7 m²

oraz części gruntu o pow. 400 m² 
(na działkach nr 4567 i 3700/22).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 
posiada do wynajęcia nieruchomość tj. 

Istnieje możliwość adaptacji betonowych zbiorników 
wodnych obsypanych ziemią. 

Możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym 
umówieniu się. Osoby do kontaktu: 

Cebo Katarzyna nr tel. 32 6451415 wew. 145 lub 734188509.

Budynek posiada przyłącze do sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej oraz energetycznej jak również pomieszczenia 
socjalno-biurowe oraz pomieszczenia nadające się do 
prowadzenia działalności gospodarczej, w których istnieje 
możliwość zamontowania suwnicy.
Wynajmujący będzie zobowiązany do wystąpienia do 
TAURON o montaż licznika energetycznego.

Kajda Elżbieta nr tel. 32 6451415 wew. 111 lub 734188518,

Nieruchomość jest w doskonałej lokalizacji ma dobry 
dojazd jest dobrze oświetlona i ogrodzona.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Spółdzielni w pok. nr 41 (tel. 32/ 643-12-29).

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

1. Olkusz ul. Legionów Polskich 46/25, 
2III piętro, o pow. użytk. 47,49 m  (3 pok.+ kuchnia)

2Cena wywoławcza wynosi 201.358,00 zł, tj. 4240,00 zł za 1 m .

Wadium na lokal w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić na co najmniej 

2 dni robocze przed terminem przetargu przelewem na rachunek bankowy 

Bank Śląski O/Olkusz 40 1050 1445 1000 0023 3330 5031.

Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu 

ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza 

Wysokość postąpień ustalona zostaje na 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) 

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności 

na n/w lokal mieszkalny:

Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu.

Uczestnik składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami 

przetargu, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie 

internetowej Spółdzielni.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi 

nabywca.

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 

32/ 643-09-93).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 

przyczyny.

INFORMACJA
Wójt Gminy Klucze informuje, że w budynku Urzędu 
Gminy w Kluczach ul. Partyzantów 1, na tablicy ogłoszeń 
III piętra, w dniach od 26.06.2020 r. do 17.07.2020 r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości:

• nieruchomości nr dz.108, 109, 22 w Jaroszowcu przeznaczonej 
do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

• nieruchomości nr dz. 1501/6 w Kluczach przeznaczonej do 
wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 
do 3 lat.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju 
pok. nr 307 w godz. 7:30 – 15:30, tel. 32 642 85 08 wew. 56.

Dzień Liczby Pi
BWA, 26 czerwca 2020 o 19:00
Spotkanie promujące "Dzień Liczby Pi" (Bukowno 2020), pięknie wydaną nową książkę 
poetycką Łukasza Jarosza, laureata Nagrody im. W. Szymborskiej, dwukrotnie nomi-
nowanego do Nagrody Literackiej Nike. Autor na spotkaniu w BWA w Olkuszu będzie 
będzie czytał wiersze i podpisywał książki, a towarzyszyć mu będzie muzyka na żywo 
w wykonaniu gitarzysty Radka Ozgi, czyli muzyka z zespołu Lesers Bend, którego Łukasz 
Jarosz jest perkusist, wokalistą i autorem tekstów.                                              BWA Olkusz
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ZGŁOŚ INTERWENCJE TELEFONICZNIE
32 754 44 77

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Z dniem 11 maja zostały wy-
łączone z parkowania wewnętrzne 
pasy wokół płyty olkuskiego rynku. 
Minęło kilka tygodni, a w naszej re-
dakcji rozdzwoniły się telefony od 
zmotoryzowanych mieszkańców, 
którzy pytają m. in. o nowe miejsca 
postojowe w centrum Olkusza. Co 
na to władze miasta?

