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Media donoszą, że w całym kraju 
znacząco rosną ceny i ilość wytwarza-
nych przez nas śmieci. W większości 
gmin powiatu olkuskiego ceny już 
wrosły lub wzrosną w niedługim 
czasie. Od września więcej zapłacą 
mieszkańcy gmin: Trzyciąż i Bo-
lesław, przypuszczalnie również 
gminy Wolbrom, gdzie właśnie trwa 
postępowanie przetargowe. W Klu-

Więcej za  
wywóz śmieci
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czach wyższe stawki obowiązują od 
1 sierpnia. W Bukownie nowe opłaty 
wprowadzono od maja. W Olkuszu 
z kolei trwa drugi przetarg. 

Trzyciąż
Przetarg na wywóz i zagospo-

darowanie odpadów komunalnych 
w gminie Trzyciąż w roku 2020 odbył 
się na podstawie nowych przepisów 
na innych niż dotychczas zasadach 
– nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
porządku w gminach powoduje, 
że od stycznia br. za zaoferowaną 
kwotę przedsiębiorstwo posiadają-
ce uprawnienia do wywozu śmieci 
z domowych gospodarstw odbierze 
od mieszkańców określoną z góry 
ilość ton odpadów. Jeżeli śmieci jest 
więcej niż oszacowała to wstępnie 
gmina, kwota zostanie wyczerpana 
przed upływem zaplanowanego czasu 
i konieczne jest ogłoszenie nowego 
przetargu. Tak właśnie stało się m. 
in. w gminie Trzyciąż, gdzie prognozę 
przygotowano na podstawie dotych-
czasowych doświadczeń, związa-
nych z ilością wytwarzanych przez 
mieszkańców odpadów. W kolejnych 
miesiącach tego roku okazywało się, 
że ilość wystawionych przed posesje 
śmieci do odbioru znacząco wzrasta, 
a środków wyliczonych na ich wywóz 
zabraknie i trzeba było ogłosić nowe 
postępowanie przetargowe na czas od 
września do grudnia 2020 r.

Ponieważ od stycznia roku 2021 
znów wejdzie w życie kolejna zmiana 
w przepisach, ostatni kwartał tego 
roku będzie wykorzystany przez 
urzędników na zebranie od mieszkań-
ców nowych deklaracji, związanych 
z odbiorem odpadów komunalnych. 
Procedura pomoże w obliczeniach 
ilu mieszkańców zdecyduje się na 
zmniejszenie ilości oddawanych 

śmieci, poprzez pozostawienie we 
własnych kompostownikach odpadów 
organicznych, co pozwoli obniżyć 
sumaryczną liczbę ton oddawanych 
śmieci i automatycznie obniżyć 
koszty.

- Mam nadzieję, że mieszkańcy, 
również w trosce o własne portfele, 
zrozumieją, że posiadanie i używa-
nie własnego kompostownika – co 
w przypadku gospodarstw wiejskich 
wydaje się mniejszym problemem 
niż w miastach – jest jednym ze 
skutecznych sposobów obniżenia 
kosztów utrzymania systemu. Na 
szczęście świadomość ekologiczna 
w lokalnych społecznościach wrasta, 
a w naszym wspólnym interesie jest 
zagospodarowanie odpadów w sposób 
racjonalny, ale zgodny z prawem 
i zasadami społecznego współżycia. 
Zatem kompostowanie – jak najbar-
dziej, ale nielegalnym wysypiskom 
odpadów zdecydowanie mówimy nie! 
- argumentuje wójt Roman Żelazny.

Ostatecznie, po dość długiej 
dyskusji i rozważaniu różnych moż-
liwości, Rada Gminy Trzyciąż przyjęła 
uchwałę, na mocy której od 1 wrze-
śnia do końca grudnia 2020 r. miesz-
kańcy gminy, płacący dotąd za wywóz 
odpadów z domowych śmietników 
16,50 zł za śmieci segregowane (59,50 
za niesegregowane), zapłacą 23 zł od 
osoby miesięcznie. Należy podkreślić, 
że wszyscy mieszkańcy zobligowani są 
ustawowo do segregowania odpadów 
i oddawania w oddzielnych pojemni-
kach poszczególnych frakcji, a jeżeli 
nie będą tego robić ustawodawca 
przewidział konieczność poniesienia 
przez nich motywującej do segregacji 
określonej z góry opłaty podwyższo-
nej. Radni z gminy Trzyciąż zdecydo-
wali, że będzie to trzykrotność opłaty 
podstawowej, czyli aż 69 zł.

Klucze
W gminie Klucze nowa stawka 

za śmieci obowiązuje od 1 sierpnia. 

To 24,50 złotych miesięcznie od 
osoby. Zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami, na terenie całego kraju 
obowiązuje segregacja odpadów. Jeśli 
okaże się, że ktoś go nie wypełnia tego 
obowiązku, wówczas wójt lub bur-
mistrz może w drodze decyzji nałożyć 
podwyższona opłatę. W przypadku 
gminy Klucze to 49 złotych od osoby.

Skąd taka podwyżka? -Szaco-
wana stawka opłaty 24,50 złotych 
wyliczona została z uwzględnieniem 
przewidywanych kosztów realizacji 
umowy, która zostanie zawarta na 

okres od II półrocza 2020 do końca 
2021 roku z przedsiębiorcą odbie-
rającym odpady komunalne oraz 
z uwzględnieniem kosztów admini-
stracyjnych obsługi systemu zago-
spodarowania odpadów (w nowej 
stawce koszty administracyjne stano-
wią zaledwie 0,8%, a 99,2% stanowi 
opłatę za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów). Przy dotychczasowej 
stawce (obowiązującej do 31 lipca 
br.) dochody z tytułu pobranych 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi byłyby niewystarcza-

jące na pokrycie kosztów systemu 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Zgodnie z ustawą system 
ten powinien się bilansować, co 
oznacza, że koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi muszą być w całości 
pokrywane opłatami wnoszonymi 
przez mieszkańców (samorządy nie 
mogą korzystać z innych źródeł 
w budżecie do finansowania systemu 
gospodarki odpadami) – czytamy na 
stronie gminy Klucze.

Jak informuje urząd,  od 1 sierp-

nia 2020 roku cena, jaką Gmi-
na Klucze będzie płacić za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych, wyniesie 893,73 złote 
brutto za 1 tonę odpadu, tj. 155,1% 
ceny obecnej, która wynosiła średnio 
576,06 złotych brutto za 1 tonę (do-
tychczas gmina ponosiła odpłatność 
za świadczoną usługę w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, od 1 sierpnia 
przelicznikiem kosztów gospodaro-
wania odpadami będzie cena 1 tony 
odebranych i zagospodarowanych 
odpadów komunalnych przez firmę 

wybraną w drodze przetargu nieogra-
niczonego).

Warto podkreślić, że w tym roku 
obowiązuje wyższa opłata środowi-
skowa (tzw. opłata marszałkowska) 
– teraz wynosi 270 złotych za tonę. 
Dla porównania - w 2018 roku było 
to 170 złotych. Na wyższe stawki za 
odbiór śmieci ma też wpływ wzrost 
ilości odpadów wytwarzanych przez 
mieszkańców gminy (według wskaźni-
ków: w 2019 roku 276,7 kg na osobę 
na rok, a w pierwszym półroczu 2020 
roku 361,2 kg na osobę na rok). Kolej-
nym czynnikiem powodującym wzrost 
opłat jest ustawowy nakaz dwukrot-
nego odbioru śmieci niesegregowa-
nych od kwietnia do października. Do 
tego dochodzą rosnące koszty pracy 
związane z podniesieniem minimal-
nego wynagrodzenia za pracę czy 
podwyższenie ceny energii i paliwa.

Mieszkańcy domów jednorodzin-
nych, którzy mają kompostownik 
i kompostują w nim bioodpady, mogą 
skorzystać ze zniżki w wysokości 
2 złotych od każdego domownika. 
- W przypadku korzystania z ulgi, 
właściciel nieruchomości będzie zo-
bowiązany od 1 sierpnia 2020 roku 
złożyć nową deklarację, której druk 
będzie dostępny (od 1 sierpnia br.) 
na stronie internetowej Gminy Klucze 
oraz w Urzędzie Gminy Klucze. Korzy-
stanie z przysługującej ulgi pozbawia 
właściciela możliwości odbierania bio-
odpadów z nieruchomości – informuje 
Urząd Gminy Klucze.

Bolesław
Wyższe stawki będą od 1 wrze-

śnia obowiązywać w gminie Bolesław. 
Tutaj mieszkańcy zapłacą miesięcz-
nie 22 złote za osobę (obecnie to 12 
złotych od osoby). Gdy okaże się, że 
śmieci nie są segregowane, wówczas 
stawka ta wzrośnie do 44 złotych. 
Właścicielom domów jednorodzin-
nych, posiadających kompostowniki 
w których zagospodarują bioodpady, 

przysługuje zwolnienie z części opłaty. 
Wynosi ono 10% miesięcznej opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi wyliczonej na podstawie 
zadeklarowanej ilości mieszkańców 
nieruchomości. Warunkiem jest 
zawarcie stosownego oświadczenia 
w złożonej deklaracji.

