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Sporny śmietnik, który przez lata stał  
pod blokiem nr 5 przy ul. Sławkowksiej,  
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Czarna Góra: boisko treningowe  
pod balonem pneumatycznym? 
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2,150 kg - tyle waży zwycięzca konkursu  
na najcięższą bulwę zaiemniaczana  
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

Jak informuje Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Olkuszu Agata 
Knapik – dwóch dyrektorów szkół: ZS 
w Gołaczewach oraz ZS-P nr 2 w Wol-
bromiu przy ul. Pod Lasem znajduje 
się w izolacji z powodu stwierdzonego 
zakażenia SARS-COV-2. Ponadto 
dwóch dyrektorów: ZS-P w Łobzowie 
oraz SP w Dłużcu zostało poddanych 
kwarantannie z powodu kontaktu 
z osobami zakażonymi koronawi-
rusem.

Koronawirus 
w szkołach gminy 

Wolbrom
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K O N D O L E N C J E

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Trwa rewitalizacja sporto-
wego ośrodka na Czarnej Górze 
w Olkuszu. Niedawno okazało 
się, że gmina Olkusz otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu na budowę trybun (w ra-
mach programu „Sportowa Pol-
ska” w wysokości 1 mln 529 tys. 
300 złotych.). Jeden z miejskich 
radnych idzie za ciosem i chce, 
by gmina rozważyła możliwość 
budowy na boisku treningowym 
balonu pneumatycznego.

– Brak w Olkuszu obiektu cało-
rocznego ze sztuczną trawą to duża 
przeszkoda w rozwoju piłki nożnej. 
Mieszkańcy trenujący tę dyscypli-
nę sportu w okresie zimy muszą 
poszukiwać obiektów poza naszym 
powiatem. Lokalizacja takiego obiek-
tu w Olkuszu znacząco poprawiłaby 
bazę treningową i dała możliwość 
rozwoju tej dyscypliny sportu. Tego 
typu działanie może być podstawą 
do ubieganie się o wsparcie rządowe. 
Bardzo proszę o przeanalizowanie 
możliwości realizacji tego zadania 
w kolejnych latach – pisze do ol-

kuskiego burmistrza radny miejski 
Wojciech Panek.

Co na to władze miasta? W od-
powiedzi na interpelację wyliczone 
zostały prace, które są obecnie wy-
konywane na podstawie projektu 
budowlanego, dla którego wydane 
zostało prawomocne pozwolenie na 
budowę. Są to m. in.: budowa boiska 
treningowego o sztucznej nawierzch-
ni o wymiarach 95m x 55m, które 
dodatkowo zgodnie z dokumentacją 
otoczone jest strefą bezpieczeństwa 
o szerokościach: 3,0m wzdłuż linii 
bocznej oraz 5,0 m za bramkami. Poza 
strefą bezpieczeństwa zlokalizowane 
są maszty oświetleniowe oraz będą 
zamontowane piłkochwyty o wyso-
kości 6,0 m.

– Wymiary boiska oraz zlokalizo-
wane w jego strefie elementy w/w wy-
posażenia wymagają szczegółowego 
rozwiązania konstrukcyjnego dosto-
sowanego do istniejących warunków 
i zbadania możliwości związanych 
z ewentualną budową (montażem) 
balona pneumatycznego. W pierwszej 
kolejności powinny być rozważone 
możliwości dostosowania budowy 
(montażu) balona pneumatycznego do 
istniejących warunków technicznych 
i bezpieczeństwa użytkowania obiek-

tów położonych w bliskim sąsiedztwie 
boiska, tj. bieżni dwutorowej, skoczni 
do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia 
kulą. Tak więc projektowanie balonu 
pneumatycznego wymaga pogłębionej 
analizy techniczno- ekonomicznej 
i określenia m. in. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, w szczególności 
w zakresie stosowania dodatko-
wych konstrukcji wsporczych dla 
awaryjnego podwieszenia powłoki 
pneumatycznej, kosztów eksploata-
cji oraz innych zaleceń. Pozytywna 
kompleksowa analiza wszystkich 
aspektów na wielu płaszczyznach 
pozwoliłaby dopiero na podjęcie 
dalszych kroków w celu pozyskania 
środków na przedmiotowe zadanie 
z zewnętrznych źródeł – odpowiada 
wiceburmistrz Jolanta Motyczyńska.

Wiceburmistrz przypomina, że 
Gmina Olkusz przede wszystkim 
zobowiązana jest do przestrzegania 
zapisów obecnie realizowanej umowy 
o dofinansowanie, związanych m. in. 
z tzw. okresem trwałości, który wyno-
si 5 lat (od dnia przekazania Gminie 
Olkusz środków ostatniej płatności 
na rzecz projektu przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego).