Przypomnijmy, że latem ubie-
głego roku wyłączono z możliwości 
parkowania wewnętrzny pas po 
wschodniej stronie rynku. Jak już 
pisaliśmy, zdaniem władz miasta, 
dzięki temu znacznie poprawiła się 
atrakcyjność strefy rekreacyjnej 
z szachownicą i fontannami, zrobiło 
też się bezpieczniej. Stąd pomysł na 
wyłączenie pozostałych trzech we-
wnętrznych pasów. W maju olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik podkreślał, 
że w ścisłym centrum miasta powinno 
się równoważyć potrzeby kierow-
ców oraz bezpieczeństwo i komfort 
pieszych.

Kierowcy interweniujący w na-
szej redakcji pytają, gdzie teraz mają 
parkować. -Strefa ograniczonego 
postoju na rynku się sprawdza, ale 
to koniec pozytywów. Pomysł z wypro-
wadzeniem części aut z rynku byłby 
dobry, gdyby pomyślano też o zmo-
toryzowanych mieszkańcach. Nie 
może być tak, że likwiduje się miejsca 
postojowe, a w zamian nie wskazuje 
nowych. Parking przy Victorii często 
jest zapchany, znaleźć wolne miejsce 
na ul. Górniczej w ciągu dnia graniczy 
z cudem. W dni targowe to już w ogóle 
szkoda mówić. Skoro ograniczono 
ilość miejsc postojowych na rynku, 
rozumiem, że planowana jest budowa 
parkingu w jego pobliżu? Bo przecież 
gdzieś zaparkować trzeba, idąc do 
urzędu czy do sklepu na rynku. 
W czasie pandemii nie zamierzam jeź-
dzić autobusem – własny samochód 
jest zdecydowanie bezpieczniejszym 
środkiem transportu. Cóż z tego, 

skoro nie ma go gdzie zaparkować - to 
jedna z wielu opinii, jakie dotarły do 
naszej redakcji.

Fakt faktem - miejsc postojowych 
będzie zawsze za mało. Widać to 
i przy osiedlowych ulicach, i w innych 
częściach miasta. Gdy kilka lat temu 
ówczesny starosta Paweł Piasny otwo-
rzył plac postojowy przy „ekonomiku” 
na blisko 100 samochodów, kierowcy 
szybko przyzwyczaili się do tego miej-
sca. Obecnie, od rana do popołudnia 
często jest tam „komplet”. Ale być 
może dzięki temu mniej aut zastawia 
chodniki czy bramy?

Nasi Czytelnicy, którzy zainte-
resowali nas tematem miejsc posto-
jowych na rynku obawiają się, że 
z czasem w ogóle nie będzie można 
tam parkować. Wiele osób pytało 
też, czy miasto ma w planach bu-
dowę ogólnodostępnego parkingu 
w centrum.

Wszystkie pytania naszych 
Czytelników odesłaliśmy do ma-
gistratu. ODPOWIEDZI, KTÓRE 
OTRZYMALIŚMY OD RZECZNIKA 
PRASOWEGO URZĘDU PUBLIKU-
JEMY PONIŻEJ W NIEZMIENIONEJ 
FORMIE. 

1.Ile miejsc postojowych zli-
kwidowano na rynku po wprowa-
dzeniu z dniem 11 maja nowej 
organizacji ruchu?

W obrębie rynku pozostało blisko 
70 miejsc postojowych przy ok. 29 
miejscach zniesionych. Dane te mogą 
się nieco różnić w zależności od tego, 
jak duży pojazd zatrzymuje się na 
rynku. Samochód można pozostawić 
bezpłatnie na 90 minut. W niedalekiej 
odległości od rynku, a zatem na ul. 
Szpitalnej, Górniczej, Mickiewicza, 
Sławkowskiej oraz pod Victorią, do-
stępnych jest ponad 180 miejsc po-
stojowych. Prosty szacunek pokazuje 
więc, że redukcja miejsc postojowych 
sięgnęła niecałych 10 procent miejsc, 
przynosząc jednocześnie znaczny 
oddech pieszym i rowerzystom, którzy 
zauważają poprawę atrakcyjności 
rynku. Co więcej, w dni robocze po 
godzinie 15:30, a w soboty, niedziele 

i święta bez ograniczeń dostępny jest 
parking za Urzędem Miasta i Gminy 
w Olkuszu.