Bukowno
Tutaj nowe stawki obowiązują 

od początku maja. Obecna opłata 
od każdego mieszkańca wynosi 28 
złotych miesięcznie (wcześniej 21 zło-
tych).  Właściciele budynków miesz-
kalnych, którzy nie segregują śmieci, 
zobowiązani są zaś do uiszczania 
podwyższonej opłaty w wysokości 
56 złotych od każdego domownika. 
Osoby kompostujące bioodpady 
w przydomowym kompostowniku 
mogą liczyć na zwolnienie w wysoko-
ści złotówki od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość.

Olkusz
W gminie Olkusz trwa drugi 

przetarg na wywóz odpadów. Pierw-
szy unieważniono, ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższała 
kwotę, jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówie-
nia. Teraz mieszkańcy płacą 22 złote 
miesięcznie od osoby (za brak segre-
gacji stawka wynosi 44 złote).

Wolbrom
Mieszkańcy gminy Wolbrom 

prawdopodobnie również mogą spo-
dziewać się kolejnej podwyżki, ale 
konkretne dane poznamy dopiero 
po rozstrzygnięciu przetargu, obej-
mującego usługę wywozu odpadów 
w okresie od 1 września 2020 do 31 
grudnia 2021r, co ma nastąpić po 8 
sierpnia 2020. Obecnie w Wolbromiu 
obowiązuje cena 15 zł i za brak segre-
gacji 30 zł.

Zespół Szkół Nr 3, słynny olkuski 
Ekonomik, w tym roku szkolnym 
przystąpi do realizacji między-
narodowego projektu w ramach 
programu Erasmus+.

Pod koniec czerwca Agencja Narodowa w Warsza-
wie zaakceptowała projekt pt. „Mój zawód – moja przy-
szłość”, oceniając go bardzo wysoko bo na 91,5 pkt. na 
100 pkt. możliwych do uzyskania. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Zespół Szkół nr 3 
w Olkuszu jest jedyną szkołą w powiecie olkuskim, która 
otrzymała akceptację w ramach akcji 1. – Mobilność ucz-
niów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Za-
wodowe w programie Erasmus+ w roku 2020 i zrealizuje 
go w 100% z funduszy unijnych, w kwocie 134 436 euro.

Uczestnikami projektu będą uczniowie, kształcący 
się we wszystkich realizowanych obecnie w Ekonomiku, 
kierunkach  (technik obsługi turystycznej, technik or-
ganizacji reklamy, technik ekonomista, technik handlo-
wiec, technik programista i technik informatyk), którzy 
swe staże zawodowe od roku szkolnego 2020/21 będą 
mogli odbywać w zagranicznych firmach. Projekt będzie 
realizowany przez 24 miesiące w okresie: 31.12.2020 r. 
– 30.12.2022 r.

Ogólnym celem realizowanego projektu jest podnie-
sienie kompetencji zawodowych 48 uczniów Ekonomika. 
Po ukończonych stażach, uczniowie będą przygotowani 
do wykonywania pracy zawodowej w małych niejedno-
rodnych językowo i kulturowo zespołach zadaniowych, 
na wymagającym i ciągle zmieniającym się europejskim 
rynku pracy. Celami szczegółowymi projektu są: nabycie 

umiejętności pracy w międzynarodowym małym ze-
spole, zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 
uczestników projektu, poszerzenie znajomości języków 
obcych - angielskiego i hiszpańskiego, w tym słownictwa 
branżowego, rozwój interpersonalny uczniów i nabycie 
przez nich kompetencji kluczowych, zwiększenie ich 
motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
szerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji krajów Unii 
Europejskiej oraz wykształcenie wśród uczestników ot-
wartości i tolerancji międzykulturowej.

Uczestnicy projektu wezmą udział w 4-tygodniowej 
zagranicznej mobilności, czyli będą odbywać praktykę 
zawodową w Sewilli w Hiszpanii. Każda mobilność po-
przedzona będzie, zorganizowanymi w szkole, warszta-
tami kulturowo-językowo-pedagogicznymi, które obej-
mować będą m.in. 20-godzinny kurs języka angielskiego, 
połączony z kursem języka hiszpańskiego online, regu-
larne spotkania ze szkolnym pedagogiem i psychologiem 
oraz zajęcia kulturoznawcze.

Uczestnicy mobilności przez cały okres trwania pro-
jektu oraz jeszcze długo po jego zakończeniu, będą brać 
czynny udział w różnorakich działaniach upowszechnia-
jących jego rezultaty. Udział w mobilności zagranicznej, 
nie tylko wpłynie na podniesienie kompetencji zawo-
dowych młodych ludzi, ale będzie również niesamowi-
tą przygodą życia, której niejednokrotnie, bez wparcia 
w postaci zewnętrznego źródła dofinansowania, nie 
udałoby się doświadczyć.

Wśród najważniejszych spodziewanych efektów 
projektu należy wyróżnić: efektywne zrealizowanie 
zagranicznego stażu przez 48 uczniów oraz uzyskanie 
przez nich dokumentów ECVET, w tym certyfikatu Eu-
ropass Mobilność. System ECVET pozwoli na realizację 
podstawowych założeń praktyk, którymi są uznawalność 
zdobytych umiejętności, transparentność i certyfikacja. 

Ułatwi też organizację pobytu zagranicznego, dzięki 
konkretnie przedstawionym w dokumentacji celom, 
formom realizacji i podziałowi obowiązków między part-
nerami. Ponadto, widocznymi długofalowymi efektami 
projektu będą także: wzrost kompetencji zawodowych, 
interpersonalnych i językowych uczestników mobilności, 
popularyzacja otwartości proeuropejskiej oraz zwięk-
szenie wśród uczniów tolerancji wobec inności kulturo-
wych. Dzięki udziałowi w projekcie, przyszli absolwenci 
naszej szkoły, staną się bardziej pewni siebie, kreatywni, 
odporni na stres i otwarci na zmiany, gotowi do pracy 
w małej grupie zadaniowej, płynnie władający językiem 
angielskim.

Umożliwi im to w przyszłości dostosowanie się do 
potrzeb rynku pracy, nie tylko krajowego, ale i zagranicz-
nego. Dzięki realizacji projektu zwiększy się wyraźnie 
jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 
w Olkuszu, co pozwoli na dostosowanie oferty edukacyj-
nej szkoły do wymogów europejskiego rynku pracy. Co 
więcej, nie tylko uczniowie, lecz również i nauczyciele, 
uczestniczący w projekcie w roli opiekunów, będą jego 
pośrednimi beneficjentami. Kadra pedagogiczna zwięk-
szy swoje kompetencje w co najmniej kilku obszarach: 
tworzenia i zarządzania projektami, znajomości języków 
obcych, korzystania z narzędzi TIK oraz współpracy za-
granicznej. Dzięki uczestnictwu w mobilności zagranicz-
nej możliwy będzie rozwój zawodowy i osobisty kadry 
pedagogicznej, w którym istotną rolę odgrywa proces 
uczenia się przez całe życie. Szkoła zwiększy zatem swój 
potencjał, a jej rozpoznawalność wzrośnie, nie tylko 
wśród społeczności lokalnej, ale i w obrębie regionu, 
kraju oraz Unii Europejskiej. Wreszcie, uczniowie z tzw. 
podwójnego rocznika, nie utracą swojej szansy na do-
bre wykształcenie w obliczu zwiększonej konkurencji, 
z którą przyszło im się borykać od początku swojej drogi 
edukacyjnej w kolejnym etapie kształcenia.

Projekt „Mój zawód - moja przyszłość” otwiera 
drzwi na nowe perspektywy. Jest początkiem europej-
skiego kierunku rozwoju Ekonomika, w którym stawia 
się na wszechstronny rozwój ucznia i nauczyciela oraz 
wzrost kompetencji interpersonalnych i zawodowych 
obu grup. Szkoła nie zamierza poprzestać na jednym 
projekcie tego typu; już rozpoczyna pracę nad kolejnym, 
by każdy nowy rocznik uczniów miał szansę na skorzy-
stanie z dobrodziejstw projektów Erasmus+. Warto pod-
kreślić, że w perspektywie wieloletniego europejskiego 
planu rozwoju Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu ważne są 
czynne kompetencje z zakresu języków obcych, umie-
jętności posługiwania się nowoczesną techniką infor-
macyjną, umiejętności komunikowania się, twórczego 
myślenia i rozwiązywania problemów społecznych, mo-
ralnych i międzyludzkich. Mobilność europejska, którą 
oferuje projekt, umożliwi jej uczestnikom kształtowanie 
przez nich kompetencji kluczowych, które stanowią po-
łączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za 
niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobi-
stego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej 
oraz zatrudnienia. 

