
Przegl¹d
OlkuskiOLKUSZ 

BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

R
E

K
L

A
M

A

 31.07.2020 r. nr 31/1279             Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego             Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231‒7810

R E K L A M A

R E K L A M A

� Więcej�na�stronie 2

W lipcu swoje setne urodziny obchodziły  
aż dwie mieszkanki gminy Trzyciąż.
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Dolinka na olkuskim osiedlu Młodych  
już po rewitalizacji!
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Nie milknie sprawa planowanej 
budowy „galerii handlowej” w Olku-
szu, na osiedlu Czarna Góra nieda-
leko skrzyżowania ul. 29 Listopada 
i al. 1000-lecia. W ubiegłym tygodniu 
na naszych łamach ukazało się 
ogłoszenie Stowarzyszenia Obywatel-
skiego Czarna Góra, które stanowczo 
sprzeciwia się tego typu inwestycji 
w tej lokalizacji. Po tej publikacji głos 

„Galeria handlowa”  
na Czarnej Górze. 

Co na to starosta i burmistrz?
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Ściborzyce cieszą się z naprawy mostu
ŚCIBORZYCE

Ewa�Barczyk
Mieszkańcy Ściborzyc na po-

czątku lipca br. z satysfakcją 
i widoczną radością uczestniczyli 
w oficjalnym oddaniu do użytku 
zmodernizowanego mostu w swojej 
miejscowości. Elementy starej, 
zagrażającej już bezpieczeństwu 
przeprawy przez Dłubnię zostały 
zastąpione przez nowe, dzięki 
czemu most jest teraz solidny 
i stabilny. Ostatnio naprawiono też 
zniszczenia po ulewach.

Prace, sfinansowane przez Gmi-
nę Trzyciąż, zostały zlecone spółce 
Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż. 
W ramach modernizacji zdemonto-
wano konstrukcję stalową mostu, 
uzupełniono ubytki przyczółków, 

wykonano nowe ławy podłożyskowe 
ze ścianką zapleczną i skrzydłami 
żelbetonowymi, zabezpieczającymi 
nasypy na dojazdach, wymieniono 
dźwigary stalowe i wykonano nowe 

stężenia poprzeczne. Wymieniono też 
elementy drewnianych zabezpieczeń 
przyczółka przed podmyciem na 
kamień w siatkach stalowych, a na-
stępnie położono nową płytę mostu 

i wykonano nowe stalowe poręcze 
po obu stronach jezdni wzdłuż jego 
przebiegu. Wartość robót wyceniono 
na 118 080 zł.

- Bardzo cieszymy się z tego 
remontu, bo stary most był już nie-
bezpieczny, a teraz jest jak nowy – 
komentowali mieszkańcy Ściborzyc, 
którzy udekorowali budowlę wstę-
gami, które uroczyście przecięli wójt 
Roman Żelazny, sołtys Roman Kacz-
marczyk, pełniący nadzór budowlany 
oraz jedna z mieszkanek.

Tuż przed oddaniem do użytku 
nowego mostu i kilka dni później do-
szło do naderwania brzegu rzeki przy 
moście w wyniku gwałtownych ulew 
i spływu z okolicznych wzgórz wód 
opadowych. Również te zniszczenia 
zostały już naprawione, a brzeg zabez-
pieczono dodatkowymi barierkami.

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Wielofunkcyjne boisko, rol-
kostrada, plac zabaw, parking 
– to tylko niektóre inwestycje 
wykonane w Dolince na olkuskim 
osiedlu Młodych. Wszystkie prace 
prowadzone w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji, na który 
gmina Olkusz otrzymała unijne 
dofinansowanie, dobiegły końca. 
Zobaczcie, jak teraz wygląda to 
popularne wśród mieszkańców 
miejsce do odpoczynku i rekreacji!

Rewitalizacja Dolinki trwała 
prawie przez dwa lata. W tym czasie 
wykonano: parking z jezdnią manew-
rową, ścieżkę rowerową i chodniki, 
wielofunkcyjne boisko z nawierzchnia 
poliuretanową i trybunami, boisko 

z nawierzchnią trawiastą, plac za-
baw, plac do ćwiczeń street workaut, 
siłownię, rolkostradę, wybieg dla 
psów. Na terenie Dolinki pojawiły 
się również stojaki na rowery, ławki, 
stoły do szachów, kosze na śmieci. 
Nie zabrakło także nowych drzew, 
krzewów, kwiatów i trawników. Teren 
jest oświetlony, odwodniony i objęty 
monitoringiem.

W piątek 24 lipca, dokonano 
odbioru technicznego rewitalizacyj-
nej inwestycji. W wizycie studyjnej 
uczestniczyli m. in.: reprezentanci 
władz miasta na czele z burmistrzem 
Romanem Piaśnikiem, olkuscy miej-
scy radni, członkowie zarządu osiedla 
Młodych, przedstawiciele wykonawcy 
inwestycji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
na www.przeglad.olkuski.pl

Nowe oblicze 
Dolinki 

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Niedawno pisaliśmy o miej-
skim monitoringu – głównie tym 
w Dolince na olkuskim osiedlu Mło-
dych. Jeszcze w tym roku kamer 
w mieście będzie więcej.  Gmina 
Olkusz ogłosiła przetarg na budowę 
monitoringu na osiedlu Słowiki 
i osiedlu Pakuska. 

Od kilku lat monitoring funk-
cjonuje na olkuskim rynku. Tworzą 
go kamery zarówno kierunkowe, jak 
i ogólne - szerokokątne. Mogą one 
rejestrować numery rejestracyjne po-
jazdów wjeżdżających na rynek. Kilka 
miesięcy temu monitoring w centrum 
miasta uzupełniono, a kamery poja-
wiły się także na osiedlu Młodych i na 
osiedlu Pakuska. 

Jeszcze w tym roku system 
monitoringu zostanie rozbudowany. 
Przetarg ogłoszono w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Prace obejmują 
m. in. zaprojektowanie, budowę, 
uruchomienie, testowanie i oddanie 
do użytku infrastruktury monitoringu 
wizyjnego wraz z opracowaniem nie-
zbędnej dokumentacji oraz uzyskania 
wymaganych pozwoleń. Wykonawca 
wybuduje także światłowodową sieć 
transmisji danych. Zakres inwesty-
cji dotyczy również wykonania 20 
punktów kamerowych na osiedlu 
Słowiki i 10 na osiedlu Pakuska oraz 
przyłączy zasilających; dostarczenia 
i przyłączenia do wybudowanej sieci 

30 kamer stałopozycyjnych; dostawę 
oraz zainstalowanie i uruchomienie 
serwerów rejestrujących i zarządza-
jących i pamięci masowych. System 
monitoringu wizyjnego zostanie skon-
figurowany i uruchomiony zgodnie 
z opracowanymi projektami.