Zmiana organizacja ruchu na 
rynku została bardzo pozytywnie 
przyjęta przez znaczną część miesz-
kańców naszego Miasta oraz Gminy. 
Podkreślają oni, że rynek staje się 
coraz bardziej atrakcyjny dla wszyst-
kich tych, którzy docierają do niego 
pieszo lub rowerem. Wpływ na to ma 
mniejsza liczba samochodów (a także 
spalin) oraz większa ilość zieleni. 
Przede wszystkim podkreślmy – ry-
nek to nie parking, a centralny plac 
miejski, do którego równe prawa mają 
piesi, rowerzyści, jak i zmotoryzowa-
ni. Dotychczas na rynku dominowały 
pojazdy, parkujące po obu stronach 
pasa ruchu.

2.Czy zamiast likwidować 
miejsca postojowe na rynku 
w okresie pandemii nie powinno się 
raczej namawiać mieszkańców, aby 
przyjeżdżali do tutejszych sklepów 
i w ten sposób zachęcać ich do 
zakupów u lokalnych przedsiębior-
ców, którzy obecnie znajdują się 
w trudnej sytuacji?

Oczywiście namawiamy wszyst-
kich mieszkańców do wspierania 
lokalnej przedsiębiorczości. Dotyczy 
to zarówno punktów w centrum 
miasta, jak i tych, które znajdują 
się na terenie całej gminy. Klientami 
nie są jedynie osoby zmotoryzowane, 
a również piesi oraz rowerzyści.

3.Do kiedy strażnicy miejscy 
(zaraz po zmianie organizacji ru-
chu czterech strażników, później 
dwóch strażników) będą przez 
całe dnie pilnować prawidłowego 
parkowania na rynku?

Odnosząc się do kwestii Straży 
Miejskiej należy wskazać, że w związ-
ku z odmrożeniem gospodarki, Straż 
Miejska wypełnia dodatkowe obo-
wiązki związane z przestrzeganiem 
ograniczeń dotyczących obowiąz-
kowego dystansu społecznego, czy 
zasłaniania nosa oraz ust. Trudno 
sobie również wyobrazić, by zmiana 
organizacji ruchu w obrębie rynku 
pozostała obojętna dla służb od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo 
kierowców. Dlatego Straż Miejska 
delegowana jest do zadań na bieżąco 
– w ramach aktualnych potrzeb.

4.Czy w związku z likwidacją 
miejsc postojowych na rynku 
planowane jest powstanie nowych 
ogólnodostępnych miejsc postojo-
wych w centrum miasta - jeśli tak, 
to gdzie, kiedy i ile?

Na tę chwilę trudno mówić o no-
wych miejscach parkingowych, które 
mogłyby stanowić alternatywę, po-
nieważ w ścisłym centrum Olkusza 
brakuje miejsca na takie parkingi. 
Dodajmy, że gmina mogłaby wykonać 
taki parking wyłącznie na terenie 
gminnym. Z drugiej strony miasta 
na całym świecie wyprowadzają ruch 
prywatnych samochodów z rynków 
i ścisłych centrów miast, a nie szu-
kają sposobów, by sprowadzić ich 
jeszcze więcej.

5.Czy planowane jest wpro-
wadzenie całkowitego zakazu 
parkowania w obrębie rynku? Czy 
już wiadomo, od kiedy ul. Górnicza 
zostanie objęta Strefą Płatnego 
Parkowania?

Na tę chwilę nie ma planów wpro-
wadzenia całkowitego zakazu ruchu 
w obrębie rynku oraz szczegółów 
objęcia Strefą Płatnego Parkowania 
ul. Górniczej.