Taki profil absolwenta będzie wkrótce identyfikował 
młodych ludzi kończących edukację w Zespole Szkół Nr 3 
w Olkuszu, o których zabiegać będzie z pewnością każdy 
potencjalny pracodawca. Ekonomik to najlepszy z moż-
liwych wyborów. To rozwój w wymiarze europejskim, 
który stawia szkołę na równi z nowoczesnymi podmiota-
mi kształcenia zawodowego. Twój zawód, to Twoja przy-
szłość! Wybierz sukces, nowoczesność i pewną karierę 
w murach Ekonomika.

Beata Wesołowska
Koordynator Projektu Erasmus+
w Zespole Szkół Nr 3 w Olkuszu

EKONOMIK  ROZPOCZYNA  
PRZYGODĘ  Z  ERASMUSEM

Zespół Szkół Nr 3
im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

Ciąg�dalszy�ze�strony 1
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W  odpowiedzi na interpelację radnych Pana Łukasza 
Kmity, Pana Przemysława Kwiatkowskiego i  Pana Zbi-
gniewa Stacha z dnia 30 lipca 2020 r. wyjaśniam, co na-
stępuje:

I

Od doświadczonego samorządowca – a  za takiego 
uważa się radny Pan Łukasz Kmita – wymaga się re-
spektowania prawa miejscowego, czyli uchwał podej-
mowanych przez kolegialny organ uchwałodawczy 
– Radę Miejską w Olkuszu  – w tym uchwał „szczegól-
nie wrażliwych”, bo dotyczących uchwalania studium 
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego.

Radny Pan Łukasz Kmita wraz z dwoma radnymi, którzy 
podpisali się pod interpelacją, wprowadza w  błąd spo-
łeczność lokalną przedstawiając – w sposób niezgodny 
z  rzeczywistością – procedurę uchwalania aktów doty-
czących zagospodarowania przestrzennego.

Należy zwrócić uwagę na zasadniczą kwestię w proce-
durze planistycznej: otóż przedstawiany Radzie Miejskiej 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi 
być zgodny ze studium uwarunkowań i  kierunków za-
gospodarowania przestrzennego, uchwalanym również 
przez Radę Miejską. Wprowadzanie zapisów planu 
niezgodnych ze Studium nie może mieć w ogóle miejsca, 
o czym doświadczeni samorządowcy, do grona których 
zalicza swoją osobę Pan Łukasz Kmita, powinni wiedzieć.

Planowana przez inwestora budowa kontrowersyjnej 
„galerii handlowej” dotyczy terenu, na którym obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Mazaniec-Kamyk etap A.

Rada Miejska w  Olkuszu, przy uchwalaniu tego pla-
nu w 2018 r., stwierdziła jego zgodność ze Studium. 
Natomiast Studium to zostało uchwalone przez Radę 
Miejską kadencji obejmującej lata 2010-2014. Wów-
czas funkcję burmistrza sprawował mój poprzednik, ale 
– co istotne – jednym z radnych Rady Miejskiej tej ka-
dencji był Pan Łukasz Kmita.

Na marginesie dodam, że już w obowiązującym w 2014 
roku planie zagospodarowania przestrzennego zabudo-
wa handlowo-usługowa na tym terenie także była możli-
wa, dlatego powstały tam budynki usługowe, w tym han-
dlowe przy ul. Parkowej.

II

Radny Rady Miejskiej Łukasz Kmita nie angażował się 
aktywnie w procedurę uchwalania Studium – warun-
kującego dalszy los terenu, na którym planowana jest 
kontrowersyjna inwestycja. 

W procedowanej do 2014 r. zmianie nr 14 Studium teren 
wzdłuż ul. 29 Listopada otrzymał przeznaczenie usługo-
we. Dodać należy, co wynika również z  protokołu sesji, 
że nad dokumentem, przed jego uchwaleniem, przepro-
wadzono dyskusję. Studium było również przedmiotem 
obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Gospodarki 
Miejskiej w  dniu 1  kwietnia 2014 r. Komisja pozytywnie 
(jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz (Studium 
Nr 14).

Przypomnę w  tym miejscu radnemu Łukaszowi Kmicie, 
że był Pan wówczas radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, 
jednak z protokołu posiedzenia Komisji Rozwoju z dnia 
1  kwietnia 2014 roku wynika, iż nie skorzystał Pan 
z okazji do wyrażenia swoich wątpliwości, które dopie-
ro po upływie 6 lat od uchwalenia Studium zgłasza Pan 
w interpelacji. 

III

Natychmiast po tym, gdy na jaw wyszła skala pla-
nowanej inwestycji, jako Burmistrz Miasta i  Gminy 
Olkusz, przystąpiłem do działań mających na celu 
ochronę słusznych interesów lokalnej społeczności.

Kierowany przeze mnie Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 
w  listopadzie 2019 r. zapoznał się z  dokumentacją zło-
żoną w Starostwie Powiatowym w ramach postępowania 
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla budynku 
usługowo-handlowego. Na mój wniosek 20  listopada 
2019 roku zostało zorganizowane posiedzenie Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego i  Gospodarki Miejskiej, 
na które zaproszeni zostali inwestor oraz projektan-
ci inwestycji. W posiedzeniu uczestniczyli mieszkańcy, 
a  inwestor i  projektant przedstawili oraz omówili pro-
jekt. Mimo, że – Panie Łukaszu – był Pan w tym czasie 
członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Miejskiej, próżno szukać Pana uwag w protokole z posie-
dzenia tej Komisji. Pańskiego podpisu nie ma nawet na 
liście obecności! Przypomnę, że po posiedzeniu tej Komi-
sji,  Gmina Olkusz zgłosiła – w prowadzonym w Starostwie 
Powiatowym w Olkuszu postępowaniu o wydanie pozwo-
lenia na budowę – swoje uwagi i zastrzeżenia do projektu 
inwestora oraz wykazała niezgodność inwestycji z usta-
leniami planu miejscowego, a dwa dni po Komisji inwe-
stor wycofał ze Starostwa swój wniosek o  wydanie 
pozwolenia na budowę. 

W  sytuacji, gdy Urząd Miasta i  Gminy w  Olkuszu pod 
moim kierownictwem wykazywał pełne zaangażowanie 
w ochronę mieszkańców przed tą kontrowersyjną inwe-
stycją, Pan Łukasz Kmita, który dziś formułuje oskarże-
nia, nie wykazał się nawet minimalnym zaangażowaniem, 
by w dniu 20 listopada 2019 roku przyjść na posiedzenie 
Komisji, gdzie omawiana była tak ważna kwestia. Dzisiaj 
za to publicznie wyraża Pan swoje oburzenie.

Cytując słowa z interpelacji, mógłbym uznać, „że to dzia-
łanie obliczone wyłącznie na poklask społeczny, a nie na 
pozytywne dla protestujących Mieszkańców rozstrzyg-
nięcie.”

IV

Rada Miejska, a więc także radny Łukasz Kmita, de-
cyduje o  przyjęciu lub odrzuceniu uchwał – nie bur-
mistrz.

Przypomnę jeszcze raz – Studium jest dokumentem, 
który warunkuje ostateczny kształt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. I co najważniejsze – 
to  Rada Miejska w  Olkuszu jest organem stanowiącym 
lokalne prawo, a wykonawcą tego prawa jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz – nie odwrotnie.

Przypomnę w tym miejscu, że to ja wprowadziłem zasa-
dę, by wszystkie projekty dokumentów planistycznych 
– już na etapie koncepcji – prezentować radnym na 
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.

V

Nieprawdziwe są informacje zawarte w  Panów in-
terpelacji o  możliwości budowy „kolejnego dużego 
sklepu” na obszarze między ul.  29  Listopada i  Al. 
1000-lecia oraz o  braku funkcji zabudowy mieszka-
niowej w terenie planowanej inwestycji i oznaczonym 
symbolem B1MN/U – tzw. „górce” – w świetle zapisów 
w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zdumiewa mnie stały, skrajnie subiektywny oraz pejo-
ratywny charakter oskarżeń zawartych w  interpelacji. 
Krzywdzących, a miejscami zbliżających się do zniesła-
wienia. „Forsowana” przeze mnie zmiana planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek położonych na tzw. 
„górce” pod krzyżem była odpowiedzią na liczne wnioski 
mieszkańców, zgłaszane w tym zakresie od lat. Nie wiem, 
czy z uwagi na niedostateczną wiedzę, czy z premedy-
tacją, w  interpelacji formułowane są wnioski niezgodne 
z prawdą. Teren oznaczony symbolem B1MN/U przy Al. 
1000-lecia jest terenem mieszkaniowym i nie dopuszcza 
lokalizacji samodzielnych usług. Usługi są dopuszczone 
jedynie jako wbudowane w bryłę budynku, co w prakty-
ce oznacza możliwość powstania niewielkiego sklepiku 
lub zakładu usługowego, a nie obiektu wielkopowierzch-
niowego. Warto podkreślić, że plan zagospodarowania 
w  przedstawionej postaci zyskał akceptację właścicieli 
rzeczonych działek.