- Nowoczesny monitoring stał 
się szczególnie istotnym elementem 
troski o bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Nie tylko pomaga w ustalaniu 
sprawców przestępstw lub wykro-
czeń, ale ma również ważne zadanie 
prewencyjne – tam, gdzie są kamery, 
wykroczeń jest mniej. Budujemy mo-
nitoring oparty na infrastrukturze, 
która w przyszłości – oraz w miarę 
dostępności środków finansowych – 
pozwoli na dalszą rozbudowę – mówi 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Jak informuje magistrat, kamery 
zostaną usytuowane w miejscach 
umożliwiających najlepszą obserwa-
cję w zakresie pokrycia terenu oraz 
możliwości identyfikacji zdarzeń. 
Planowana budowa monitoringu ma 
przyczynić się do wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa w monitorowanych 
obszarach, szybkiej interwencji służb 
na zdarzenia zaobserwowane przez 
obsługę operatorską monitoringu, 
przeciwdziałania aktom wandalizmu 
w miejscach i obszarach monitoro-
wanych, oraz gromadzenia materia-
łów dowodowych w celu ujawniania 
i zwalczania przestępstw i wykroczeń  
- czytamy w urzędowym komunikacie.

Więcej kamer  
na osiedlach

w sprawie zabrał olkuski burmistrz. 
O komentarz zwróciliśmy się do olku-
skiego starosty i inwestora.

Autorzy wspomnianego ogło-
szenia informowali o szczegółach 
inwestycji, podkreślając, że obiekt „3 
razy większy od olkuskiego Skarbka” 
z podziemnym parkingiem na 103 
samochody i strefą dostaw powstanie 
w odległości 4 metrów od domów jed-
norodzinnych, a wjazd zaplanowano 
pomiędzy dwoma skrzyżowaniami - 
al. 1000-lecia z ul. 29 Listopada oraz 
z ul. Parkową i ul. Dworską. Zwrócili 
także uwagę na wydanie inwestorowi 
przez władze miasta zgody na zjazd 
publiczny. -Pragniemy stanowczo 
podkreślić, że nie jesteśmy przeciwko 
rozwojowi Olkusza, ale chcemy, aby 
nasze miasto było przyjazne nie tylko 
inwestorom, ale przede wszystkim 
mieszkańcom. Budowa galerii na 
Czarnej Górze jest złym pomysłem, 
którego skutki będą odczuwać zarów-
no mieszkańcy okolicznych domów, 
ale także ci z Państwa, którzy podró-
żują po Olkuszu, już doświadczając 
ogromnych utrudnień w ruchu - pisze 
Stowarzyszenie Obywatelskie Czarna 
Góra.

Głos w sprawie zabrali szefowie 
Gminy Olkusz i Powiatu Olkuskiego.

 Po opublikowaniu na naszych ła-
mach ogłoszenia Stowarzyszenia Oby-
watelskiego Czarna Góra, burmistrz 
Roman Piaśnik nadesłał do naszej re-
dakcji oświadczenie. Włodarz miasta 
podkreśla, że w pełni podziela obawy 
mieszkańców dotyczące tej inwestycji 
i wyjaśnia, że „(…) to Starostwo Po-
wiatowe dysponuje kompetencjami 
do wydania pozwolenia na budowę 
budynku handlowo-usługowego przy 
ul. 29 Listopada i tam należy składać 
ewentualne uwagi”.

 -Prawdą jest, że wiceburmistrz 
Jolanta Motyczyńska wydała decyzję 
na lokalizację zjazdu, jednak należy 
wziąć pod uwagę okoliczności trwają-
cej wówczas procedury. Ubolewam, że 
na tym etapie prawo nie zobowiązuje 
inwestora do przedstawienia wszyst-
kich informacji o planowanej inwe-
stycji, zwłaszcza dotyczących skali 
przedsięwzięcia. Są to szczegóły, które 
inwestor zobowiązany jest przekazać 
Starostwu Powiatowemu z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia na budowę – 
informuje burmistrz Piaśnik.

Burmistrz Piaśnik wylicza dzia-
łania, które podjął w ramach swo-
ich uprawnień, gdy dowiedział się 
o zakresie inwestycji. Chodzi o „(…) 
wykazanie szeregu uchybień w pro-
jekcie budowlanym, który zawierał 
rozstrzygnięcia niezgodne z obowią-
zującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Pełne 
zaangażowanie moje oraz podległych 
mi pracowników doprowadziło do te-
go, że inwestor w listopadzie ubiegłego 
roku wycofał swój wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę. Wielokrotnie 
odmawiałem inwestorowi prawa do 
dysponowania gruntem gminnym 
w celu realizacji dojazdu do kontro-
wersyjnej inwestycji w przedstawio-
nym zakresie. Mimo powtarzających 
się wniosków inwestora konsekwent-
nie wydawane są decyzje odmowne, 
co w naszej ocenie skutecznie blokuje 
możliwość uzyskania pozwolenia na 
budowę” - czytamy w komunikacie 
burmistrza.

Szef gminy zlecił analizę układu 
komunikacyjnego w obrębie plano-
wanej inwestycji i w związku z tym 
wystąpił do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w sprawie zjazdu na 
teren planowanej inwestycji. 

-Na obecnym etapie Gmina Ol-
kusz nie jest stroną nowego, pro-
wadzonego aktualnie w Starostwie 
Powiatowym postępowania o wydanie 

pozwolenia na budowę obiektu przy 
ul. 29 Listopada. Wiemy jedynie nie-
oficjalnie, że inwestor zmienił projekt 
budowlany. Aby rzetelnie ocenić 
wpływ tej inwestycji na najbliższe oto-
czenie, konieczna jest analiza przed-
stawionej w Starostwie dokumentacji, 
do czego prawo mają jedynie strony 
postępowania – zapewnia burmistrz 
Roman Piaśnik. 

O komentarz do planowej in-
westycji zapytaliśmy olkuskiego 
starostę. -W Starostwie Powiatowym 
w Olkuszu toczy się postępowanie 
o wydanie decyzji na budowę bu-
dynku handlowo – usługowego wraz 
z garażem podziemnym, tzw. „galerii 
handlowej”. Jest to już drugi wniosek 
tego samego Inwestora na podobną 
inwestycję zlokalizowaną na tej sa-
mej nieruchomości. Pierwszy został 
wycofany. W chwili obecnej Inwestor 
został wezwany do usunięcia niepra-
widłowości występujących w przed-
łożonym do zatwierdzenia projekcie 
budowlanym. Po ich uzupełnieniu 
Organ ponownie sprawdzi wszystkie 
dokumenty. W związku z powyższym 
nie ma możliwości potwierdzenia po-
prawności dokumentacji, która zosta-
ła załączona do wniosku o pozwolenie 
na budowę ww. inwestycji - mówi 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Inwestor sprawy nie komentuje.
***

Sprawa jest rozwojowa. Przed 
zamknięciem numeru do naszej 
redakcji nadesłano interpelację miej-
skich radnych: Łukasza Kmity, Prze-
mysława Kwiatkowskiego i Zbigniewa 
Stacha w sprawie planowania prze-
strzennego i stanowiska burmistrza 
w kwestii budowy galerii. W piśmie 
czytamy m. in. że od doświadczo-
nego samorządowca „(...) wymaga 
się wzięcia pełnej odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje - w tym za 
szczególnie wrażliwe projekty uchwał 
tj. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, który burmistrz 

przedstawia Radzie Miejskiej. Ze 
zdziwieniem więc odczytuję fakt, iż 
Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik 
w pełni podziela obawy Mieszkań-
ców dot. lokalizacji – jak to nazwano 
w tekście kontrowersyjnej „galerii” 
przy ul. 29 Listopada”.