Komentarz pozostawiamy 
Wam!

Mniej miejsc postojowych  
na rynku. Co w zamian?

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Nie tak dawno, przy okazji 
interwencji w sprawie ławki to-
nącej w niewykoszonej trawie, 
pisaliśmy, że w wielu częściach 
miasta zarządcy dróg i osiedli 
porządkują zieleń. Obfite deszcze 
w ostatnim czasie spowodowały, że 
trawa błyskawicznie odrasta. -Poza 
planowanymi koszeniami w pasach 
drogowych przydałyby się dodatko-
we – zauważa nasz Czytelnik. Czy 
tak się stanie?

Sprawa dotyczy m. in. ul. Biema 
w Olkuszu. - Podobno powiat ma 
zaplanowane dwukrotnie koszenie 
traw. Jedno już się odbyło, a drugie 
ma być po wakacjach. Po ostatnich 
opadach deszczu trawa szybko ro-
śnie. Obawiam się, że za kilka tygo-
dni – przed kolejnym planowanym 
koszeniem - przy drodze będą wysokie 
zarośla. Czy w takiej sytuacji będzie 
ona koszona częściej? - zadzwonił do 
naszej redakcji mieszkaniec Olkusza, 
zwracając uwagę, że takich miejsc jest 
w mieście więcej.

Ul. Biema jest powiatowym trak-
tem. Pytań o dodatkowe koszenie 
zieleni przy drogach mieliśmy więcej. 
Wszystkie dotyczyły miejsc zarządza-
nych przez powiat. - Wykaszanie traw 
w pasach drogowych dróg powiato-
wych, w tym również ulic, realizowane 
jest na bieżąco i w miarę potrzeb 
przez Zarząd Drogowy w Olkuszu. 
W tym zakresie dysponujemy w pełni 
własnym sprzętem dlatego też jeżeli 
zajdzie potrzeba prace takie wykony-

wane są częściej niż dwa razy do roku, 
w szczególności na ulicach właśnie. 
Intensywne opady atmosferyczne 
jakie wystąpiły w ostatnim czasie oraz 
sprzyjająca temperatura powietrza 
mogą faktycznie powodować bardziej 
intensywny wzrost traw, dlatego też 
służby drogowe Zarządu Drogowego 
w Olkuszu zwrócą na to uwagę i jeśli 
zajdzie konieczność trawy zostaną 
wykoszone – odpowiada starosta 
olkuski Bogumił Sobczyk.

Szef powiatu zwraca uwagę, że 
utrzymanie zieleni przydrożnej to 
jeden z szeregu obowiązków spoczy-
wających na zarządcy drogi, a szybko 
rosnąca trawa to niejedyny problem 
spowodowany intensywnymi opa-
dami. - Wykaszanie traw musimy 
realizować równolegle z remontami 
cząstkowymi nawierzchni jezdni, 
remontami chodników, ścinaniem 
poboczy, odmulaniem rowów, uzu-
pełnianiem poboczy, wymianą ozna-
kowania pionowego, odtwarzaniem 
oznakowania poziomego itd. Nie 
może być tak, żeby wykaszanie 
traw odbywało się kosztem innych 
obowiązków wynikających z ustawy 
o drogach publicznych. Niestety, opa-
dy atmosferyczne, które występują 
w ostatnim czasie powodują nie tylko 
wzrost traw, ale przede wszystkim 
namulanie na jezdnię dróg powiato-
wych z terenów przyległych do pasa 
drogowego kamieni i błota, co w więk-
szości przypadków może zagrażać 
bezpieczeństwu użytkowników. Dla-
tego też w takich sytuacjach zawsze 
w pierwszej kolejności przystępujemy 
do sprzątania jezdni – wyjaśnia sta-
rosta Sobczyk.

Czy trawy przy drogach  
będą koszone częściej?