W interpelacji zostało zawarte także niezgodne z praw-
dą zastrzeżenie o braku możliwości lokalizowania w te-
renie planowanej inwestycji („galerii handlowej”)  „dwu-
piętrowych, eleganckich i stylowych apartamentowców”. 
W przedmiotowym planie funkcja mieszkaniowa została 
bowiem dopuszczona w 50% kubatury obiektu. 

VI

Informacja w  zakresie lokalizacji obiektów handlo-
wych o  powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

w  miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego.

Odnosząc się do kwestii analizy terenów pod kątem ga-
lerii handlowych, wyjaśniam, że  pod pojęciem „galerii 
handlowych” zwyczajowo rozumie się obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Obszary dla 
lokalizacji takich obiektów wyznacza się w studium, a po-
tem w  planach miejscowych. Na terenie Gminy Olkusz 
obecnie są wskazane trzy takie lokalizacje, potwierdzone 
planem miejscowym: pomiędzy ul. Sławkowską a DK 94, 
w obszarze istniejącego sklepu Carrefour oraz w miejscu 
dawnego Polmozbytu (u zbiegu ul. Długiej i DK 94).

Zatem nie ma miejsca dla lokalizacji takiego obiektu 
w zapisach studium i planu Mazaniec-Kamyk etap A.

W  obowiązującej procedurze planistycznej nie opraco-
wuje się dokumentu dotyczącego wpływu w/w obiektów 
handlowych na otoczenie i życie Mieszkańców. Opraco-
wana natomiast została, wymagana przepisami prawa, 
prognoza oddziaływania na środowisko.

VII

Nie ma żadnego związku między tym, że na terenie in-
westora znalazł się mój materiał wyborczy, a planami 
inwestycyjnymi prywatnego przedsiębiorcy. Szcze-
gólnie interesujący jest fakt, że w bezpośrednim są-
siedztwie mojego materiału znajdował się również 
baner Pana Łukasza Kmity.

Nie zaprzeczę, że mój materiał wyborczy znajdował się 
na terenie należącym do inwestora. Podobne lub iden-
tyczne materiały znajdowały się w  dziesiątkach innych 
miejsc, należących do różnych podmiotów. Zostały one 
wybrane przeze mnie oraz przez mój komitet wyborczy 
ze względu na atrakcyjność tych lokalizacji. Udostępnie-
nie terenu za każdym razem następowało za zgodą właś-
ciciela nieruchomości. Do Państwowej Komisji Wyborczej 
– na potrzeby rozliczenia kampanii wyborczej – został 
przekazany wniosek mojego komitetu w  tej sprawie 
z dnia 10 września 2018 roku oraz faktura z dnia 3 paź-
dziernika 2018 r. – także wystawiona na mój komitet wy-
borczy. PKW nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. 
Publiczne sugerowanie związku między faktem udostęp-
nienia (odpłatnego) fragmentu działki, a postępowaniem 
w  sprawie inwestycji na Czarnej Górze, godzi w  moje 
dobre imię. Warto także zauważyć, iż w  bezpośrednim 
sąsiedztwie mojego materiału wyborczego, który był 
umieszczony legalnie na terenie inwestora, został usta-
wiony również materiał wyborczy Pana Łukasza Kmity. 
Czy legalnie? Konstrukcja Pana Łukasza Kmity została 
usunięta przed zakończeniem kampanii wyborczej.

Gorąco liczę na to, że w przyszłości unikniemy sytuacji, 
w  których oficjalny instrument, jakim jest interpelacja, 
będzie służył okazywaniu prywatnych animozji. Rozu-
miem, że Pan Łukasz Kmita nadal zachowuje w pamięci 
dwukrotne porażki w wyborach na burmistrza i dlatego 
z tak wyraźnym żalem do nich wraca. Jednak życzyłbym 
sobie, abyśmy w urzędowej korespondencji odnosili się 
do siebie z  szacunkiem właściwym dla piastowanych 
przez nas funkcji.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA ROMANA PIAŚNIKA
NA INTERPELACJĘ RADNYCH W SPRAWIE PLANOWANEJ „GALERII HANDLOWEJ”
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Pani Janina Bejgier-Kocjan, 
z domu Karcz, urodziła się dokładnie 
100 lat temu. Niestety, z uwagi na 
panującą epidemię koronawirusa, 
solenizantki osobiście nie mogli 
odwiedzić przedstawiciele Gminy. 
Przygotowany specjalnie na tę oko-
liczność list gratulacyjny oraz bukiet 

kwiatów z życzeniami od władz miasta 
przekaże rodzina.

- Te piękne – zarezerwowane 
tylko dla nielicznych – urodziny aż 
chciałoby się obchodzić wspólnie, 
w większym gronie. Odwiedziny są 
z oczywistych względów niemożliwe, 
ale tym bardziej naszej solenizantce 
życzymy oczywiście dużo zdrowia 
i pogody ducha – komentuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.

100. urodziny 
Pani Janiny 

Bejgier-Kocjan
Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław,  
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszono:  
wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych  
do oddania w najem na rzecz dotychczasowego 
najemcy.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji, Remontów 
i Gospodarki Mieszkaniowej, pok. nr 9 lub pod numerem telefonu  
32 642 40 71 wew. 205.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/135/2020 Rady Gminy Bolesław z  dnia 
19 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław,

z a w i a d a m i a m 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
które odbędzie się w dniach od 17 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 
58, 32-329 Bolesław, pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się w dniu 3.09.2020 r. o godzinie 1500 w siedzibie 
Centrum Kultury (Dworek) Bolesław, ul. Główna 55.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko udostępniony zostanie także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: 
www.gminaboleslaw.pl

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 
Bolesław lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na 
adres boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2020 r.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, 
w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do 
prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie jw.

Z up. Wójta
mgr Agata Borkiewicz

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Gmina Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail:  

boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3. Dane są podawane w celu składania uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).

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

prawo do przenoszenia danych.

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)
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Opór wśród mieszkańców Ol-
kusza wobec budowy nadajników 
sieci 5G jest coraz większy. Do pro-
testu dołączają mieszkańcy osiedla 
Glinianki, którzy sprzeciwiają się 
budowie kolejnego masztu telefo-
nii komórkowej na Podgrabiu. Jak 
informuje olkuskie Starostwo, ak-
tualnie nie toczy się jednak żadne 
postępowanie w sprawie udzielenia 
pozwolenia na budowę nowego na-
dajnika w tej lokalizacji.

Rośnie grono przeciwników bu-
dowy nadajników sieci 5G w naszym 
mieście. Do mieszkańców ulic: Stary 
Olkusz, Gwarków i Pomorskiej, dołą-
czają mieszkańcy osiedla Glinianki. 
Ponad 440 osób wystosowało apel 
do olkuskiego Starosty, dotyczący 
poparcia ich sprzeciwu wobec budowy 

masztu telefonii komórkowej na Pod-
grabiu. - Jako właściciele nierucho-
mości bezpośrednio sąsiadujących 
z działką, na której planowana jest 
inwestycja, oraz mieszkańcy Osiedla 
Glinianki zamieszkali w strefie od-
działywania wspomnianego masztu 
sieci Play, jesteśmy zaniepokojeni 
faktem planowanej budowy wspo-
mnianej stacji – czytamy w liście, 
skierowanym do olkuskiego Starosty.

Zdaniem inicjatorów protestu 
budowa stacji bazowej sieci komór-
kowej w okolicy budynków miesz-
kalnych stanowi naruszenie zasad 
dobrego sąsiedztwa, o której mowa 
w ustawie o zagospodarowaniu prze-
strzennym. - W sytuacji, gdy budo-
wa masztu ma się odbyć w bliskim 
sąsiedztwie domów jednorodzinnych 
w niskiej zabudowie, wybudowanie 
masztu o wysokości 56 metrów, 
obwieszonego antenami emitujący-
mi szkodliwe wiązki, jest naszym 

zdaniem obiektem zakłócającym 
istniejącą już zabudowę. Budowa 
tak dużej konstrukcji zakłóci obecny 
ład przestrzenny i stanie się sama 
w swojej postaci zabudową o cha-
rakterze uciążliwym – argumentują 
mieszkańcy.

Sygnatariusze listu wyrażają 
również obawy o zdrowie własne 
i swoich rodzin w związku z ewen-
tualnym negatywnym wpływem 
promieniowania emitowanego przez 
nadajniki i możliwym zagrożeniem 
występowania chorób nowotworo-
wych u ludzi mieszkających w pobliżu 
takich stacji. - Obawiamy się, że 
mino faktu iż parametry tej inwesty-
cji w chwili obecnej spełniają normy 
potrzebne do uzyskania pozwolenia 
na usytuowanie stacji bazowej, to za 
jakiś czas liczba nadajników może 
zostać zwiększona, a co za tym idzie 
dopuszczalne normy zostaną prze-
kroczone. W związku z powyższym 

prosimy o niewyrażenie zgody na 
lokalizację wyżej wymienionej inwe-
stycji na obszarze Podgrabia – apelują 
uczestnicy akcji.