W interpelacji czytamy również:    
"Osobiście, po rozmowie z wieloma 
Mieszkańcami z tego terenu uważam,  
że to gmina Olkusz popełniła duży 
błąd umożliwiając w dokumentach 
planistycznych rozpoczęcie starań 
przez inwestora i właściciela terenu 
dot. budowy w tej lokalizacji dużego 
i uciążliwego dla okolicznych Miesz-
kańców obiektu handlowego. Odpo-
wiedzialność za ten błąd musi wziąć 
jednak Pan Burmistrz. Wszak, nie by-
łoby tego błędu, gdyby nie zapropono-
wany Radzie przez Burmistrza projekt 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego i dopuszczenie takiego rodzaju 
uciążliwej zabudowy (...) Jeśli już 
istniała konieczność zabudowy tego 
terenu, to za naturalne wydaje się 
dopuszczenie w MPZP zlokalizowania 
w rejonie (ul. 29-listopada, ul. Parko-
wej) - a więc w miejscu „kontrowersyj-
nej” galerii – ograniczonej zabudowy 
usługowej (przeznaczenie typu: małe 
salony fryzjerskie, kosmetyczne itp.), 
a w części zabudowy wielorodzinnej 
z ograniczeniami – np. dwupiętrowe, 
eleganckie i stylowe apartamentowce. 
Niestety, takie zapisy nie znalazły się 
w projekcie przedstawionym Radzie 
przez Burmistrza. Panie Burmi-
strzu, czytając treść artykułu można 
odnieść wrażenie, że dziś przerzuca 
Pan odpowiedzialność za ewentu-
alną realizację inwestycji (wydanie 
pozwolenia na budowę) na powiat i na 
starostę. Mam jednak przekonanie, że 
to działanie obliczone wyłącznie na 
poklask społeczny, a nie na pozytyw-
ne dla protestujących Mieszkańców 
rozstrzygnięcie”.

Pełna treść interpelacji dostępna 
na www.przeglad.olkuski.pl

Uwaga właściciele pojazdów z Trzyciąża!
TRZYCIĄŻ

Ewa�Barczyk
Od 1 sierpnia do 30 listopa-

da 2020 r. będzie obowiązywała 
zniżka w opłacie za wymianę do-
wodów rejestracyjnych pojazdów 
w związku z wprowadzeniem nazw 
ulic w miejscowości Trzyciąż. Rada 
Powiatu Olkuskiego podjęła sto-
sowną uchwałę podczas XIX sesji, 
która odbyła się 24 czerwca 2020.

Przypomnijmy, że nazwy ulic 
w miejscowości Trzyciąż wprowadzo-
ne zostały na mocy uchwały Rady 
Gminy Trzyciąż, podjętej podczas 
XVIII sesji 20 listopada 2019 r. 
Wszyscy mieszkańcy otrzymali już 
urzędowe potwierdzenie zmiany 
adresu i chociaż część z nich w związ-
ku z tym musiała spełnić kilka 
urzędowych obowiązków, to korzyści 
zdecydowanie przewyższają te niedo-

godności. Uporządkowanie adresów 
zdecydowanie usprawniło trafienie 
pod konkretny adres przyjezdnym, 
a nade wszystko ratownikom, policji, 
kurierom i listonoszom.

Z obowiązujących przepisów 
wynika, że zmiana administracyjna 
adresu zameldowania nie powodu-
je konieczności wymiany dowodu 

osobistego ani starego prawa jazdy, 
w którym jeszcze zamieszczano adres 
(w nowych dokumentach adresu już 
nie ma). Trzeba natomiast wymienić 
dokumenty związane z rejestracją 
pojazdów. Na wniosek wójta Romana 
Żelaznego Rada Powiatu Olkuskiego 
wyraziła zgodę na czasowe obniżenie 
kwoty opłaty za wymianę tych doku-

mentów, podobnie zresztą jak było to 
w przypadku innych miejscowości.

Należy podkreślić, że uchwalone 
przez radnych powiatowych zmniej-
szenie opłaty do kwoty 42 zł dotyczy 
wyłącznie przypadków związanych 
z urzędową zmianą adresu, czyli 
wprowadzenia nazw ulic i nadania 
nowych numerów poszczególnym po-
sesjom, a nie zmiany innych danych 
w dowodach rejestracyjnych lub 
utraty ważności dokumentu. Osoby, 
które przegapią termin, w którym 
obowiązuje obniżona opłata będą 
ponosić normalne koszty, bez ulgi.

Przypominamy, że zapisy uchwa-
ły nie dotyczą mieszkańców Jangrota, 
gdzie również niedawno wprowadzono 
nazwy ulic –  tam zmiana dokumen-
tów nastąpi dopiero po zakończeniu 
innych procedur i otrzymaniu przez 
wszystkich mieszkańców oficjalnych 
powiadomień o nowym adresie.
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R E K L A M A

ZGŁOŚ  
INTERWENCJE
TEL. 32 754 44 77

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Trwa nabór do Funduszu Dróg 
Samorządowych, w ramach które-
go gminy i powiaty mogą ubiegać 
się o dofinansowanie drogowych 
modernizacji. Szansy na remont 
kolejnych olkuskich traktów upa-
truje miejski radny Łukasz Kmita 
i pyta burmistrza Romana Piaśni-
ka o plany dotyczące FDS-u oraz 
współpracę z powiatem w tym 
zakresie.   

Przypomnijmy, że środki z Fun-
duszu Dróg Samorządowych są 
przeznaczone na budowę czy remont 
gminnych i powiatowych traktów 
oraz dróg wewnętrznych (które po 
uzyskaniu właściwych parametrów 
technicznych będzie można zaliczyć 
do odpowiedniej kategorii dróg pu-
blicznych), a także przebudowę lub 
remont mostu usytuowanego w cią-
gu drogi powiatowej lub gminnej. 
FDS będzie finansował inwestycje 
na drogach samorządowych, które 
zostały jednocześnie zaliczone do 
dróg o znaczeniu obronnym. Za-
dania realizowane w ramach FDS 
powinny przyczynić się m. in. do 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zapewnienia spójności 
sieci dróg publicznych, podnoszenia 
standardów technicznych dróg powia-
towych i dróg gminnych, zwiększenia 
dostępności transportowej jednostek 
administracyjnych oraz poprawę 
dostępności terenów inwestycyjnych.

Niedawno ogłoszono kolejny 
nabór do Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Miejski radny Łukasz Kmita 
proponuje, aby we współpracy z Radą 
Miejską przygotowana została lista 
dróg, które wymagają kompleksowej 
przebudowy w następnych latach 
i spełniają wymagania konkursowe 
FDS.