O potrzebie zadaszenia boisk nie 
trzeba przekonywać ani młodszych, 
ani starszych sportowców, trenują-
cych w klubach bądź grających w pił-
kę rekreacyjnie. Pisaliśmy o tym na 
początku 2018 roku. Jako przykład 
podaliśmy wówczas Szreniawę w gmi-
nie Gołcza, gdzie tamtejsze boisko na 
zimę zostało przykryte balonem i stało 
się halą pneumatyczną. W tym sa-
mym tekście pisaliśmy także o pomy-
śle zadaszenia „Orlików” – wówczas 
z takim pomysłem do ministra sportu 
i turystyki zwróciła się posłanka 
poprzedniej kadencji Lidia Gądek, 
proponując uruchomienie programu 
zadaszenia boisk wielofunkcyjnych. 
Parlamentarzystka argumentowała 
wtedy m. in., że zadaszone „Orliki” 
mogłyby być wykorzystywane przez 
cały rok, odciążyłoby to hale sporto-
we, stworzyłoby miejsca do prowadze-
nia zajęć wychowania fizycznego czy 
uchroniłoby sztuczne nawierzchnie 
przed niekorzystnym działaniem 
warunków atmosferycznych.

A jak Wam podoba się pomysł 
stworzenia w jesienno – zimowe 
miesiące hali pneumatycznej 
z boiska treningowego? Jak zwykle 
ciekawi jesteśmy Waszych opinii!

Czarna Góra: boisko pod balonem?

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

- To miejsce będzie zawsze 
stało dla Państwa otworem. Ja 
i moi przyjaciele będziemy tutaj 
dyżurować - mówił we wtorkowe 
popołudnie poseł Ireneusz Raś 
z Koalicji Obywatelskiej podczas 
otwarcia swojego biura poselsko - 
obywatelskiego w Olkuszu.

Na inauguracji obecni byli m. in. 
posłanka ubiegłej kadencji Lidia Gą-
dek, poseł Marek Sowa, reprezentanci 
zaprzyjaźnionych środowisk politycz-
nych i organizacji: Jan Sarecki (od kil-
ku dni wiceprzewodniczący Zarządu 
Krajowego Młodych Demokratów), 
Miłosz Pałka członkowie olkuskiego 
KOD-u a także przedstawiciele biura 
europosłanki Róży Thun i radni.

- Jestem posłem najwyraźniej 
krakowskim, ale Lidia Gądek wraz 
z zespołem ludzi z Olkusza przeko-
nali mnie, aby zrobić to tutaj - po raz 
pierwszy mam biuro poza Krakowem. 
To dlatego, że znalazłem tu młodych, 
aktywnych ludzi, którzy nie chcą ro-
bić tylko wielkiej polityki, ale każdego 
dnia chcą pracować dla obywateli  – 
opowiadał poseł Raś.

W biurze dyżury mają pełnić: 
lek. med. Lidia Gądek (specjalista 
ds. ochrony zdrowia), dyrektor Biura 
Poselsko - Obywatelskiego w Olkuszu 
Piotr Grabarczyk oraz Miłosz Pałka 
(specjalista ds. społecznych i oby-
watelskich).

Biuro posła Rasia mieści przy 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 
w Olkuszu, na pierwszym piętrze.

Olkuskie biuro posła Rasia 
 już otwarte

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Latem pisaliśmy o problema-
tycznym śmietniku przy ul. Sław-
kowskiej 5 – mieszkańcy z uwagi 
na uciążliwości z nim związane 
domagali się przeniesienia go w in-
ne miejsce . W czerwcu spotkali 
się w tej sprawie z szefostwem 
Olkuskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej oraz Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz. Wspólnie ustalono 
nową lokalizację – od kilku dni 
kontenery już tam stoją.

Przypomnijmy, że mieszkańcy 
z „piątki” od 2008 roku interweniowa-
li w sprawie śmietnika usytuowanego 
pod oknami i balkonami ich bloku. 
Skarżyli się m. in. na bałagan wokół 

kontenerów, nieprzyjemny zapach 
oraz podrzucanie odpadów przez 
mieszkańców z innych bloków. Chcie-
li, aby śmietnik został zabudowany 
i przeniesiony w inne miejsce.

Tak też się stało. Niedawno 

kontenery przeniesione naprzeciw 

kotłowni, na terenie Olkuskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej. Wcześniej, 

zgodnie z zapowiedziami OSM, teren 
został utwardzony.

Zarządcy pobliskich bloków 
ustalili, mieszkańcy których nieru-
chomości mają korzystać ze śmietni-
ka w nowej lokalizacji. W przypadku 
OSM – podobnie jak wówczas, gdy 
kontenery stały w poprzedniej lokali-
zacji – jest to „piątka” i pobliski blok 
przy ul. Mickiewicza. Z kolei jeśli cho-
dzi o wspólnoty administrowane przez 
PGK, to bloki przy ul. Sławkowskiej 
7b, 7c, 7d, 7e, 7f i 7g.

„Kropką na i” całej inwestycji 
będzie ogrodzenie śmietnika. - Na 
pewno będzie to metalowa wiata. Nie-
stety na takie zamówienie trochę się 
czeka. Mamy nadzieję, że w tym roku 
będzie zamontowana – mówi prezes 
Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Kazimierz Bobyla.

Śmietniki już w nowym miejscu

KWAŚNIÓW DOLNY
Wiola�Woźniczko

Przy Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Kwaśniowie Dolnym 
powstanie sala sportowa z wi-
downią. W gminie Klucze właśnie 
rozstrzygnięto przetarg na opraco-
wanie wielobranżowej dokumenta-
cji projektowej.