Poprosiliśmy o komentarz w tej 
sprawie adresata listu. Z otrzymanej 
odpowiedzi wynika, iż w chwili obec-
nej w Starostwie Powiatowym w Olku-
szu nie toczy się żadne postępowanie 
w sprawie udzielenia pozwolenia 
na budowę dla nadajnika sieci 5G 
w dzielnicy Podgrabie. - Natomiast 
w miejscowościach Braciejówka, 
Olewin, Zederman oraz przy ul. Sta-
ry Olkusz w Olkuszu procedowane 
są postępowania administracyjne 
w sprawie udzielenia pozwolenia 
na budowę stacji bazowej telefonii 
komórkowej , lecz są one na etapie 
nie pozwalającym na potwierdzenie 
poprawności dokumentacji załą-
czonych do wniosków – tłumaczy 
Bogumił Sobczyk, Starosta Powiatu 
Olkuskiego.

Sprzeciw wobec nadajników 5G
POWIAT

A.N.Q.A.
Władze ZKG „KM” w Olkuszu 

podjęły decyzję o przywróceniu 
sprzedaży biletów jednorazowych 
przez kierowców w autobusach 
komunikacji miejskiej. Większość 
pasażerów przyjęła ten ruch z en-
tuzjazmem. -  To kolejny krok 
w stronę normalności – słyszymy 
od jednego z nich. Decyzja ta jest 
jednak nie w smak kierującym, 
którzy boją się o swoje zdrowie.

Od 3 sierpnia bieżącego roku 
w autobusach jeżdżących na zle-
cenie Związku Komunalnego Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” pa-
sażerowie mogą ponownie kupować 
bilety u kierowców. Przez ostatnie 
miesiące, ze względu na panującą 
pandemię, w pojeździe można było 
to zrobić jedynie przy pomocy bile-
tomatu. Decyzja o powrocie do daw-
nych praktyk podjęta została m.in. 
ze względu na wnioski płynące ze 
strony mieszkańców, zwłaszcza tych 
w starszym wieku.

Podwyższony reżim  
sanitarny

Na terenie autobusów pomniej-
szone zostały strefy bezpieczeństwa 
kierowców. Podróżujący mogą teraz 
znowu zajmować pierwszy rząd sie-
dzeń za kierowcą i przestrzeń pomię-
dzy nimi. Pierwsze drzwi w pojeździe 
nadal pozostaną jednak zamknięte. 
Pasażerowie chcący kupić bilet po-
winni wsiadać drugimi drzwiami 
i podchodzić do kabiny kierowcy 
od środka pojazdu. Zrobić będzie 
można to wyłącznie na przystanku. 
- W celu skrócenia dokonywania za-
kupu biletów, prosimy o wcześniejsze 
przygotowanie odliczonej sumy w jak 
największych nominałach. Starajmy 
się, aby w strefie kierowcy przebywać 
tylko na czas zakupu biletu oraz aby 
zachowywać bezpieczną odległość 
pomiędzy współpasażerami – czyta-
my w komunikacie wydanym przez 
władze ZKG „KM” w Olkuszu.

Korzystając z komunikacji miej-
skiej pamiętać trzeba również o ko-
nieczności stosowania maseczek. 
Jedynie pasażerowie posiadający 

środki ochrony osobistej oraz sto-
sujący się do zaleceń sanitarnych, 
będą mogli zakupić bilet u kierowcy. 
Pomimo przywrócenia takiej formy 
sprzedaży, przedstawiciele Związku 
apelują, aby traktować to rozwiązanie 
jako ostateczność.  - W celu zapew-
nienia bezpieczeństwa pasażerom jaki 
i kierowcom prosimy o korzystanie 
z innych dostępnych kanałów dys-
trybucji. Rekomendujemy, aby nadal 
korzystać z alternatywnych możliwo-
ści zakupu biletów. Można to zrobić 
m.in.: w punktach handlowych, 
kolekturach biletowych, biletomatach 
oraz w kasie biletowej ZKG ”KM”, 
gdzie można zaopatrzyć się w ich 
większą ilość. Dla osób często korzy-
stających z komunikacji miejskiej, 
najlepszym rozwiązaniem jest zakup 
biletu miesięcznego – tłumaczą.

Kierowcy boją się  
o zdrowie

Takie prośby nie przekonują 
jednak kierowców, którzy obawiają się 
o swoje zdrowie. - Środki higieniczne, 
strefa buforowa i brak bezpośredniego 
kontaktu z pasażerami dawał nam 
poczucie bezpieczeństwa i komfortu 
psychicznego i minimalizował moż-
liwość zarażenia się koronawirusem. 
Dlatego też wnosimy o pozostawienie 
tych rozwiązań bez zmian – czytamy 
w petycji, pod którą podpisało się 
wielu z nich.

Protestujący podkreślają, że in-
fekcja któregoś z kierowców mogłaby 
spowodować efekt domina i dopro-
wadzić do paraliżu całej komunikacji 
miejskiej. Zdania na ten temat są 
jednak podzielone. Część pasażerów 
przyjmuje tą argumentację ze zrozu-
mieniem, inni jednak przypominają, 
że już przed pandemią kierowcy 
z niechęcią podchodzili do obowiązku 
sprzedawania przez nich biletów. - 
Kiedy słyszę, że silny facet siedzący 
w odgrodzonej kabinie boi się o swoje 
zdrowie, to zastanawiam się, co ma 
na to powiedzieć kasjerka z marketu, 
którą dzieli od klienta znacznie mniej 
barier? – pyta retorycznie pan Adrian, 
mieszkaniec osiedla Młodych.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Za-
praszamy do dyskusji w Internecie!

Znów kupimy 
bilet u kierowcy

KLUCZE
Wiola�Woźniczko,�fot.�Rafał�Jaworski

Trwa rewitalizacja zabytko-
wego Dworku Dietla w Kluczach. 
Budynek zyskał już nową elewa-
cję. Niedawno tuż pod wieżyczką 
umieszczono herb gminy Klucze, 
a w ścianie tzw. kapsułę czasu. 

W owej kapsule znajduje się list 
z informacjami dotyczącymi obecnej 
kadencji władz samorządowych gmi-
ny, a także modernizacji Dworku. 
Włożono tak również egzemplarz 
lokalnego miesięcznika „Echo Klucz”, 
w którym opisano historię przedwo-

jennych właścicieli zabytku - rodzin 
Dietlów i Mauve.   

Rewitalizacja jest realizowana 
zgodnie z wytycznymi konserwatora 
zabytków. W odnowionym budynku 
będzie sala konferencyjna, pomiesz-
czenia gościnne, sala wystawien-
nicza, mini centrum rehabilitacji. 
Zaplanowano tam również miejsca 
do pracy biurowej dla przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych oraz 
młodych przedsiębiorców (tzw. cowor-
king- stoły do pracy indywidualnej, 
podstawowy sprzęt biurowy, dostęp 
do internetu). Niewykluczone, że 
swoją siedzibę znajdzie tam Pustynne 
Centrum Informacji. 

Herb i kapsuła 
czasu

P O D Z I Ę K O W A N I A

POWIAT
KPP�w Olkuszu

Olkuska Policja apeluje! - Znie-
sienie przez rząd części obostrzeń 
związanych z epidemią koronawi-
rusa, nie zwalnia z przestrzegania 
pozostałych nakazów. W trosce 
o życie i zdrowie mieszkańców 
olkuscy policjanci podczas pełnio-
nych służb będą prowadzić wzmo-
żone kontrole na ulicach całego 
powiatu. Funkcjonariusze będą 
stanowczo reagować na wszelkie 
zachowania lekceważące obowiązu-
jące przepisy. Za rażące naruszenia 
zasad bezpieczeństwa  grożą wyso-
kie mandaty karne, a nawet kary 
administracyjne.

Ograniczenia  
w przemieszczaniu się

1,5 metra – minimalna od-
ległość między pieszymi. Wpro-
wadzamy obowiązek utrzymania co 
najmniej 1,5-metrowej odległości 
między pieszymi. Wyłączeni z tego 
obowiązku są: rodzice z dziećmi 
wymagającymi opieki (do 13. roku 
życia), osoby wspólnie mieszkające 
lub gospodarujące, osoby niepełno-
sprawne, niemogące się samodzielnie 
poruszać, osoby z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego i ich 
opiekunowie, osoby, które zasłaniają 
usta i nos.

Zasłanianie ust i nosa 
w miejscach publicznych

Obowiązek dotyczy: noszenia 
maseczek lub innego rodzaju za-
słaniania ust i nosa w sytuacji, gdy 
nie można zachować 1,5-metrowej 
odległości od innych.