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

- Od kilku lat słupy energe-
tyczne przy głównych powiatowych 
ulicach w Olkuszu zdobiły donice 
z kwiatami. Teraz ich nie ma 
i biorąc pod uwagę, że zaczęło się 
już lato, pewnie w tym roku nie 
będzie. Szkoda – zainteresował nas 
tematem olkuszanin.

Kilka dni temu brak kwiatków 
skomentował na swoim fejsbukowym 
profilu były starosta Paweł Piasny. - 
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale 
kończy się czerwiec i główne drogi 
w Olkuszu należące do powiatu, po 
kilku latach znowu są ... łyse. Przez 
ostatnie lata kupowaliśmy i kwiatki 
i doniczki i stelaże. W tym roku wy-
starczyło kupić tylko kwiaty. Stelaże 
i doniczki mamy już na stanie! A tym-
czasem Pan Starosta zrezygnował 
z tego - bądź co bądź - niedrogiego 
zadania, które cieszyło oko i podno-
siło estetykę miasta powiatowego. Nie 
wiem jak to skomentować… - pisał na 
FB Paweł Piasny.

Kwiaty na słupach energetycz-
nych i klombach były ozdobą al. 
1000-lecia, ul. Biema i ul. Króla Kazi-
mierza Wielkiego. Dlaczego nie ma ich 
w tym roku? Na nasze pytanie szybko 
odpowiedział szef powiatu.

- Ukwiecanie ulic powiatowych 
było realizowane od 2017 do 2019 
roku. Całkowity koszt realizacji usług 
w tym zakresie wyniósł w 2019 roku 
ponad 70 tys. złotych. Bez wątpie-
nia kwiaty poprawiają w znacznym 
stopniu estetykę jednak z uwagi 
na aktualną sytuację budżetową 
powiatu - w tym wydatki związane 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2, Zarząd Powiatu podjął 
decyzję o zaniechaniu realizacji tego 
zadania w tym roku. Równocześnie 
zapewniam, że sprawa nie została 
zamknięta i już na etapie prac nad 
budżetem Zarząd Powiatu będzie 
rozważał możliwość ukwiecania ulic 
powiatowych na terenie Olkusza 
w 2021 roku – zapowiada starosta 
olkuski Bogumił Sobczyk.

Czy kwiaty powinny wrócić na 
powiatowe ulice? Jesteśmy cieka-
wi Waszych opinii!

Gdzie się 
podziały kwiatki?

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Na ul. Biema przed skrzyżo-
waniem z al. 1000-lecia od dawna 
stała drewniana ławka. Jakiś czas 
temu, ku zmartwieniu pasażerów 
korzystających z pobliskiego przy-
stanku, zniknęła.

- Musieli ją ukraść. Szkoda, bo to 
spore udogodnienie dla osób czekają-
cych na autobus. Czy jest szansa, aby 
zakupiono i postawiono w tym samym 
miejscu drugą ławkę? - zadzwonił do 
nas olkuszanin.

Ławkę, o której mowa, zamonto-
wał kilka lat temu Zarząd Drogowy 
w Olkuszu. Z tematem zwróciliśmy 
się więc do starosty.

- Ławka, która była zamon-
towana na przystanku autobuso-
wym w ciągu ul. Biema w Olkuszu, 
naprzeciwko sklepu ALDI została 
skradziona w ubiegłym tygodniu. Za-
rząd Drogowy w Olkuszu w związku 
z zaistniałą sytuacją planuje zawia-
domić Komendę Powiatową Policji 
w Olkuszu celem wykrycia i ukarania 
sprawców tego nikczemnego czynu. 
W trosce o pasażerów oczekujących 
na tym przystanku niezwłocznie 
dokonamy zakupu i montażu nowej 
ławki – odpowiedział starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk.

Podobne ławki stoją od kilku lat 
m. in. przy al. 1000-lecia: przed mar-
ketem ALDI czy naprzeciw Owentu. 