Zgodnie z założeniami, obiekt ma 
być dostępny nie tylko dla uczniów, 
ale dla wszystkich mieszkańców. 
Jak ma wyglądać? Na głównej sali 
znajdzie się boisko do koszykówki 

o wymiarach 30 m x 17 m. Będzie 
tam można także grać w futsal, 
badminton, tenis czy piłkę ręczną. 
Sala oczywiście będzie dostosowana 
do prowadzenia zajęć sportowych 
zgodnych z programem szkolnym. 
W obiekcie będą również: sala po-
mocnicza służąca do zajęć rehabili-
tacyjnych, ruchowych lub siłowych; 
zaplecze socjalne (w postaci dwóch 
zespołów szatni z natryskami i toa-
letami, oraz magazynami na sprzęt 
sportowy) obsługujące główną salę 
sportową oraz zaplecze socjalne dla 
mniejszych grup sportowych korzy-
stających z sali pomocniczej; widow-
nia wraz z szatnią dla obsługi widowni 
w czasie zawodów sportowych; toale-
ta; pomieszczenie techniczne.

Budynek będzie posiadał łącznik 
ze szkołą. Zostanie także dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnospraw-
nych – w tym celu przewidziano windę 
łącząca poziomy sali z zapleczem.

Zaprojektowaniem sali zainte-
resowanych było aż 20 firm. Zwycię-
żyło Atelier Architektury Radosław 
Żubrycki ze Zgorzelca (52 890,00 
złotych).

Projekt powinien być gotowy do 
połowy grudnia tego roku.

W Kwaśniowie 
powstanie 

sportowa sala 

W związku z powyższym zostały 
podjęte określone procedury. Do 
kwarantanny skierowani zostali 
uczniowie klas 7a, 7b i 7c SP nr 
2 w Wolbromiu, którzy mieli lek-
cje z dyrektorem, wraz z osobami 
współzamieszkującymi (wśród nich 
znajdują się również nauczyciele 
różnych szkół), a także sekretarka 
z tej placówki. W kwarantannie prze-
bywa również jedna osoba pracująca 
w UMiG Wolbrom.

Jak dowiedziel iśmy się od 
uczniów, Szkoła Podstawowa nr 2 

przy ul. Pod Lasem w Wolbromiu była 
w czwartek rano zamknięta, a ucznio-
wie zostali odesłani do domów poprzez 
umieszczoną na drzwiach wejścio-
wych do budynku szkoły informację 
o odwołaniu zajęć. Dyrektor Agata 
Knapik, która o takiej sytuacji dowie-
działa się od nas, stwierdziła, że tego 
typu postępowanie jest bezzasadne 
i zdecydowała o natychmiastowym 
sprawdzeniu informacji, z zamiarem 
odpowiedniej interwencji.

Dyrektor Knapik stwierdziła 
również, że sytuacja w wolbromskich 
szkołach jest bardzo świeża i nie-
zmiernie dynamiczna, a o tym jak 
będzie się rozwijała osoby zaintereso-
wane będą informowane na bieżąco. 
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W kilku miejscach Olkuszu 
trwają rewitalizacyjne prace. In-
westycje sukcesywnie oddawane 
są do użytku, jak ostatnio Miejski 
Ośrodek Kultury. W ramach tego 
samego projektu kontynuowane są 
roboty na Starym Cmentarzu i przy 
stawie Tomsi.

Niedawno zakończono prace 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Za-
kres prac obejmował przebudowę 
górnego holu oraz klatki schodowej 
tak, aby z obiektu mogły korzystać 
osoby niepełnosprawne. Wewnątrz 
budynku zamontowano windę, a przy 
schodach zbudowano podjazdy. 
W ten sposób zlikwidowano wszelkie 
bariery architektoniczne, a osoby 
niepełnosprawne zyskały dostęp do 
wszystkich pomieszczeń. Z holu na 
piętrze wydzielono pomieszczenia na 
salę baletową, salę fitness i pracow-
nię artystyczną. W całym segmencie 
przebudowano instalację elektryczną.

- Kończą się kolejne inwestycje, 
które wykonujemy w ramach Gmin-

nego Programu Rewitalizacji Olkusza. 
Łącznie w samym Olkuszu realizuje-
my 15 inwestycji, pogrupowanych na 
5 projektów. W ciągu krótkiego czasu 
inwestujemy 26 mln złotych w po-
prawę miejskiej infrastruktury. 17,5 
mln złotych skutecznie pozyskaliśmy 
z zewnątrz. Te środki zmieniają Ol-
kusz, otwierają nowe szanse rozwoju 
i sprawiają, że Srebrne Miasto staje 
się coraz lepszym miejscem do życia 
i do odwiedzin przez turystów – mówi 
burmistrz Roman Piaśnik.

W ramach rewitalizacji dwa 
lata temu na placu przez MOK-iem 
wymieniono nawierzchnię, zagospo-
darowano tereny zielone, pojawiły się 
także elementy małej architektury.

W tej części miasta trwają prace 
ujęte w tym samym rewitalizacyjnym 
zadaniu. Chodzi o kompleksowe 
zagospodarowanie terenu na Starym 
Cmentarzu oraz przy stawie Tomsi. 
Nekropolia zyska alejki, oświetlenie, 
wyremontowane ogrodzenie (ka-
mienne mury i bramy), ławki i kosze 
na śmieci.

Swoje oblicza zmienia teren przy 
stawie Tomsi. Tam powstają chodniki 

i ścieżka rowerowa. Brzegi stawu zo-
staną oczyszczone. Całości dopełnią 
ławeczki i kosze na śmieci.