- Ponadto zwracam się z serdecz-
ną prośbą o rozpoczęcie dobrej współ-
pracy z powiatem olkuskim w celu 
wspólnego aplikowania o moderni-
zację traktów powiatowych zlokali-

zowanych na terenie gminy Olkusz. 
Z posiadanych przeze mnie informacji 
wynika, że powiat olkuski dysponuje 
projektem ul. Ks. Gajewskiego/Bie-
ma. Droga ta znajduje się w fatalnym 
stanie technicznym. Podobnie jest 
z taktem prowadzącym z Olkusza 
przez Podgrabie i Bogucin Mały oraz 
z drogą w Osieku (od szkoły). Za za-
sadne uważam, współfinansowanie 
inwestycji powiatowych, które mają 
kluczowe znaczenie dla Mieszkańców 
Miasta i Gminy. Z doświadczeń lat 
ubiegłych wiemy, że bez współpracy 
samorządu gminy z samorządem 

powiatu kluczowe dla mieszkańców 
drogi dalej będą pełne kolein, dziur 
i łat - co niewątpliwie wystawi złą 
wizytówkę w oczach Mieszkańców dla 
olkuskich samorządowców – pisze do 
burmistrza Łukasz Kmita.

Ile gmina ma gotowych projek-
tów modernizacji dróg, które można 
złożyć do FDS-u? Czy planowana 
jest współpraca w powiatem w tym 
zakresie do końca obecnej kadencji? 
Czy w ramach FDS planowane jest 
złożenie wniosku o modernizację ciąg 
ulic: 29 Listopada – Kościuszki – ul. 
Rabsztyńskiej – Sikorka - droga przez 
Rabsztyn? - takie pytania trafiły do 
olkuskiego włodarza.

Z odpowiedzi na interpelacje 
dowiadujemy się, że gmina Olkusz 
zamierza złożyć dwa wnioski do 
FDS-u. Jeden dotyczy przebudowy 

ulicy Elizy Orzeszkowej w Olkuszu, 
drugi ma zostać dopiero wybrany. 
Na pewno nie będzie to droga od ul. 
29 Listopada do ul. Rabsztyńskiej, 
ponieważ gmina nie ma opracowanej 
dokumentacji technicznej na przebu-
dowę tego traktu.

Wiemy także, że gmina dysponuje 
dokumentacjami projektowymi na 
przebudowę i rozbudowę układu dro-
gowego w rejonie ulicy Marcina Bylicy 
w Olkuszu (pozwolenie na budowę 
ważne do 20.12.2022 roku); prze-
budowę ul. Leśnej w Olkuszu (zgło-
szenie ważne do 01.02.2022 roku); 
przebudowę ul. Witosa w Olkuszu 
(zgłoszenie ważne do 01.03.2022 ro-
ku); przebudowę ulic: Pięknej, Uroczej 
i Słonecznej w Olkuszu (zgłoszenie 
ważne do 1.03.2022 roku); budowę 
drogi gminnej w Niesułowicach wraz 
z budową i przebudową odcinka sieci 
gazowej śr. ciśnienia w Niesułowicach 
na dz. 554/13, 556/5, 554/15, 1384 
i561/1 (pozwolenie na budowę ważne 
do 13.12.2020 roku); budowę drogi 
gminnej ul. Ks. Prał. H. Januchty 
w Olkuszu wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem (pozwolenie na budowę 
ważne do 3.08.2020 roku); przebu-
dowę ulicy Przemysłowej w Olkuszu 
objętej zgłoszeniem (realizację inwe-
stycji rozpoczęto w 2016 roku i kon-
tynuowano w 2018 roku).

A co ze współpracą z powiatem? 
- Gmina Olkusz współpracuje ze 
Starostwem Powiatowym na wielu 
szczeblach i w różnym zakresie. Jed-
nakże w chwili obecnej posiadamy 
ograniczone środki budżetowe na 
realizacje inwestycji, a biorąc pod 
uwagę ilość potrzeb związanych 
z remontem i przebudową dróg gmin-
nych, Gmina Olkusz musi skupić 
się na inwestycjach własnych. Nie 
oznacza to jednak, że w przyszłości 
wykluczamy współpracę z Powiatem 
w kwestii współfinansowania inwesty-
cji drogowych – odpowiada burmistrz 
Roman Piaśnik.

Jak oceniacie drogowe plany? 
Które drogi wymagają pilnego re-
montu? Czekamy Na Wasze opinie! 

FDS: o które drogi 
powalczy Olkusz?

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Niedawno do naszej redakcji 
zwróciła się mieszkanka jednego 
z bloków na osiedlu Młodych. 
W swoim liście skarżyła się ona 
na kwestie dotyczące utrzymania 
czystości wokół nieruchomości 
zlokalizowanych przy ulicy Kra-
sińskiego 6 i 10. Władze Olkuskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej infor-
mują, że sytuacja ta miała cha-
rakter incydentalny, a wszystkie 
zaistniałe niedociągnięcia zostały 
już usunięte.

Temat utrzymania czystości i wy-
wozu odpadów to kwestie, które na 
przestrzeni ostatnich miesięcy bar-
dzo często przewijały się w naszych 
artykułach. Na łamach Przeglądu 
Olkuskiego mogliśmy przeczytać 
m.in. o problemie podrzucania śmieci 
wielkogabarytowych w okolice stano-
wisk z koszami przeznaczonymi dla 
mieszkańców bloków czy też o braku 
segregacji odpadów przez samych 
mieszkańców i konieczności usu-
wania gabarytów przez spółdzielnie 
mieszkaniowe. Jak się okazuje, nie 
są to jedyne „śmieciowe” problemy, 
z jakimi borykają się olkuszanie.

Niedawno zwróciła się do nas 
mieszkanka jednego z bloków na 
osiedlu Młodych prosząc o interwen-
cję w sprawie utrzymania czystości 
terenu wokół bloków przy ulicy Kra-

sińskiego 6 i 10. - Od jakiegoś czasu 
mamy wrażenie, że spółdzielnia o nas 
nie pamięta jeśli chodzi o zachowanie 
porządku, co nie przeszkadza jej 
w corocznym podnoszeniu tzw. opłaty 
eksploatacyjnej – czytamy w liście do 
naszej redakcji.

Z relacji naszej Czytelniczki 
wynika, iż chodniki wokół wymie-
nionych nieruchomości były pokryte 
piaskiem oraz liściami i uschnięta po 
wykoszeniu trawą.  - Wszystko wnosi 
się na klatki schodowe i do mieszkań. 
Część chodników zarasta. Skoszone 
trawy leżą na gnijącym, wydziela-
jącym specyficzny zapach stosie od 
2 lub 3 tygodni, na zmianę będąc 
podsuszane przez słońce i zalewane 
przez deszcz – żaliła się mieszkanka 
osiedla Młodych.