Na czym polega? Usta i nos mu-
sisz zasłonić w przestrzeni otwartej, 
gdy nie masz możliwości zachowania 
1,5 metrów odległości od innych, 
a także w przestrzeni zamkniętej – np. 
w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obo-
wiązkowo nosić m.in.:  w autobusie, 
tramwaju i pociągu,  w samochodzie 
osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim 
nie mieszkasz na co dzień, w sklepie, 
galerii handlowej, banku, na targu 
i na poczcie, w kinie i teatrze, u leka-
rza, w przychodni oraz w: szpitalu, 
salonie masażu i tatuażu, w kościele 

i szkole, na uczelni w urzędzie (jeśli 
idziesz załatwić tam jakąś sprawę) 
i innych budynkach użyteczności 
publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba 
zakrywać ust i nosa?

- w restauracji lub barze – gdy 
zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub 
pijesz,  w pracy – jeśli nie masz stycz-
ności z osobami z zewnątrz (np. pod-
czas obsługi klientów i interesantów),  
podczas przebywania w lesie, podczas 
spożywania posiłków lub napojów po 
zajęciu miejsca siedzącego w pociągu 
objętym obowiązkową rezerwacją 
miejsc, w tym posiłków i napojów 
wydawanych na pokładzie pociągu

Epidemia wciąż trwa!

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W gminie Olkusz trwa akcja 
sprzątania przystanków. Cho-
dzi przede wszystkim o plakaty 
i ogłoszenia, którymi notorycznie 
oklejane są wiaty. Ostatni raz 
ujdzie to „na sucho” tym, którzy 
je tam umieszczają. Straż Miejska 
zapowiada regularne kontrole 
i bezwzględne egzekwowanie prze-
pisów w tym zakresie.

Mało estetyczna i nielegalna 
forma dotarcia do klientów – tak 

o naklejaniu reklam i ogłoszeń na 
przystankach mówi szef olkuskiej 
gminy. I ma nadzieję, że ściślejsza 
kontrola przyniesie takie efekty, jak 
w przypadku osiedlowych śmietni-
ków. - Oklejanie miejsc publicznych, 
takich jak wiaty przystankowe, słupy 
oświetleniowe czy drzewa to kolejny 
problem, który będziemy chcieli 
wyeliminować. Liczę, że podmioty 
zlecające taki format ogłoszeń z wy-
rozumiałością podejdą do naszych 
oczekiwań – mówi olkuski burmistrz 
Roman Piaśnik.

Jak przebiega akcja? Po usu-
nięciu ogłoszeń miejscy strażnicy 
dzwonią pod podane na nich numery, 
informując o konsekwencjach nakle-
jania reklam i podobnych informacji 
na przystankach. To ostatnie ostrze-
żenie dla ogłaszających się w tych 
miejscach. Każdy, kto po trwającym 
właśnie czyszczeniu wiat potraktuje 
je jak tablicę ogłoszeń, musi liczyć 
się z mandatem. Może on wynieść do 
500 złotych. - Zgodnie z art. 63a §1 
Kodeksu Wykroczeń, „kto umieszcza 
w miejscu publicznym do tego nie-
przeznaczonym ogłoszenie, plakat, 

afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek 
albo wystawia je na widok publiczny 
w innym miejscu bez zgody zarządza-
jącego tym miejscem, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny’. 
Zamierzamy z tego przepisu bardzo 
skrupulatnie korzystać – dodaje 
komendant olkuskiej Straży Miejskiej 
Marek Lasek.

Jak oceniacie akcję? Które 
przystanki cieszyły się najwięk-
szym zainteresowaniem „ogłosze-
niodawców”? Czekamy na Wasze 
opinie!

Reklamy na przystankach  
– ostatnie ostrzeżenie
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OLKUSZ
A.N.Q.A.

Coraz częściej do naszej re-
dakcji docierają sygnały dotyczące 
znęcania się nad zwierzętami. Po-
stanowiliśmy sprawdzić, jak można 
przeciwdziałać takim zjawiskom 
i jakie kary grożą ludziom stosu-
jącym takie praktyki.

Niedawno do naszej redakcji zgło-
siła się osoba, która chciała zwrócić 
uwagę na problem dręczenia zwierząt. 
Sama jest właścicielką kota, który 
swobodnie biega po podwórku. Jakiś 
czas temu zauważała na ciele swojego 
pupila dziwne rany. Za każdym ra-
zem, gdy zwierzę wracało do domu, 
było ich coraz więcej. W pierwszej 
chwili pomyślała, że powstały one 
w wyniku walki z innymi osobnika-
mi. Jej uwagę zwróciły jednak ślady 
przypaleń, które nie mogły przecież 
powstać w takich okolicznościach. 
Oględziny przeprowadzone przez 
weterynarza jednoznacznie wykazały, 
że zostały one zadane przez człowieka. 
Kot najprawdopodobniej pada ofiarą 

sadysty, który regularnie się nad 
nim znęca.

Jak informują pracownicy Fun-
dacji „Viva! Akcja Dla Zwierząt” 
najlepszym sposobem przeciwdzia-
łania takim sytuacjom to nie bycie 
obojętnym, ale reagowanie i zgłasza-
nie takich sytuacji do właściwych 
instytucji, czyli do: Policji, Straży 
Gminnych, czy organizacji społecz-
nych. Do organów ścigania trafia co 
roku nawet do kilku tysięcy takich 
zgłoszeń. Ilość osób skazanych przez 
sądy za przestępstwa znęcania nad 
zwierzętami systematycznie rośnie, 
zbliżając się do tysiąca rocznie.

- Wykrywalność i karalność tych 
przestępstw wzrasta i coraz częściej 
do sądów trafiają akty oskarżenia, 
a sądy coraz częściej orzekają kary 
bardziej proporcjonalne do czynów. 
Dla przykładu: w 2010-2011 roku za 
czyn znęcania nad zwierzętami spo-
dziewalibyśmy się co najwyżej kary 
grzywny, natomiast obecnie coraz 
częściej spotykamy się z orzekaniem 
wobec sprawców ograniczenia wol-
ności poprzez obowiązek świadczenia 
nieodpłatnej pracy na cele społeczne. 

Każdy czyn znęcania się nad zwie-
rzęciem jest zagrożony karą do 3 lat 
pozbawienia wolności, a jeśli sprawca 
działa ze szczególnym okrucień-
stwem, to zagrożenie karą wzrasta 
do 5 lat – mówi Paweł Artyfikiewicz, 
koordynator grupy interwencyjnej 
Fundacji Viva.

Także w naszym mieście takie 
sprawy zgłaszane są coraz częściej. 
Z ukaraniem sprawców bywa jednak 
różnie. - Od początku  roku 2020 
olkuska policja prowadziła 5 tego 
typu spraw. Większość z nich zo-
stała umorzona ze względu na brak 
znamion czynu zabronionego bądź 
niewykrycie sprawcy. Kilka nadal 
jest w toku – wylicza mł. asp. Marika 
Guzik-Gajda z Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu.

Przedstawiciele organizacji spo-
łecznych podkreślają, że dużą rolę 
w tej dziedzinie odgrywa prewencja. 
- Jedynym sposobem jest tutaj edu-
kacja. Zwierzęta czują tak samo jak 
ludzie i trzeba to wpajać dzieciom już 
na wczesnych etapach edukacji – tłu-
maczy Paweł Artyfikiewicz.

Za znęcanie się nad 
zwierzętami grożą kary

Stary Olkusz dalej pod wodą
OLKUSZ

Wiola�Woźniczko
Brak studzienek odprowadza-

jących wodę, brak pobocza, tylko 
wody po intensywnych opadach 
jest pod dostatkiem. Tak wygląda 
sytuacja na ul. Stary Olkusz. Miesz-
kańcy mają dość i po raz kolejny 
interweniowali w tym temacie 
w naszej redakcji. O problemie 
pisaliśmy latem dwa lata temu.

- W ostatnich miesiącach często 
zdarzają się intensywne deszcze 
i burze. Po każdych mocniejszych 
opadach nasza ulica zamienia się 
w rzekę. Nie da się wówczas tędy 
przejść. Drogą zarządza gmina i tam 
właśnie od kilku lat szukamy pomo-
cy. Niestety, przez ten czas nic nie 
zmieniło; chyba, że liczba naszych 
interwencji w urzędzie. Szkoda, ze 
bez żadnego efektu – skarżą się 
mieszkańcy, którzy dostarczyli nam 
zdjęcia obrazujące ulice Stary Olkusz 
po deszczu. 

„Gmina pracuje obecnie nad 
koncepcją rozwiązania problemu” - to 
fragment zdania z naszego artykułu 
na ten temat z sierpnia 2018 roku. 
Czy po dwóch latach udało się już 
wypracować odpowiednią koncepcję? 
Kiedy i w jaki sposób gmina zamierza 
rozwiązać problem zalewanej po 
intensywnych opadach ul. Stary Ol-
kusz, z którym mieszkańcy borykają 

się od dawna? Z takimi pytaniami 
zwróciliśmy się do władz miasta.