- Cieszę się, że na Starym 
Cmentarzu wykonywane są prace 
rewitalizacyjne. Teraz obelisk upa-
miętniający Powstanie Warszawskie 
wygląda pięknie. Zaproponowałem, 
aby został wzmocniony kamieniami 
na kształt barykady, a miejsce przed 
nim, gdzie składane są kwiaty, wyło-
żono kamieniem. Z kolei przy stawie 
dobrze byłoby w przyszłości, w miarę 
możliwości finansowych gminy, 
wykonać oświetlenie i monitoring – 
mówi przewodniczący zarządu osiedla 
Centrum i wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Olkuszu Henryk Gamrat.

Całe zadanie znajdujące się 
w Gminnym Programie Rewitalizacji 
obejmuje także zagospodarowanie 
terenu wokół Przedszkola nr 7. Inwe-
stycja został już zrealizowana.

Przebudowie uległy chodniki, 
zmodernizowano odwodnienie, wy-
mieniono nawierzchnię tarasów przy-
legających do budynku oraz schody 
zewnętrzne do piwnicy. Budynek 
został ogrodzony. Wybudowano także 
plac plac zabaw z dwiema zadaszony-
mi piaskownicami oraz z bezpieczną 
nawierzchnią.

Wartość całego projektu „Prze-
budowa i modernizacja obiektów: 
kultury, Starego Cmentarza wraz 
z przestrzenią publiczną na cele spo-
łeczne w Olkuszu” to 2 754 691,05 
złotych, z czego 1 709 409,44 złotych 
stanowi dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na la-
ta 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 
Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja 
głównych ośrodków miejskich w re-
gionie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju.

MOK gotowy, Stary Cmentarz 
i staw Tomsi wkrótce

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W tym roku mieszkańcy gminy 
Olkusz i Bukowna nie będą zgła-
szać zadań do budżetów obywatel-
skich. Rezygnacje z tegorocznych 
edycji BO podyktowane są trwającą 
pandemią i związaną z nią sytuacja 
finansowa samorządów.

BO Bukowna cieszył się zainte-
resowaniem mieszkańców. W ubie-
głym roku zmieniono nieco zasady 
- zamiast zadań ogólnomiejskich 
wprowadzono możliwość zgłaszania 
„zielonych” projektów (dotyczącyh: 
terenów zielonych, czyli propozycji 
nasadzeń zieleni w pasach drogo-
wych; tworzenia skwerów, łąk kwiet-
nych, rabat, ogrodów społecznych, 
parkletów; rewitalizacji nieużytków; 
koncepcji zagospodarowania dolin 
rzecznych i wąwozów; ochrony zieleni 
przed parkującymi samochodami).

W tym roku BO miał być re-
alizowany po raz szósty. Z uwagi 
na pandemię zdecydowano jednak 
o zawieszeniu tegorocznej edycji. 
Przepisy pozwalają na takie rozwiąza-
nie. - Ustawa o samorządzie gminnym 
w art. 5a nakazuje przeprowadzanie 
konsultacji społecznych w formie 
budżetu obywatelskiego w gminach 
będących miastami na prawach 
powiatu. Jednocześnie wysokość 
takiego budżetu obywatelskiego musi 
wynosić co najmniej 0,5% wydatków 
gminy zawartych w ostatnim przed-
łożonym sprawozdaniu z wykonania 
budżetu. Ponieważ jednak Bukowno 
nie jest miastem na prawach powia-
tu, więc przeprowadzania budżetu 
obywatelskiego nie jest obowiązkowe. 

Nic nie stoi więc na przeszkodzie te-
mu, by Bukowno mogło dołączyć do 
wielu innych miast w Polsce, które ze 
względu na pandemię COVID 19 oraz 
związany z nią kryzys gospodarczy 
zawieszają przeprowadzenie w przy-
szłym roku budżetu obywatelskiego 
– wyjaśnia wiceburmistrz Bukowna 
Marcin Cockiewicz.

Jak informuje bukowieński ma-
gistrat, w trakcie prac nad projektem 
uchwały w Komisji Budżetu pojawiła 
się ze strony radnych propozycja, aby 
pieniądze przeznaczone na budżet 
obywatelski zostały wydane na mo-
dernizację placów zabaw.

Burmistrz Mirosław Gajdziszew-
ski przyznał, że co prawda w ostat-
nich latach były budowane nowe 
place zabaw, ale te już istniejące 
wymagają remontu. - Szczególnie 
ich elementy drewniane w wyniku 
oddziaływania warunków atmosfe-
rycznych zaczęły stopniowo ulegać 
coraz większej degradacji. Zasadnym 
wydaje się więc wykonanie solidnej 
inwentaryzacji potrzeb inwestycyj-
nych na poszczególnych placach 
zabaw i późniejsza ich realizacja. 
Jednocześnie chcę przypomnieć, że 
zgłosiliśmy już do LGD „Nad Białą 
Przemszą” wniosek o dofinansowanie 
modernizacji placu zabaw położonego 
w parku przy ulicy Parkowej. Wartość 
zaplanowanych do realizacji w 2021 
roku prac sięgać będzie kwoty ok. 
140 tys. złotych - mówi burmistrz 
Mirosław Gajdziszewski.