Poprosiliśmy o komentarz w tej 
sprawie przedstawicieli Olkuskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak wy-

nika z odpowiedzi nadesłanej do 
naszej redakcji, zaistniałe problemy 
zostały już usunięte. - Potwierdzamy, 
że przejściowo wystąpiły pewne nie-
dociągnięcia w utrzymaniu estetyki 
na terenie nieruchomości przy ul. 
Krasińskiego 6 i 10. Sprawa jest nam 
znana i wobec tego podjęte zostały 
odpowiednie decyzje oraz faktyczne 
działania. Problem zaistniał z powodu 
kumulacji kilku czynników w jednym 
czasie, które staraliśmy się szybko 
rozwiązać. Były to: wywóz dużej ilo-
ści gabarytów, opady deszczu, okres 
urlopowy oraz absencja chorobowa 
pracowników. Sytuację tą możemy 
określić jako incydentalną. Liczymy 
na zrozumienie naszych mieszkań-
ców. Aktualnie stan na wyżej wymie-
nionym terenie uległ już poprawie 
– tłumaczą władze Spółdzielni.

Chwilowy brak porządku

Gmina Trzyciąż 
remontuje drogi

TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Paradoksalnie, w branży bu-
dowlano-remontowej pandemia 
przyczyniła się do zjawisk pozy-
tywnych. Przynajmniej jeżeli cho-
dzi o gminne plany remontów dróg. 
Rozstrzygnięty w lipcu przetarg na 
wykonanie modernizacji trzech 
dróg gminnych został zamknięty 
tak korzystnie, że z oszczędności 
będzie można wykonać dodatkowy 
– czwarty odcinek lokalnej drogi.

Początkowo Gmina Trzyciąż 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
ze środków budżetu Województwa 
Małopolskiego, związanych z wyłącze-
niem z produkcji gruntów rolnych, na 
modernizację trzech odcinków dróg: 
375- metrowego odcinka ul. Szkolnej 
w Trzyciążu (wartość kosztorysowa 
zadania 132 856 zł, planowany wkład 
z budżetu Gminy – 66 428 zł); drogi 
gminnej Zadroże - Kamieniec (285 
m., wartość kosztorysowa 54 684 zł, 
planowany wkład własny Gminy – 
27 342 zł) oraz 75 m odcinek drogi 
w Małyszycach k. Baranka (wartość 
kosztorysowa 24 868 zł, wkład wła-
sny – 12 434 zł). W sumie wartość 
kosztorysowa zaplanowanych zadań 
to kwota 276 128 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu, 
który wygrała spółka Boltech z Bu-
kowna, z ofertą opiewającą na kwotę 
212 406,29 zł i okresem gwarancji 
120 miesięcy na wykonanie wszyst-
kich trzech zadań, okazało się, że 
powstały oszczędności, które – za 
zgodą Zarządu Województwa Mało-
polskiego będzie można przeznaczyć 
na kolejny remont. Wybór padł na 
426-metrowy odcinek drogi gminnej 
w Zagórowej – Parceli (wartość kosz-
torysowa zamierzonych prac to 63 
720 zł, przy wkładzie własnym Gminy 
w wysokości 31 850 zł).

Odcinki w Zadrożu i Zagórowej 
to zniszczone - z racji ich intensyw-
nej eksploatacji - drogi asfaltowe. 
Natomiast drogi w Trzyciążu i Ma-
łyszycach są utwardzone tłuczniem 
kamiennym. Tu nawierzchnia jest 
zniszczona i wymaga modernizacji 
ze względu na niekorzystne ukształ-
towanie terenu i skutki wywołane 
spływającymi wodami opadowymi. 
Na wszystkich czterech odcinkach 
planowana jest częściowa wymiana 
podbudowy, nakładka z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych 
oraz utwardzenie poboczy tłuczniem 
kamiennym.

INTERWENCJA
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

- Zwykle na podstawie danych 
za rok ubiegły można było coś po-
wiedzieć także o bieżącej kondycji 
finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego. W tym roku byłoby 
to bardzo ryzykowne. W sytuacji 
pandemii, która będzie miała nie 
do końca znany, ale na pewno ne-
gatywny wpływ na lokalne budżety, 
dane za rok 2019 wydają się głębo-
ką historią – tak zaczyna się opis 
rankingu „Bogactwo samorządów” 
za 2019 rok. Jak wypadły nasze 
gminy i powiat?

Jak co roku, zestawienie opu-
blikowało czasopismo samorządowe 
„Wspólnota”. Autorami rankingu są 
profesor nauk ekonomicznych, dyrek-
tor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego 
i kierownik Zakładu Rozwoju i Poli-
tyki Lokalnej na Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego Paweł Swianiewicz 
oraz Julita Łukomska – adiunkt 
w tym samym zakładzie.

Jest nieźle, ale...
- Na pierwszy rzut oka sytuacja 

wygląda nieźle – z roku na rok samo-
rządy mają do dyspozycji coraz więcej 
środków. Wbrew temu, czego niektó-
rzy się obawiali, nie widać jakiegoś 
zahamowania pozytywnego trendu 
w 2019 roku. Ale ograniczenie się do 
takiego stwierdzenia to zdecydowanie 
niepełna prawda, żeby nie powiedzieć, 
półprawda. Ten obraz jest mylący, 
a przede wszystkim zbyt optymi-
styczny, jeśli chodzi o ocenę sytuacji 
finansowej samorządów – zauwa-
żają autorzy rankingu, wymieniając 
przesłanki uzasadniające powyższe 
stwierdzenie.

Chodzi przede wszystkim o: 
wzrost dochodów spowodowany 
wprowadzeniem programów socjal-
nych (m. in. 500+), gdzie samorządy 
są jedynie wykonawcą bez wpływu 
na cele ani sposób realizacji progra-
mu; szybki wzrost kosztów pracy 
(wzrost płacy minimalnej, przecięt-
nych wynagrodzeń w gospodarce), 
co wymusza zmiany w polityce pła-
cowej samorządów, by zatrudnienie 
w administracji i innych jednostkach 
samorządowych nie traciło na atrak-
cyjności; zwiększanie niezbędnych 
kosztów wykonywania niektórych 
zadań spowodowane wprowadza-
niem zewnętrznych regulacji, jak 
np. „(…) koszty wykonywania zadań 
oświatowych, które rosną szybciej 
niż wielkość subwencji oświatowej, 
więc samorządy w coraz większym 
stopniu muszą – dla utrzymania 
bieżącej działalności szkół – sięgać 
do środków własnych”.

Kolejna przesłanka dotyczą 
zmniejszającej się samodzielności fi-
nansowej samorządów o czym świad-
czy systematycznie rosnący udział 
dotacji celowych w dochodach budże-
towych. - W 2018 roku udział dotacji 
w dochodach budżetów gminnych 

po raz pierwszy przekroczył jedną 
trzecią, podczas gdy jeszcze w 2013 
roku wynosił około jednej piątej. 
W miastach na prawach powiatu rok 
2018 przyniósł przełamanie bariery 
20-proc. udziału dotacji w docho-
dach, a w 2019 roku zbliżył się do 25 
proc. (czyli jednej czwartej całości do-
chodów), podczas gdy jeszcze w 2013 
roku nieznacznie przekraczał on 16 
proc. - podkreślają autorzy rankingu.