Prace w obrębie ul. Stary Olkusz 
są planowane – takie wieści płyną 
z magistratu. Nadal nie wiadomo jed-
nak, kiedy zostaną wykonane. - Zo-
stała już opracowana dokumentacja 
techniczna oraz uzyskano pozwolenie 
wodno - prawne na odprowadzanie 
wód. W samym projekcie założono 
budowę 4 studni chłonnych oraz ka-
nału chłonnego. Z uwagi na trwające 
inwestycje z dofinansowania unij-
nego, które należy - mimo epidemii 
koronawirusa i wynikających z tego 
powodu znacznych ograniczeń w do-

chodach Gminy Olkusz - zakończyć 
do końca roku, możliwości wykonania 
dodatkowych zadań inwestycyjnych 
stają pod znakiem zapytania – odpo-
wiada rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta i Gminy w Olkuszu Michał Latos.

Na razie mieszkańcy mogą li-
czyć jedynie na ... drogowe korek-
ty. - Z pewnością zanim zostaną 
wykonane prace w całym zakresie, 
w ramach bieżącego utrzymania dróg 
zostaną wykonane pewne korekty, 
by po opadach sytuacja nie była tak 
uciążliwa dla mieszkańców – dodaje 
Michał Latos.

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

-W wielu miastach są zamonto-
wane internetowe kamery, pozwa-
lające oglądać „na żywo” ciekawe 
miejsca. To także element promo-
cji miasta. Czy kamery online poja-
wią się na olkuskim rynku? - takim 
tematem zainteresował nas jeden 
z mieszkańców Olkusza. Władze 
miasta od pewnego czasu biorą pod 
uwagę realizację takiej inwestycji. 
Najpierw jednak  musi zostać 
rozbudowany miejski monitoring.

Internetowe transmisje „na ży-
wo” z różnych zakątków miejscowości 
są coraz częściej spotykane. Głównie 
kamery pozwalające na stały pod-
gląd umieszczane są w miejscach 
atrakcyjnych turystycznie. Chodzi m. 

in. o zabytki, deptaki, centra miast, 
plaże czy góry. Jest szansa, że tego 
typu transmisje będą uruchomione 
w Olkuszu.   

-Wzięliśmy taki pomysł pod 
uwagę, a obecna rozbudowa syste-
mu miejskiego monitoringu właśnie 
taką możliwość nam stwarza. Naj-
pierw jednak skupiamy się na samej 
budowie infrastruktury, by przede 
wszystkim skonfigurować ją pod 
kątem bezpieczeństwa mieszkańców. 
Już teraz bardzo prawdopodobną 
lokalizacją do uruchomienia tego 
typu transmisji staje się rynek, gdzie 
pod koniec ubiegłego roku zostały 
uzupełnione kamery monitoringu. 
Bez wdawania się w szczegóły całej 
instalacji, bo pewna dyskrecja w tym 
zakresie jest wskazana ze względów 
bezpieczeństwa, posiadamy na tyle 

szeroki (i atrakcyjny) kąt widzenia 
z przynajmniej jednej kamery, by 
strumieniowanie nagrań do inter-
netu miało sens. Skończmy jednak 
najpierw rozbudowę infrastruktury 
monitoringu i jej konfigurację. Przy-
pomnę, że właśnie trwa postępowanie 
w celu wyłonienia wykonawcy rozbu-
dowy monitoringu. Mimo, że mówimy 
o różnych lokalizacjach, to sama 
sieć zostanie zintegrowana w jeden 
system - wyjaśnia rzecznik prasowy 
olkuskiego magistratu Michał Latos.

 Rynek nie jest jedynym miej-
scem, które władze miasta biorą pod 
uwagę w przypadku montażu kamer 
online. Być może pojawią się one na 
terenie obiektów, gdzie aktualnie 
trwają prace rewitalizacyjne. Takie 
decyzje zapadną po zakończeniu 
inwestycji.

Olkusz z kamer online?

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Do naszej redakcji zgłosili się 
mieszkańcy Olkusza, którzy skar-
żą się na hałas wydawany przez 
uliczne studzienki znajdujące się 
obok ich domów. Problem dotyczy 
głównie ul. 20 Straconych oraz 
olkuskiej obwodnicy. Oba trakty 
są drogami wojewódzkimi, zarzą-
dzanymi przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie. Jak wynika 
z odpowiedzi nadesłanej przez 
ZDW, stan dróg jest na bieżąco  
monitowany, a wszelkie usterki są 
systematycznie usuwane.

Kilka tygodni temu pisaliśmy 
o hałaśliwych studzienkach na ul. 
20 Straconych. Jeden z naszych 
Czytelników relacjonował nam, iż są 
one umiejscowione w taki sposób, 
że najeżdża na nie każdy samochód 
przejeżdżający tą drogą w stronę cen-
trum Olkusza. – W trakcie najazdu 
auta wydają one charakterystyczny, 
metaliczny odgłos. Najgorzej jest, 

gdy najeżdża na nie auto ciężarowe 
albo autobus – mówił nam w trakcie 
rozmowy.

Ze względu na dużą ilość po-
jazdów podróżujących codziennie 
na tej trasie, sytuacja ta stanowi 
dużą niedogodność dla mieszkańców 
okolicznych posesji. Odgłosy te są  
szczególnie uciążliwe w godzinach 
wieczornych i nocnych. Zwróciliśmy 
się do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Krakowie z prośbą o wyjaśnienia 
w tej sprawie.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, 
że zarządca drogi po otrzymaniu zgło-
szenia niezwłocznie podjął działania 
zmierzające do doraźnego zabezpie-
czenia studzienek. - Jednocześnie, 
zostało również wystosowane wezwa-
nie do usunięcia w ramach gwarancji 
zgłaszanych usterek do Wykonawcy 
prac związanych z modernizacją na-
wierzchni ul. 20 Straconych w miej-
scowości Olkusz – tłumaczy Dawid 
Gleń z Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie.

 Po publikacji pierwszego artykuł 
zgłosił się do nas mieszkaniec osiedla 
Młodych, sygnalizujący podobny 
problem. Sprawa dotyczyła tym ra-
zem obwodnicy Olkusza nieopodal 
ronda przy drodze na Trzebinię. Jak 
informuje przedstawiciel ZDW, w tym 
przypadku kontrola nie wykazała 
jednak żadnych usterek. – Regularnie 
kontrolujemy stan tej drogi i na tą 
chwilę nie wykryliśmy tam żadnych 
nieprawidłowości – mówi Dawid Gleń.

ZDW twierdzi, że usterek 
już nie ma

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Ostatnio coraz częściej nasi 
Czytelnicy zgłaszają nam proble-
my z niedziałającym ulicznym 
oświetleniem. Zawsze informujemy 
wówczas, że tego typu usterki na-
leży zgłaszać na infolinię Tauronu 
lub do urzędu miasta. Okazuje się 
jednak, że usuwanie niektórych 
awarii trwa wyjątkowo długo. Tak 
jest w przypadku dwóch lamp 

obok bloku nr 48 przy Legionów 
Polskich.

- Nie świecą od półtora roku. 
Systematycznie zgłaszam te awarie 
od początku roku do urzędu mia-
sta, zgłoszenia są przyjmowane, ale 
niestety nie ma żadnego rezultatu 
- zadzwoniła do naszej redakcji miesz-
kanka osiedla Pakuska.

W Urzędzie Miasta i Gminy Olku-
szu temat jest dobrze znany. -Lampy 
są w infrastrukturze firmy Tauron i w 
tej sprawie interweniowaliśmy kilku-

krotnie. Zwróciliśmy się z wnioskiem 
o wyjaśnienia, dlaczego mimo tak 
długiego czasu nie zostały one napra-
wione. Decyzja w sprawie ewentualnej 
wymiany na nowe należy jednak do 
Tauronu – wyjaśnia rzecznik prasowy 
olkuskiego magistratu Michał Latos.

Usterki dotyczące niedziałającego 
oświetlenia ulicznego można zgłaszać 
na infolinię Tauronu lub do Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu pod nu-
merem telefonu 32 626 01 57.

Lampy nie świecą  
od półtora roku

ZGŁOŚ INTERWENCJE TELEFONICZNIE
32 754 44 77

Mieszkańcy pytają 
o fragment trawnika

OLKUSZ
A.N.Q.A.

- Dlaczego trawa przy chodniku 
wygląda jak wygląda? – Z takim 
pytaniem zgłosili się do naszej 
redakcji mieszkańcy jednego z blo-
ków znajdujących się przy ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. 
Ich celem było zwrócenie uwagi na 
zaniedbaną zieleń w swojej okolicy. 
Z wyjaśnień, jakie udzielił nam Za-
rząd Drogowy w Olkuszu wynika, iż 
niedługo po na naszej interwencji 
w miejscu tym przeprowadzone 
zostały prace pielęgnacyjne.