Z tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego zrezygnował także 
Olkusz, w którym po raz pierwszy 
BO pojawił się 2015 roku. - Niestety, 
z uwagi na duży uszczerbek do-
chodów Gminy Olkusz, wynikający 

z kryzysu wywołanego epidemią ko-
ronawirusa, zmuszeni byliśmy podjąć 
trudną decyzję, dotyczącą Budżetu 
Obywatelskiego Olkusza. Zdecydo-
wana większość zadań, która była 
planowana do realizacji w bieżącym 
roku, została przesunięta na rok przy-
szły. Tym samym zrezygnowaliśmy 
z przeprowadzenia konkursu na za-
dania do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2021. Mamy 
bardzo szczególny rok - kończymy 
wielomilionowe inwestycje: Dawne 
Starostwo z podziemiami ratusza, 
Dolinkę na os. Młodych, Park Czarna 
Góra, zamek w Rabsztynie. To łącznie 
dziesiątki milionów złotych, pozyska-
nych z funduszy zewnętrznych, które 
muszą zostać wydatkowane w uzgod-
nionym z instytucjami zarządzający-
mi harmonogramie. W przeciwnym 
razie - groziłby nam zwrot dotacji. 
Stąd ta trudna decyzja wyboru zadań, 
które będą realizowane w tym roku 
– wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz Michał Latos.

Mieszkańcy naszego powiatu, 
którzy mają ciekawe pomysły na 
inicjatywy służące lokalnym społecz-
nościom, mogą je w tym roku zgłaszać 
jedynie do Budżetu Obywatelskiego 
Małopolski. Termin mija 15 paździer-
nika. Przypominamy, że zgłoszeń 
mogą dokonywać mieszkańcy Ma-
łopolski, którzy mają ukończone 16 
lat, a każdy projekt musi być poparty 
podpisami 30 mieszkańców naszego 
województwa. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania musi się mieścić 
w przedziale 50 – 150 tys. złotych. 
Szczegółowe informacje na ten temat 
dostępne są na stronie: www.bo.ma-
lopolska.pl

Olkusz i Bukowno bez 
budżetów obywatelskich

TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Co roku, przed obchodami 
„Święta Ziemniaka” w gmi-
nie Trzyciąż, odbywającymi się 
w pierwszy weekend października, 
wybierana jest najcięższa bulwa 
ziemniaczana. Tym razem impreza 
nie odbędzie się, ale tradycyjny 
konkurs i owszem – w jego XIV 
edycji pierwsze miejsce zajął 
ziemniak absolutnie rekordowy, 
bo ważący aż 2,150 kg przedsta-
wiciel gatunku Arizona! Do kon-
kursu olbrzyma rekordzistę zgłosił 
Mirosław Dzióbek z Zagórowej, 
właściciel gospodarstwa rolnego 
o powierzchni 30  ha, z czego 15 
ha zajmuje hodowla ziemniaków.

Pierwszą wzmiankę o ziemnia-
czanych rekordzistach w obecnej gmi-
nie Trzyciąż znajdujemy w wydaniu 
Młodego Rolnika, Pisma Zawodowego 
Młodzieży Wiejskiej z 1929 r. W nu-
merze 2 tegoż czasopisma z niedzieli, 
1 grudnia 1929 r. czytamy o ziemnia-
kach rekordzistach, które przypad-
kowo również urosły w Zagórowej, 
na polu Jana Szopy i przy wadze 
1,5 kg nazwane zostały „wybrykiem 
przyrody”… „Aż dziw, jak mogły tak 
rozepchnąć glebę, która w dodatku 
jest gliniasta, zbita i twarda” – pisał 
podekscytowany autor tekstu Stach 
Powsinoga.

Dziś podobne rekordy to już nic 
nadzwyczajnego - przypomnijmy: 
podczas pierwszego „ziemniaczane-
go” konkursu w 2007 r. zwyciężyła 
bulwa dostarczona przez mieszkańca 
Imbramowic Eugeniusza Szopę, która 

ważyła 1,650 kg. Zwycięzca konkursu 
z 2008 r., wykopany przez Jerzego 
Kmitę z Imbramowic był mniejszy 
i osiągnął 1,390 kg. Największy okaz 
roku 2009 wyhodowany przez Miro-
sława Grzankę z tej samej wsi ważył 
1,350 kg, a największy ziemniak 
w roku 2010 miał 1,360 kg, a na 
konkurs przyniósł go również rolnik 
z Imbramowic Marcin Gorgoń. W ko-
lejnym roku znów zwycięzca ważący 
1,480 kg wyrósł na tym samym polu 
w Imbramowicach i wykopał go ojciec 
pana Marcina, Adam Gorgoń, którego 
w 2012 r. pokonał kolejny ziemniak 
Gorgoniów ważący 1,660 kg, a zgło-
szony do konkursu tym razem przez 
drugiego z braci – Łukasza. Passę 
mieszkańców Imbramowic przerwał 
w kolejnym roku konkursu miesz-
kaniec Jangrota Jan Kuś, którego 
ziemniak ważył 1,450 kg, a w roku 
2014 wygrał ziemniaczany olbrzym 
Agnieszki Myszor z Glanowa, ważący 
1,750 kg. Zwycięzca z roku 2015 wa-