Metoda rankingu
Zamożność samorządów liczono 

tak, jak przed rokiem. Pominięto 
wpływy z dotacji celowych, bo jak 
twierdzą autorzy zestawienia „(…) 
zwłaszcza w okresie intensywnego 
korzystania z funduszy unijnych ta-
kie dotacje mają chwilowy, ale bardzo 
silny wpływ na wielkość dochodów. 
Wpływ dużej dotacji inwestycyjnej 
potrafi wywindować samorząd bar-

dzo wysoko w rankingu, ale jest 
to awans chwilowy (incydentalny) 
i niemający związku z trwałym wzro-
stem zamożności. Wydaje się więc, 
że uwzględnienie tylko dochodów 
własnych i otrzymywanych subwencji 
lepiej oddaje hasło naszego rankingu 
– zamożność”.

Dochody wpływające do budżetu 
zostały skorygowane na dwa spo-
soby. Odjęto składki przekazywane 
przez samorządy w związku z sub-
wencją równoważącą (regionalną 
w przypadku województw), czyli 
tzw. janosikowe. Do faktycznie ze-
branych dochodów dodano skutki 
zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień 
w podatkach lokalnych, by porów-
nywać faktyczną zamożność, a nie 
skutki podejmowanych w gminach 
autonomicznych decyzji odnoszących 
się do polityki fiskalnej. Tak skorygo-
wane dochody podzielono przez liczbę 
mieszkańców danego samorządu.

Jak bogate są nasze 
samorządy?

W kategorii powiatów olkuski 
awansował w porównaniu z 2018 
rokiem z 155 miejsca na 151. Za-
możność „na mieszkańca” to 854,60 
złotych. A jak wypadli sąsiedzi? 
Spadek o dwa „oczka” zanotował 
powiat chrzanowski (267 lokata), 
z wynikiem 676,45 złotych. Powiat 
miechowski zajmuje 62 miejsce 
(975,90 złotych), a oświęcimski 130 
miejsce (882,32 złote). Pozycji lidera 
nie oddał powiat człuchowski z wo-
jewództwa pomorskiego (1550,76 
złotych). Zestawienie zamyka powiat 
łomżyński z województwa podlaskiego 
(445,55 złotych).

Olkusz w grupie miast powiato-
wych jest 50 miejsc niżej niż przed 
rokiem – teraz zajmuje 198 lokatę. 
Zamożność w przeliczeniu na miesz-
kańca to 3037,92 złote. Dla porów-
nania: Chrzanów spadł z 85 miejsca 

na 130 (3226,55 złotych), Miechów 
z 250 na 266 (2681,70 złotych), 
a Oświęcim awansował z 19 miejsca 
na 16 (4146,96 złotych). Dolnośląskie 
Polkowice od początku tworzenia 
rankingu, czyli od 2010 roku, nie-
zmiennie są najlepsze – tu zamożność 
per capita wynosi 7072,59 złotych. 
Na drugim biegunie (267 miejsce) 
jest Kazimierza Wielka (woj. święto-
krzyskie), z wynikiem 2585,73 złote.

Kategorię „miasta inne” otwiera, 
podobnie jak przed rokiem, Krynica 
Morska (19531,45 złotych). Bukow-
no zajęło 75 lokatę (poprzednio 77), 
z wynikiem 4078,19 złotych. Na 339 
miejscu znalazł się Wolbrom (3185,79 
złotych), który we wcześniejszym ze-
stawieniu był 398. Najniższy poziom 
zamożności – 2501,36 złotych – był 
w podkarpackim Rudniku na Sanem 
(606 miejsce).

Wśród gmin wiejskich niepodziel-
nie od 2010 roku rządzi łódzki Klesz-
czów. Zamożność na mieszkańca 

wynosi tu 37 679,45 złotych. Z grona 
naszych samorządów 60 miejsce 
utrzymał Bolesław (4877,00 złotych). 
Klucze z wynikiem 3374,55 złotych 
spadły z 276 miejsca przed rokiem na 
479 lokatę. Trzyciąż, który poprzednio 
był na 1195 miejscu, teraz jest 1366 
(2870,97 złotych). Ostatnia (1537 
lokata) gmina wiejska w rankingu to 
lubelski Stary Brus (2361,66 złotych).

W rankingu ujęto także woje-
wództwa. Tradycyjnie prym wiedzie 
mazowieckie (439,01 złotych). Ma-
łopolska spadła z 9 na 11 miejsce 
(272,07 złotych). Listę zamyka woje-
wództwo opolskie (252,44 złote).

W kategorii miast wojewódzkich 
Kraków jest na 5 miejscu (5998,46 
złotych). Warszawa z wynikiem 
7890,07 złotych znalazła się na 
czele zestawienia, na końcu którego 
jest Gorzów Wielkopolski (4582,14 
złotych).

Kij w szprychy
Ranking dotyczy ubiegłego ro-

ku. Twórcy zestawienia podkreślają 
jednak, że pandemia koronawirusa 
przełoży się na kondycję finansową 
samorządów, co nałoży się na i tak 
widoczne od jakiegoś czasu spada-
jące tempo wzrostu gospodarczego 
Polski. -Trudno obecnie o precyzyjne 
szacunki zmian PKB w bieżącym 
roku. Ale jest wielce prawdopodob-
ne, że Polska nie uniknie choćby 
przejściowego okresu recesji. To zaś 
musi się przełożyć na zmniejszenie 
się dochodów budżetowych samorzą-
dów, głównie podatkowych (udziały 
w PIT i CIT, podatek od czynności 
cywilnoprawnych), ale także niektó-
rych dochodów niepodatkowych (np. 
wpływy z czynszów za lokale komu-
nalne, opłaty za niektóre usługi itp.) 
- czytamy w opisie rankingu. Jego 
autorzy przytaczają na tę okoliczność 
porównanie prezydenta Białegostoku 
i przewodniczącego zarządu Unii 
Metropolii Polskich Tadeusza Trusko-
laskiego - w szprychy kół pędzącego 
roweru samorządów ktoś wsadził kij. 
Rower nagle się zatrzymał, samorządy 
lecą w powietrzu, już wiadomo, że 
jest się czego bać, ale upadek jeszcze 
nie nastąpił.

- Nie ulega wątpliwości, że sa-
morządom bardzo przydałoby się 
wsparcie i faktyczne współdziałanie 
z rządem w najbliższym czasie. 
W dotychczas przyjmowanych i dys-
kutowanych rozwiązaniach w ramach 
szeroko rozumianej tarczy antykry-
zysowej nie widać na razie zrozumie-
nia dla potrzeby takiego wsparcia. 
W sytuacji nadzwyczajnej potrzebne 
rozwiązania powinny wychodzić poza 
standardowy zestaw instrumentów, 
konieczne są rozwiązania o charak-
terze innowacyjnym. Warunkiem 
wstępnym byłoby zbudowanie zaufa-
nia między rządem i samorządami. Na 
to się jednak nie zanosi. Od lat widać, 
że rząd nie ufa samorządom, a po 
doświadczeniach niedawno wpro-
wadzanych reform zaufanie także 
w przeciwnym kierunku drastycznie 
zmalało – tak kończą podsumowanie 
rankingu prof. Paweł Swianiewicz 
i Julita Łukomska.