Ukradli ławkę. 
Kupią nową
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CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie naczyń 
krwionośnych 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. specjali-
sta chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, 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, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. 
Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, „pającz-
ków” za pomocą skleroterapii, leczenie owrzo-
dzeń. Kompresjoterapia (leczenie niewydolno-
ści żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii 
ogólnej. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 64. Przyjmuje w środę, piątek od 
16.00. Rejestracja telefoniczna 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. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: 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 Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. 
med. Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 
Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, 
diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja 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. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. 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 (zamiennie wtorki). 
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazo-
wej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem, 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 rehabilita-
cji 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. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Kon-
sultacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, 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 zakaź-
nych 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, kriochirur-
gia, badanie i usuwanie znamion barwniko-
wych, 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 dermato-
log, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-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 położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga ŚRODA 
14:00‒17:00.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położ-
nik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gineko-
logiczne, profilaktyka nowotworowa, leczenie 
zachowawcze nietrzymania moczu. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. 
Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., 
pt. 16‒19. 

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog – 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.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista chorób 
wewnętrznych. Konsultacje alergologiczne, 
pulmonologiczne i internistyczne. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne "INTER-MED" Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

KARDIOLOG 
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. 
Konsultacje, 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 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. 
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wiel-
kiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 
pn-pt 10‒19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. 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 Marlibo-Medica 
w Olkuszu.  Gabinet  kardio logiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Kon-
sultacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG 
i ciśnieniowy. 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 kar-
diolog. Specjalista chorób wewnętrznych.  
www.lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna:  
604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryn-
golog. 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 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płu-
kanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIA-
ŁEK 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 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wiel-
kiego 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 Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, 
afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). 
Tel. 32 62 61 731. 

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 
ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 
masaż, bańka próżniowa, ogniowa, antycel-
lulitowa. Gabinet "Twoja Aura" Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

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

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. 
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. 
Konsultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

NEUROLOG 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 
862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. 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 Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 
731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neu-
rolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. Rejestracja 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, lecze-
nie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, 
rejestracja tel. 789 032 277 oraz www.okuli-
stabanys.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. PONIE-
DZIAŁEK 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. specja-
lista chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka 
(OCT, USG, foropter), wieloletnie doświadcze-
nie 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. Vio-
letty 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: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kontak-
towe, 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, przypadki 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. Kon-
sultacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami 
rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju psycho-
motorycznego, niepełnosprawnością intelek-
tualną, niedoborem wzrostu, wzrostem nad-
miernym i podejrzeniem chorób jednogeno-
wych, pary z niepłodnością, dorośli z podejrze-
niem choroby uwarunkowanej genetycznie 
oraz z obciążonym wywiadem rodzinnym 
w kierunku chorób nowotworowych. Przyj-
muje: 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 
brzusznej, 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. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. 
USG, EKG, HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.
com/lekarzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specja-
lista 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 spe-
cjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 
505 988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podologia-
kosmetyka.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 Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 
Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychoterapii 
Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28. Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz 
ul. Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, 
depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 
571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Dia-
gnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psycholo-
giczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycholo-
giczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specja-
lista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 
603.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 
512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.
eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. 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-mora-
siewicz.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, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. 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 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, 
stawów obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet 
w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kine-
sioteraping, 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
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Bianka Klich Fizjoterapia. Rehabilitacja osób 
dorosłych. Wizyty domowe. Olkusz i okolice. 
Tel. 797 847 948.
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poopera-
cyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 
628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH 
dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjotera-
pia 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 Olkuszu. 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 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-
18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Święto-
krzyska 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 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej 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- -Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 
18. Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. 
Specjalista 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. 
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. 
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 10.00-
17.00, pt. 9.00-15.00, rejestracja w godzinach 
pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 27 37 
wew. 37.