żył 1,570 kg i został wykopany przez 
Marka Woźniaka z Tarnawy. Wyjąt-
kowym rekordzistą był ważący 1,935 
kg ziemniak roku 2016 – wyhodował 
go Adam Kowal również z Jangrota. 
Zwycięzca z roku 2017 odmiany „Bel-
larosa” ważący 1650 g, wyrósł na polu 
w Jangrocie i pokonał w konkursie 
7 zgłoszonych konkurentów, ale nie 
przebił wagą wcześniejszego rekordu. 
Za to w roku ubiegłym spełniający wy-
mogi ogłaszanego corocznie w Trzy-
ciążu konkursu na najcięższą bulwę 
ziemniaczaną” Ziemniak Rekordzista 
2018 z gatunku „Red Sonia”, którego 
zgłosili hodowcy ziemniaków – pań-
stwo  Sylwia i Mariusz Knapikowie 
z Tarnawy był jak dotąd najcięższy 
w historii konkursu i ważył aż 1,986 
kg. Zwycięzca konkursu ubiegłorocz-
nego – ziemniak odmiany „Belarosa”  
ważył  1,860 kg i wyrósł na polu pań-
stwa Moniki i Sebastiana Gamrotów 
w Glanowie.

Ziemniak olbrzym 
z Zagórowej

Oferta dostępna dla nowych Klientów Kasy. Jeden Klient może posiadać jedną aktywną lokatę, 
którą może założyć w ciągu 2 miesięcy od zapisania się do Kasy. Szczegóły w placówkach Kasy  
i na kasastefczyka.pl

kasastefczyka.pl     801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Załóż lokatę w placówce!

2,50%
Aż

w skali roku

Oprocentowanie stałe  
na lokacie 2-miesięcznej

Lokata
Witaj w Kasie

Możesz ulokować nawet 50 000 zł

OLKUSZ 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 22
tel. 32 641 39 72

R E K L A M A
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

Jak co roku przypominamy 
o obowiązkowych kontrolach stanu 
technicznego dużych obiektów 
oraz przewodów kominowych we 
wszystkich budynkach, także do-
mach jednorodzinnych.

W wielkopowierzchniowych 
sklepach, magazynach, obiektach 

przemysłowych i szkolnych, a także 
wszystkich budynkach o powierzchni 
zabudowy większej niż 2 tys. m2 lub 
o powierzchni dachów przekraczają-
cej 1000 m2, dwa razy w roku musi 
zostać sprawdzony przede wszystkim 
stan wszystkich instalacji, przewo-
dów kominowych, a także narażenie 
budynku na wpływy atmosferyczne. 
Kontrole te muszą być wykonane do 
końca listopada i do końca marca, 
przez osoby do tego uprawnione 
w danej specjalności budowlanej. 
Właściciele i zarządcy tego typu 
obiektów są zobowiązani do przeka-
zania pokontrolnych protokołów do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego informuje, że w przy-

padku braku otrzymania protokołu, 
kontrola przeprowadzana jest obo-
wiązkowo. W przypadku złożenia pro-
tokołu, sprawdzanie takich obiektów 
przez pracowników PINB - u odbywa 
się wyrywkowo.

-Właściciele i zarządcy budynków 
zrozumieli konieczność wykonywania 
kontroli stanu technicznego obiek-
tów. W ostatnich latach nie zdarzyło 
się poważniejsze zaniedbania w tym 
zakresie. Przypominamy także o obo-
wiązkowych kontrolach stanu insta-
lacji elektrycznych i odgromowych, 
które powinny być przeprowadzane 
co pięć lat - mówi Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego Grzegorz 
Swędzioł.

Podobnie jak w przypadku sta-
nu technicznego budynków, także 

i te wyniki kontroli muszą trafić do 
inspektoratu (pocztą, przez ePUAP 
lub osobiście w siedzibie Inspekto-
ratu - przy zachowaniu wymaganych 
środków ostrożności z uwagi na 
pandemię).

Zaproś kominiarza!
Taką akcję społeczną prowadzi 

Krajowa Izba Kominiarzy pod ho-
norowym patronatem Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej. Jak co roku, Izba przypomina 
o obowiązkach związanych z bez-
piecznym użytkowaniem przewodów 
kominowych.

-Komin jest bardzo istotnym 
elementem budynku, a w przypadku 
pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle 

eksploatowanym kominie, może być 
też niezwykle groźny.  Temperatura 
palącej się sadzy przekracza wów-
czas nawet 1000 stopni Celsjusza! 
A taki stan jest wielkim zagrożeniem 
dla mieszkańców – to fragment 
komunikatu prezesa Krajowej Izby 
Kominiarzy do właścicieli i zarządców 
budynków, wystosowanym w związku 
z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

W komunikacie poinformowano 
także o strażackich statystykach za 
2019 rok. Odnotowano wówczas 15 
196 pożarów od urządzeń grzewczych 
na paliwa stałe, 249 pożarów od urzą-
dzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od 
urządzeń na paliwa gazowe. Należy 
także pamiętać, że nieprawidłowa 
eksploatacja przewodów kominowych 
grozi zatruciem czadem. Tego typu 

zdarzeń w sezonie grzewczym 2019 
/2020 PSP odnotowała 3 074, w któ-
rych było 1447 osób poszkodowanych 
i 37 ofiar śmiertelnych.