Bogactwo samorządów.  
Jak u nas z zamożnością? 

Olkusz, Sławkowska 13, piętro 1

tel. 500-179-640, 516-053-608

Moskitiery
okienne,
drzwiowe,
plisowane

Szeroki wybór 
przesłon okiennych

pon - pt - 10:00 - 17:00

sob - 10:00 - 12:30

(w pierwszą sobotę miesiąca nie pracujemy)

II TERMIN SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O ZWROT 

PODATKU AKCYZOWEGO  
W 2020 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że od 
dnia 3 sierpnia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 
roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych 
oraz do chowu i hodowli bydła. 

Wnioski dostępne:
1)  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1  

– wejście główne lub

2) na stronie internetowej: www.umig.olkusz.pl - odnośnik - 
Biuletyn Informacji Publicznej 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć: 
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju 

napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku tj. za okres od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 
2020 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 
2020 rok,

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający 
informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła 
będącego w posiadaniu producenta rolnego w przypadku 
ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła – 
wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

Wnioski o zwrot podatku można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 
242 lub przesłać pocztą na adres Urzędu z zachowaniem terminu 
nadania pisma u operatora pocztowego.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Podatków i Opłat,  
tel. (32) 626-01-92.
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TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

W lipcu 2020 r. swoje setne 
urodziny obchodziły aż dwie miesz-
kanki gminy Trzyciąż. Pandemia 
i związane z nią zagrożenia nie 
przekreśliły tradycji odwiedzin 
dostojnych Jubilatek, bo zarówno 
one same, jak i rodziny opiekujące 
się paniami uznały, że przy za-
chowaniu podstawowych środków 
ostrożności kurtuazyjne wizyty 
przedstawicieli lokalnego samorzą-
du są możliwe i zaprosiły gości do 
składania życzeń!

24 lipca 1920 r., w dniu za-
przysiężenia w Belwederze członków 
nowego Rządu Obrony Narodowej – 
gabinetu koalicyjnego, sformowanego 
w okresie inwazji bolszewickiej pod 
kierownictwem premiera Wincentego 
Witosa, we wsi Jangrot, wtedy jeszcze 
siedzibie gminnych władz, w woj. kie-
leckim, urodziła się pani Władysława 
Rdest, córka Błażeja i Anny, z domu 
Bienieckiej. Miała pięcioro rodzeń-
stwa i prawie wszyscy z nich doczekali 
późnej starości. Jej starsza siostra 
Stefania zmarła w 2015 r. w wieku 
100 lat i jednego miesiąca, a 97-letni 
brat Józef wciąż cieszy się dobrą 
kondycją. Pani Władysława całe życie 
mieszkała w Jangrocie. Wyszła za mąż 
za nieżyjącego już od 35 lat Włady-

sława Wypaska, z którym prowadzili 
gospodarstwo rolne. Mieli trójkę dzie-
ci: Janinę, Marię i Stanisława, a pani 
Władysława doczekała się szóstki 
wnuków i pięciorga prawnuków. Jako 
seniorka cały czas była bardzo spraw-
na i aktywna, interesowała się życiem 
społecznym, kulturalnym, a nawet 
polityką, wykonywała przydomowe 
prace, dużo czytała, a na zdrowiu 
podupadła dopiero całkiem niedawno, 
po niefortunnym upadku, w którym 
złamała nogę i rękę.

Składający życzenia sympatycz-
nej Jubilatce wójt Roman Żelazny, 
przewodniczący Rady Gminy Trzy-
ciąż Lucjan Gajda oraz zastępczyni 
kierownika USC Krystyna Migza 
w dniu setnych urodzin zastali panią 

Władysławę co prawda na wózku in-
walidzkim, z powodu osłabienia i kło-
potów z chodzeniem, ale w dobrym 
stanie umysłowym i fizycznym. Z tym 
większą przykrością dowiedzieliśmy 
się o nagłej śmierci pani Władysławy 
następnego dnia. Dożywszy setki, 
odeszła 25 lipca 2020 r. i została po-
chowana na cmentarzu w rodzinnym 
Jangrocie.

27 lipca 1920 r., na drugim koń-
cu obecnej gminy Trzyciąż – w Ści-
borzycach urodziła się pani Otylia 
Kośmider, córka Franciszka i Teresy 
Dudy. Miała siedmioro rodzeństwa 
(prawie wszyscy żyli bardzo długo) 
i dobrze wiedziała co to bieda, bo jej 
ojciec umarł dość młodo, a mama 
wychowywała całą gromadkę sa-

motnie. Jubilatka ukończyła 4 klasy 
szkoły powszechnej, bo tylko taka 
szkoła była dostępna dla wiejskich 
dzieci w okolicy. Jej rodzinny dom 
był bardzo gościnny, praktycznie co 
niedziela jej mamę, a po jej śmier-
ci samą panią Otylię odwiedzali 
mieszkający w sąsiednich miejsco-
wościach bracia i siostry z rodzina-
mi. Jej receptą na długowieczność 
była ciężka praca, proste jedzenie 
i pogodne usposobienie. Do 97. 
roku życia samotnie gospodarowała 
w Ściborzycach, a widok sprawnie 
koszącej trawę kosą staruszki nie był 
niczym nadzwyczajnym dla znającej 
ją rodziny i sąsiadów. Dopóki mogła, 
mieszkała sama, miała krowę, robiła 
samodzielnie zakupy… Kiedy trochę 

przychorowała, wzięła ją do siebie 
córka siostry, Jadwiga Ziemska – 
pani Otylia wyszła za mąż za wdowca, 
Stanisława Kuracha stosunkowo 
późno i nie miała własnych dzieci, wy-
chowywała tylko synów swojego męża 
z pierwszego małżeństwa. Obecnie na 
stałe już mieszka w gospodarstwie 
siostrzenicy i jej męża, ale wciąż jest 
aktywna i samodzielna, a wyników 
badań można jej pozazdrościć. Wstaje 
bardzo wcześnie, w lecie nawet o 4 
rano i rwie się do codziennych zajęć, 
dokonawszy pierwej samodzielnie 
porannej higieny i zaplótłszy na gło-
wie koronę z do dziś imponującego 
warkocza białych włosów… („kiedyś 
to miałam włosy!…”).

W młodości pracowała w rodzin-
nym gospodarstwie, ale mieszkańcy 
Ściborzyc i innych okolicznych wsi 
znali ją jako dobrą akuszerkę – wraz 
z przyjaciółką – położną odebrały 
wiele porodów w porodówce przy 
imbramowickim klasztorze.