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof 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 Stomatolo-
gicznej Barbara Kucharzewska – Malik, spe-
cjalista 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: profilak-
tyka, leczenie zębów, protetyka, implanty. 
Pon.-pt. 9.00‒19.00, sob. 9.00‒13.00.Rejestra-
cja w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. 
www.kucharzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjali-
sta 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. 

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Derma-
tologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 
32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, 
pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematolo-
giczne.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbole-
sne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podolo-
giakosmetyka.pl 
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwa-
sowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, kosme-
tyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 
1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.
pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsulta-
cje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 
14:00‒17:00. 

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje 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 – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw kola-
nowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 603, 
www.usgolkusz.pl

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10‒19, sob. 9‒13.

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chi-
rurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja 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.  

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
26.06. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

27.06. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 Mariacka 6

28.06. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

29.06.	 Piłsudskiego	22	- dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

30.06.	 K.	K.	Wielkiego	24	- dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

1.07.	 Rabsztyńska	2	- dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

2.07. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00	 Krakowska	43

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A

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
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OGŁOSZENIA DROBNE

TYGODNIK REGIONALNY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
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Pomoc na start!

Dofinansowanie, jakie mieszkańcy powiatu 
olkuskiego oraz Gminy Krzeszowice mogą otrzymać 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej za 
pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” jest 
bez wątpienia dużym wsparciem dla osób planu-
jących założenie własnej firmy. 

Doskonałym tego przykładem jest p. Dawid 
Napora, który dzięki dofinansowaniu ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, w ramach realizowanego przez LGD 
naboru (Podejmowanie działalności gospodar-
czej) mógł rozpocząć działalność pn. Jest Radość 
polegającą na uruchomieniu wypożyczalni kaja-
ków i rowerów elektrycznych w Krzeszowicach 
ofertując innowacyjną usługę wirtualnego spływu 
kajakowego za pomocą gogli VR. 

Dzięki realizacji operacji powstała wypożyczal-
nia sprzętu sportowego, co przyczyniło się do 
poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto, 
wsparty został także sektor turystyczny i gospodar-
czy obszaru, głównie poprzez wykorzystanie natu-
ralnych walorów i zasobów obszaru, organizację 
spływów kajakowych na terenie działania LGD oraz 
promowaniu szlaków rowerowych poprzez wypo-
życzanie rowerów elektrycznych.

Jest Radość to jedyna wypożyczalnia sprzętu, 
oferująca tak szeroką ofertę. Zestaw gogli VR jest 
innowacyjnym elementem działalności, niewątpli-

wie podnoszącym atrakcyjność przedsięwzięcia - 
w doskonały sposób potrafi zamienić świat wirtu-
alny w rzeczywistość, przez co wzbudza niemałe 
zainteresowanie. Sam transport wypożyczonych 
produktów odbywa się bez konieczności odbioru 
osobistego, a dzięki wykorzystaniu zmodyfikowa-
nej przyczepy kajakowej, możliwy jest transport 
kajaków „do góry dnem”, przez co nawet pomimo 
niekorzystnych warunków atmosferycznych klient 
zawsze otrzymuje suchy kajak. 

Trzeba jednak nadmienić, że to nie koniec 
udogodnień, bowiem za pośrednictwem strony 
internetowej klienci mogą nie tylko zapoznać się 
z ofertą, cennikiem, ale także dokonywać rezerwa-
cji terminów wypożyczenia sprzętu. Co równie 
istotne firma p. Dawida wykorzystuje nowoczesne 
kanały dystrybucji informacji marketingowych, tj. 
aplikację Trip Advisor oraz Wyjątkowy Prezent. 

Działalność p. Dawida przyczynia się nie tylko 
do uatrakcyjnienia obszaru działania LGD, ale także 
pozytywnie oddziałuje na środowisko - jazda rowe-
rem elektrycznym jest około trzynaście razy (!) 
mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego od 
jazdy samochodem osobowym. 