Zgodnie z przepisami właściciele 
wszelkiego rodzaju budynków, także 
domów jednorodzinnych, muszą 
pamiętać o sprawdzeniu przewodów 
kominowych. Taka kontrola musi 
być przeprowadzona przez osobę 
z odpowiednimi uprawnieniami 
przynajmniej raz w roku. -Profe-
sjonalna kontrola kominiarska to 
nie tylko formalność, lecz główna 
zasada bezpieczeństwa. Zapobiega 
zaczadzeniom, pożarom, spełniając 
jeden z podstawowych warunków 
ubezpieczenia domu – przypomina 
Krajowa Izba Kominiarzy.

Kontrole obowiązkowe!

 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
w oparciu o „Regulamin w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów na zbycie nieruchomości w PWiK Sp. z o.o. 

w Olkuszu” zamieszczony na stronie internetowej Przedsiębior-
stwa w zakładce – Regulaminy pn.: 

Sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących działki:
- nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha, nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 
 791/7 o  pow. 0,0557 ha łącznie z
współwłasnością w drogach dojazdowych w następujących proporcjach:
- 4/10 udziału w działce 870,
- 7/20 udziału w działce 871, 
- 1/10 udziału w działce 872. 

- nr ew. gr. 868 o pow. 0,4502 ha łącznie z
współwłasnością w drogach dojazdowych w następujących proporcjach:
- 2/10 udziału w działce 870,
- 3/20 udziału w działce 871, 
- 3/10 udziału w działce 872. 

- nr ew. gr. 869 o pow. 0,3442 ha łącznie z
współwłasnością w drogach dojazdowych w następujących proporcjach:
- 1/10 udziału w działce 870,
- 3/20 udziału w działce 871,
- 3/10 udziału w działce 872.

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

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

dla działek jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr 
KR1O/00080914/8,

 - nr ew. gr. 870 - udział w wys. 4/10 (księga wieczysta o Nr KR1O/00082160/1),
 - nr ew. gr. 871 - udział w wys. 7/20 (księga wieczysta o Nr KR1O/00082160/1),
 - nr ew. gr. 872 - udział w wys. 1/10 (księga wieczysta o Nr KR1O/00024477/2).
b) - nr ew. gr. 868 o pow. 0,4502 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu 

księga wieczysta o  Nr KR1O/00024477/2, 
 - nr ew. gr. 870 - udział w wys. 2/10 (księga wieczysta o Nr KR1O/00082160/1),
 - nr ew. gr. 871 - udział w wys. 3/20 (księga wieczysta o Nr KR1O/00082160/1),
 - nr ew. gr. 872 - udział w wys. 3/10 (księga wieczysta o Nr KR1O/00024477/2).
c) - nr ew. gr. 869 o pow. 0,3442 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu 

księga wieczysta o  Nr KR1O/00024477/2, 
 - nr ew. gr. 870 - udział w wys. 1/10 (księga wieczysta o Nr KR1O/00082160/1),
 - nr ew. gr. 871 - udział w wys. 3/20 (księga wieczysta o Nr KR1O/00082160/1),
 - nr ew. gr. 872 - udział w wys. 3/10 (księga wieczysta o Nr KR1O/00024477/2). 

Działki usytuowane są w zachodniej części Olkusza, na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji 
Katowice-Kraków od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu. Działki bezpośred-
nio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej Olkusza, Zakładami Górniczo-Hutniczymi 
„Bolesław” i znajdują się w pobliżu Strefy Aktywności Gospodarczej m. Bukowno. Działki zabudowa-
ne są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną związaną z funkcjonowaniem na ich te-
renie byłej Stacji Uzdatniania Wody. Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych 
drogach dojazdowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy Wspól-
nej. Wszystkie działki posiadają możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Rozpoczęto procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
- Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty: cztery budynki akcelatorów, budynek koagulacji, 

budynek na wapno z silosami 2 x 50 t.
Działki o nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 położone są wzdłuż drogi 

krajowej DK94, 
- Na działce nr ew. gr. 868 znajdują się poletka osadowe, 
- Na działce nr ew. gr. 869 znajduje się: budynek techniczno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy 

z kanałem naprawczym, boksy betonowe do magazynowania materiałów sypkich. Budynek podłą-
czony jest do infrastruktury ciepłowniczej ZGH i jest możliwość ubiegania się o dostawy ciepła. 

- Na działce nr ew. gr. 870 znajduje się powierzchnia wyasfaltowana ok. 980 m2,
- Na działce nr ew. gr. 871 znajduje się powierzchnia wyasfaltowana ok. 931 m2,
- Na działce nr ew. gr. 872 znajduje się powierzchnia wyasfaltowana ok. 1140 m2.

2. Warunki dotyczące utrzymania i korzystania z dróg dojazdowych
Nabywca udziału w drodze dojazdowej zobowiązany będzie do utrzymania przejezdności drogi oraz 
do partycypacji w kosztach jej utrzymania (w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału 
w drodze) tj. regulowania zobowiązań podatkowych oraz wykonywania robót porządkowych i kon-
serwacyjnych zapobiegających degradacji nawierzchni i elementów drogi.

3. Przeznaczenie nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego:
- działka nr ew. gr. 861 opisana jest w części północnej (pow. 4986 m2) jako teren usług komercyjnych, 

natomiast w części południowej (pow. 7571 m2) jako teren obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów lub zabudowy usługowej,

- działka nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 ulica główna dwujezdniowa,
- działka nr ew. gr. 868, 869, opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

lub zabudowy usługowej.
- działka nr ew. gr. 870, 871, 872 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazy-

nów lub zabudowy usługowej.
 