Niedawno do naszej redakcji 
zgłosili się z interwencją mieszkań-
cy, którzy chcieli zwrócić uwagę na 
trawnik przylegający do chodnika na 
wysokości bloku przy ul. Króla Ka-
zimierza Wielkiego 71. Z informacji, 
jakie nam przekazano wynika, że za 
stan zieleni w tym miejscu odpowiada 
Zarząd Drogowy w Olkuszu, będący 
zarządcą drogi powiatowej nr 1159K. 

Postanowiliśmy poprosić tę instytucję 
o komentarz w tej sprawie.

Z informacji nadesłanej do na-
szej redakcji wynika, że jednostka 
ta systematycznie i w miarę potrzeb 
prowadzi prace związane z koszeniem 
poboczy w ciągach dróg powiatowych, 

w tym również przy ul. Króla Kazimie-
rza Wielkiego w Olkuszu. W dniu 29 
lipca bieżącego roku były przepro-
wadzone przez służby drogowe prace 
związane z koszeniem trawników 
wzdłuż wymienionego traktu, w tym 
również w opisanym miejscu.
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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, psycholog, terapia krótkotermi-
nowa. Tel. 512 331 430. www.pracowniatera-
peutyczna.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

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
7.08. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

8.08. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 43

9.08. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-8:00 1 Maja 39

10.08. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

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

12.08. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

13.08. Nullo 2 - 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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TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

W tym roku, podobnie jak 
w ubiegłych, BiOAK Gminy Trzy-
ciąż zorganizował konkurs na 
najpiękniejszy ogród, którego 
uczestnikiem może być każdy 
mieszkaniec gminy Trzyciąż, 
uprawiający ogródek przydomowy.  
Z roku na rok praca jury jest coraz 
trudniejsza, bo zgłoszone ogrody 
imponują pomysłowością, wkładem 
pracy i różnorodnością.

Jury tradycyjnie ocenia zgło-
szenia i przyznaje nagrody w dwóch  
kategoriach: „Ogródki przydomo-
we przy domkach prywatnych, jak 
również ogródki osiedlowe, o które 
dbają mieszkańcy bloku lub dozor-
cy”, a także „Ogródki przy gospodar-
stwach rolnych”.

Przed rozpoczęciem wizytacji 
komisja, w skład której weszli w tym 
roku radni, członkowie komisji ochro-
ny środowiska, rolnictwa, bezpieczeń-
stwa publicznego  i ppoż: Radosław 
Kuś, Karolina Latos oraz Adrian 
Szymczyk ustalili ogólne kryteria 
oceny zgłoszonych do rywalizacji 
ogrodów. Uznano, że na szczególne 
wyróżnienie będą zasługiwały ogro-
dy urządzone w sposób oryginalny, 
utrzymane w określonym stylu, pre-
zentujące bogactwo roślinności lub 
innych elementów małej architektury. 
Jak pokazało już doświadczenie z lat 
ubiegłych, ostateczny wybór łatwy 
nie był. Podsumowując tegoroczną 
rywalizację członkowie jury dziękowa-
li wszystkim uczestnikom konkursu 
za serdeczne i ciepłe przyjęcie oraz 
podzielenie się pięknem ogrodów 
przez ich właścicieli. Podkreślali, że 

poziom konkursu systematycznie się 
podnosi, a ogrody zachwycają urodą, 
wkładem pracy i oryginalnością.

Ostatecznie na laury w oczach 
komisji oceniającej zasłużyły ogrody:

W kategorii Ggospodarstwo 
rolne:

miejsce I - za różnorodność w ogrodzie 
oraz ciekawe podkreślenie zmienności 
pór roku odpowiednim doborem ro-
ślin - zajął Andrzej Ratuszny z Suchej 

Miejsce II - za  ład i porządek w obej-
ściu oraz unikatowe zagospodaro-
wanie przestrzeni przyznano Izabeli 
Krawiec z Suchej.

Miejsce III - za stworzenie  barwnego 
ogrodu  i dobór gatunków roślin do 
naturalnych warunków posesji - Ka-
rolina Cyganek z Zadroża.

W kategorii Ogród przydomowy: 

miejsce I - za nastrój ogrodu, estetykę, 
piękne drzewa i  zieleń - Olga Kajca 
z Tarnawy.

Miejsce II - za układ projektowy, 
ciekawe zagospodarowanie terenu, 
za dbałość o otoczenie  i estetykę - 
Elżbieta Kot z Milonek.

Nagrody w konkursie na naj-
piękniejszy ogród w gminie Trzyciąż 
zwyczajowo wręczane były na sce-
nie, podczas dorocznego, lokalnego 
święta plonów – „Święta Ziemniaka 
w Gminie Trzyciąż”. W tym roku, 
niestety, po raz pierwszy od 13 lat, 
impreza – z wiadomych powodów - się 
nie odbędzie, zatem nagrody zostaną 
wręczone zwycięzcom w inny sposób, 
o którym laureaci zostaną powiado-
mieni indywidualnie.

Najpiękniejsze ogrody w gminie 
Trzyciąż wybrane

OLKUSZ
Konrad�Kulig

31 lipca minęła osiemdziesią-
ta rocznica akcji pacyfikacyjnej 
dokonanej przez niemieckich oku-
pantów na mieszkańcach Olkusza. 
Wydarzenia te zostały nazwane 
Krwawą Środą. Tegoroczne obcho-
dy ze względu na obowiązujący 
stan epidemii, mimo okrągłego 
jubileuszu, miały skromny cha-
rakter. 

W piątkowe południe na olku-
skim rynku delegacje władz samorzą-
dowych, Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie, organizacji społecznych 
i środowiska żołnierskiego złożyły 
kwiaty przy tablicy upamiętniającej 
ofiary Krwawej Środy. To właśnie 
rynek był jednym z miejskich pla-
ców, na których okupanci znęcali 
się nad olkuszanami. W odwecie 
za śmierć niemieckiego żandarma, 
wszyscy mężczyźni zostali wycią-
gnięci z domów, a następnie byli bici, 
maltretowani i poniżani. Dla kilku 
mieszkańców tortury zakończyły się 
śmiercią. Dwa tygodnie przed Krwawą 
Środą, przy obecnej ulicy Dwudziestu 
Straconych, Niemcy rozstrzelali dwa-
dzieścia osób.

- W tym roku – z racji na okrągłą, 
80. rocznicę Krwawej Środy – pla-
nowaliśmy organizację uroczystości 

z udziałem mieszkańców, przedsta-
wicieli władz państwowych i wojska. 
Z powodu trwającego stanu epidemii 
nie możemy się spotkać, aby wspólnie 
uczcić pamięć ofiar Krwawej Środy. 
Ale to nie znaczy, że o nich nie pa-
miętamy. Wydarzenia, które przeszły 
do historii jako Krwawa Środa, były 
pierwszą masową akcją pacyfikacyjną 
na terenie Olkusza i ziemi olkuskiej, 
do jakiej doszło podczas okupacji – 
zaznacza burmistrz Roman Piaśnik. 

Z przewodnikami po miejscach 
pamięci

Dopełnieniem obchodów tego 
dnia był popołudniowy spacer histo-
ryczny „Krwawa Środa 1940 – pamię-
tamy”. Zainteresowani mogli poznać 
bliżej historię tragicznych wydarzeń 
z lipca 1940 roku odwiedzając m.in. 
miejsce egzekucji dwudziestu straco-
nych oraz place, gdzie torturowano 
olkuszan. Każdy uczestnik otrzymał 
okolicznościową broszurę z relacjami 
świadków i archiwalnymi zdjęciami 
wydaną przez Urząd Miasta i Gminy 
Olkusz oraz Oddział IPN w Krakowie. 
Wydarzenie odbyło się w ramach 
cyklu „Olkuskie spacery historyczne 
2020”. Podczas spacerów regionaliści 
bezpłatnie oprowadzają mieszkań-
ców i turystów po najciekawszych 
miejscach ziemi olkuskiej. Patronem 
medialnym inicjatywy jest Przegląd 
Olkuski.

80 lat od 
Krwawej Środy 

w Olkuszu

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

R E K L A M A

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

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

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

 ǧ SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWO 
- UŻYTKOWE (kantówki, belki, 
deski) wszystko jest suche. część 
materiału można wykorzystać do 
różnych prac, a gorszy przeznaczyć 
na opał. Drewno jest w dobrym 

stanie. wszelkie informacje pod 
numerem Tel.(512)331126.

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

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

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi. Tel.(799)914521

FINANSOWO - PRAWNE

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

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

warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

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

MOTORYZACJA

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

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

 ǧ 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 najlepiej. 
Tel.(793)001819.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

 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 budowlaną 
w Niesułowicach k. Olkusza 
o pow. 3650 m2 (ok. 30x120 m), 
przy ul. Wozowej. Tel. 507131388

PRACA

 ǧ Zatrudnię mechanika samocho-
dowego (osobowe + ciężarowe). 
Tel.(604)503205. 

RÓŻNE

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