Kiedy przedstawiciele lokalne-
go samorządu pojechali złożyć jej 
życzenia i gratulacje, przywitała ich 
dobrym humorem, przespacerowała 
się z wójtem Romanem Żelaznym po 
obejściu, pięknie recytowała patrio-
tyczne wiersze i opowiadała ciekawe 
historie z przeszłości - o ubogim życiu 
w przedwojennej wsi, o tym jak ma-
ma piekła i dzieliła między wiecznie 
głodne dzieci chleb, a rodzeństwo 
rywalizowało o niego między sobą, 
jak ciężko pracowali, a potem prze-
trwali trudny czas wojny, nachodzeni 
przez agresywnych nieproszonych 
gości – zarówno Niemców, jak i par-
tyzantów, jak szukano we wsi skarbu 
Popielów… Choć trochę utyskiwała na 
szwankującą już pamięć, niejeden 
o wiele młodszy mógłby pozazdrościć 
Jubilatce zapamiętanych szczegółów, 
a opowiadane przez nią pięknym ję-
zykiem barwne historie z pewnością 
warte są spisania dla potomnych.

Mając nadzieję, że pani Otylia 
przeżyje jeszcze wiele lat w zdrowiu 
i dobrej kondycji, przyłączamy się 
do najlepszych życzeń dla Jubilatki.

Życzenia dla Stulatek z gminy Trzyciąż

JOSUE ANGSANTO PALITAYAN

Dar uzdrawiania Filipińskiego uzdrowiciela

historia powstania tych wysp. DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONADLUDZKICH 

Te przykłady ozdrowień to tylko nieliczni pacjenci, którzy uzyskali pomoc! Uzdrowiciel stosuje 
również zabiegi refleksologiczne, które immunologicznie oddziaływują na schorowane 
i wycieńczone chorobą ciało. UZDRAWIANIE FILIPIŃSKIE jest pełne tajemnic, tak jak sama 

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Stanisław z Krakowa - któremu po dwóch wizytach znikły 
dolegliwości prostaty a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie ustabilizowały się i wróciły do normy. Pani Maria z 
Chełma zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela ustąpił jej ciągły ból głowy, stany migrenowe, nerwica lekowa 
i pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania USG. Pani Jadwiga z Wrocławia - po 
wizycie u Pana Josue wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji a także ustąpiły bóle kręgosłupa. 
Dziękuje za pomoc!

I JEST OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELI, MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC!

Josue Palitayan to jeden z najlepszych uzdrowicieli na Filipinach. Moc uzdrawiania przekazał mu jego ojciec 
Placido Palityan, który jest najwybitniejszym uzdrowicielem na Filipinach oraz założycielem i członkiem Christian 
Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli.  chorób nowo-Pomaga w leczeniu:
tworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach 
migdałów i zębów, cystach, guzach piersi, chorobach kobiecych oraz wielu innych schorzeniach. 
Uzdrowiciel stosuje również zabiegi refleksologiczne, które immunologicznie oddziaływują 
na schorowane i wycieńczone chorobą ciało.

Zapisy i informacja: 

693 788 813, 784 608 847

3 sierpnia – KRAKÓW
4 sierpnia – WADOWICE i OŚWIĘCIM
5 sierpnia – OLKUSZ i JAWORZNO

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz.

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3, ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (DZ.U.2020. poz. 6)  
oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

I.
  1. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną o nr 683 o pow. 0,0328 ha,  położoną w miejscowości Olewin, obręb ewidencyjny 

Olewin, gmina Olkusz, objęta  KW nr KR1O/00061533/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział V Ksiąg 
Wieczystych 

  2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: dz. 683 o powierzchni 0,0328 ha – użytek Ls.
  3. Powierzchnia nieruchomości – 328 m2 
  4. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, o długości ok. 48m i szerokości ok. 7m. Położona w peryferyjnej 

zachodniej części Olewina. Grunty zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie to wąskie działki drogowe. Od strony północnej 
zlokalizowane są zakłady przemysłowe, od strony południowej tereny rolnicze, częściowo porośnięte drzewostanem, od strony 
północno wschodniej grunty leśne porośnięte drzewostanem. Teren płaski

  5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: – 2KDL – opisany jako  
„Droga lokalna o szerokości 20 m”, w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 454

  6.  Sposób zagospodarowania – nieruchomość jest działką leśną, większość powierzchni nieruchomości pokryta jest asfaltem, 
pozostała roślinnością przydrożną. 

  7. Obciążenia nieruchomości – odpłatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. 
z siedzibą w Krakowie, 

  8. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak zobowiązań
  9. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ani objęta ochroną konserwatorską.  
10.  Cena wywoławcza nieruchomości 16.400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta zł 00/100) 
 Postąpienie wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100).
 Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące 

przepisy będą tak stanowić.
II. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku 

w siedzibie Nadleśnictwa Olkusz lub telefonicznie 32 643 04 45 wew. *332
III. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 01.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Olkusz,  

ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz – sala nr 1, I piętro.
IV. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Nadleśnictwa 36 2030 0045 1110 0000 0043 4890 

z adnotacją „wadium przetargowe – działka 683 - Olewin” .
 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego w terminie do 

dnia 30.09.2020 r. do godz 14.00. 
 Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 01.10.2020 r. do godz. 9.00.
 Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 

przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
 Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi 

niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
V. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży 

nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione 
wadium nie podlega zwrotowi.

VI. Nadleśnictwo w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę 
wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.

VII.	Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości,  
opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

VIII.	 Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych 
o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.

IX. Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy sprzedaży.
 X. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował  

co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
XI. Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia 

o przetargu.
Nadleśniczy 

mgr inż. Marcin Polak
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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 chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), 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, videodermatosko-
pia, 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 dr n.med., specjalista kar-
diolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo serca). 
Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. K. Wiel-
kiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 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.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, 
konsultacje. Tel. 668 123 956.
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. 
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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

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.  

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., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; sob. od 
8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.

Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek – piątek 
9.00 – 18.00.

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. 

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, czw. 8.00-14.00. Rejestracja pacjentów 
w Gabinecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ. 

— 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. 

TRYCHOLOG
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? 
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, 
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

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
31.07. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 2

1.08. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

2.08.	 Rabsztyńska	2	- dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

3.08. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

4.08. Buchowieckiego 15 A - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

5.08. Al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

6.08. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A
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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

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

Olkusz, ul. 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 Komis rowerowy. Skup sprze-
daż RTV, AGD. Pożyczki pod 
zastaw. Tel.(502)261113
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, termo-
bindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka 
drzew, wynajem i usługi ręba-
kiem 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 Malowanie, gladź, tanio.  
Tel.(512)424466.
FINANSOWO	-	PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kieł-
tyka, 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 wyko-
nania w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, 
RYNEK 30. Najszybsze i naj-

tańsze zdjęcia do dokumentów 
w 3 minuty + retusz gratis 

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

MOTORYZACJA

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘ-
DZIA 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. Bogu-
cin Duży 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

gotówka od ręki, płacę najle-
piej. 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. Wozo-

wej. Tel. 507131388.

PRACA

 ǧ Zatrudnię mechanika 
samochodowego (osobowe + 
ciężarowe). Tel. (604)503205. 

RÓŻNE

 ǧ Przyjmę ziemię ul. Kamyk. 
Tel.(731)276528.