P. Dawid Napora jest świetnym przykładem na 
to, iż dzięki dofinansowaniu ze środków PROW na 
lata 2014 – 2020, możliwy jest „szybki start 
w lepszą przyszłość” poprzez podjęcie własnej 
działalności gospodarczej.

Współpracuj i korzystaj!
Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” działa na obszarze 6 gmin powiatu 

olkuskiego: Bolesław, Bukowno, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom, Olkusz (z wyłączeniem miasta 
Olkusz), oraz 1 gminy powiatu krakowskiego (Krzeszowice).

Jednym z głównych celów LGD „Nad Białą Przemszą” jest współpraca pomiędzy lokalnymi  
instytucjami w takich dziedzinach jak edukacja, kultura, gospodarka czy ochrona środowiska. 
Realizowanie powyższych działań możliwe jest dzięki aktywnej współpracy partnerów z róż-
nych sektorów, w związku z czym LGD „Nad Białą Przemszą” wyznaczyła sobie rolę instytucji, 
która będzie łączyć aktywności różnych podmiotów i wspólnie z nimi koordynować realizację 
projektów współpracy. 

Obecnie trwają prace nad dwoma projektami współpracy, które swym zasięgiem obejmą 
całą Małopolskę, jak również partnerów zagranicznych - Finlandię i Portugalię.

Celem  pierwszego z nich, jest zwiększenie oferty aktywnego i zdrowego spędzania czasu 
wolnego poprzez budowę i promocję profesjonalnych tras do uprawiania Nordic Walkingu, 
a jego realizacja możliwa jest dzięki współpracy 3 LGD z obszaru województwa małopolskiego. 
Za pośrednictwem powyższego projektu dla wszystkich mieszkańców naszego obszaru udo-
stępnione zostaną doskonale przygotowane i oznakowane trasy, które z pewnością przypadną 
do gustu zarówno wprawionym, jak i dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z Nordic 
Walking.

Drugi z projektów współpracy, nad którym trwają zaawansowane prace organizacyjne, 
ma na celu rozwój rynku produktów lokalnych, regionalnych, pochodzących z terenu woje-
wództwa Małopolskiego. W jego realizację zaangażowanych jest 11 LGD z obszaru Małopol-
ski, jak również dwóch partnerów zagranicznych. Powyższy projekt stworzy możliwość 
popularyzacji i komercjalizacji najlepszych jakościowo i najbardziej unikalnych produktów 
lokalnych poprzez zbudowanie wspólnej marki oraz stworzenie sieci dystrybucji produktów. 
Realizacja projektu przyczyni się również do wypromowania obszaru oraz ułatwi rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości.

Chętnych do współpracy zapraszamy do włączenia się w w/w projekty, których korzyści 
z pewnością odczują wszyscy mieszkańcy. Czekamy na Państwa sugestie, jesteśmy otwarci 
na propozycje płynące z Państwa strony.

Zapraszamy do współpracy!
Kontakt: 

Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom, Tel. (32) 724 25 23

lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
www.nadbialaprzemsza.org.pl

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

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

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

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 

kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

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

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

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

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

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi. Tel.(799)914521

FINANSOWO	-	PRAWNE

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

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

warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

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

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

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 POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

 ǧ Skup aut dostawczych, roczniki 
od 2013 r. Tel.(608)579628.

 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 Kupię każdą Toyotę.  
Tel.(531)666333.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście  
od ulicy. Tel.(519)192879.

 ǧ Sprzedam działkę budow-
laną w Niesułowicach k. 
Olkusza o pow. 3650 m2 (ok. 
30x120 m), przy ul. Wozowej. 
Tel. 507131388.

PRACA

 ǧ Małopolski Szpital Chorób 
Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły w Jaroszowcu poszukuje 
Fizjoterapeutów. Oferty CV należy 
składać na adres email: sekreta-
riat@wschp.pl Tel.(32)6428090 
wew. 58 lub (508)882863.

ZGŁOŚ  
INTERWENCJE
TEL. 32 754 44 77