4. Cena wywoławcza, opłaty
a) 
- nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha oraz nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 
790/4, 791/7 o  pow. 0,0557 ha łącznie z współwłasnością w drogach dojazdowych w następują-
cych proporcjach:
- 4/10 udziału w działce 870,
- 7/20 udziału w działce 871, 
- 1/10 udziału w działce 872. 
w łącznej wys. 772.400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT. 

- nr ew. gr. 868 o pow. 0,4502 ha łącznie z współwłasnością w drogach dojazdowych w następu-
jących proporcjach:
- 2/10 udziału w działce 870,
- 3/20 udziału w działce 871, 
- 3/10 udziału w działce 872. 
w łącznej wys. 468.575,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT. 

- nr ew. gr. 869 o pow. 0,3442 ha łącznie z współwłasnością w drogach dojazdowych w następu-
jących proporcjach:
- 1/10 udziału w działce 870,
- 3/20 udziału w działce 871,
- 3/10 udziału w działce 872,
w łącznej wys. 594.235,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT. 

b) Zamawiający dopuszcza podział płatności dla nieruchomości opisanej niniejszym Ogłoszeniu  
w pkt 1 litera a na transze rozłożone w czasie. Minimalna wysokość pierwszej transzy wynosi  
50 % ceny sprzedaży nieruchomości, płatnej w dniu podpisania aktu notarialnego. Maksymalny okres 
zapłaty pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości wynosi 5 lat od dnia podpisania aktu notarialnego, 
przy czym kwoty płatne będą w równych ratach rocznych liczonych od dnia podpisania aktu no-
tarialnego. Formą zabezpieczenia wierzytelności powstałej z tytułu podziału płatności na transze 
rozłożone w czasie będzie wyłącznie: gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa lub zabez-
pieczenie w formie hipoteki (na dotychczas nieobciążonej hipoteką nieruchomości) w minimalnej 
wys. 100 % zaoferowanej ceny zakupu. W/w warunki zabezpieczenia nieruchomości należy utrzymać 
do końca spłaty ostatniej transzy.

Dla nieruchomości opisanych w niniejszym Ogłoszeniu pkt 1 litera b) i litera c) cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej jej własność.

c) Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
d) Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu.

5. Roszczenia, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
Nieruchomości nr ew. gr.: 861, 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 są wolne od 
wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. 
Istniejące prawa, roszczenia i ograniczenia na działkach nr ew. gr. 870, 871, 872, stanowiących drogi 
dojazdowe tj. służebności przesyłu, służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu i przejścia 
są opisane kolejno w Dziale III Księgi Wieczystej Nr KR1O/00082160/1 oraz Nr KR1O/00024477/2.
Dla działek nr ew. gr.: 870, 871, 872 została wszczęta procedura ujawnienia zmian w KW prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Olkuszu w celu wykreślenia widniejącej w Dziale IV w/w Ksiąg Wieczystych 
hipoteki łącznej umownej.
Działki nr ew. gr. 868, 869 są wolne od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich – widniejąca 
w Dziale IV KW hipoteka łączna umowna wygasła (Bank PKO S.A. wyraził zgodę na jej zwolnienie). 
Wniosek o ujawnienie powyższych zmian zostanie wpisany do notarialnej umowy kupna – sprzedaży, 
w celu złożenia przez notariusza przedmiotowej zmiany w Księdze Wieczystej.
Nabywca ustanowi na rzecz Sprzedającego nieodpłatną służebność przesyłu dla sieci wodociągowej 
dn 500 usytuowanej na działkach nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 861 zgodnie 
z załącznikiem mapowym, polegającą na prawie wstępu, używania i korzystania przez Sprzedającego 
z pasa gruntu o szerokości 1,25 m licząc od krawędzi sieci wodociągowej z każdej strony, z przezna-
czeniem pod jego eksploatację, konserwację, naprawę, wymianę, przebudowę wraz z prawem wej-
ścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem w celu zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego 
działania tej sieci. Nabywca każdorazowo udostępni nieruchomość, aby wykonać czynności opisane 
powyżej oraz powstrzyma się od działań, które uniemożliwiałyby dostęp do urządzenia przesyłowe-
go, w szczególności od wybudowania budowli i sadzenia drzew w określonym powyżej pasie służeb-
ności, jak również w miejscach utrudniających dostęp do niego.

6. Oferta
a) Oferty mogą być częściowe, tj. mogą dotyczyć jednej bądź wszystkich działek wskazanych w pkt 1 
litera a, b lub c Ogłoszenia.
b) Pisemne oferty winny zostać sporządzone odrębnie dla każdej z nieruchomości wskazanych  
w pkt 1 litera a, b lub c Ogłoszenia.
c) Pisemne oferty w zamkniętych i nieprzeźroczystych kopertach opatrzonych napisem „Prze-
targ SUW” należy składać w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 4 do dnia 
04.11.2020 r. do godz. 10.00. 
d) Pisemna oferta na zakup poszczególnej nieruchomości powinna być sporządzona na formularzu 
przetargowym zamieszczonym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa http://pwik.olkusz.pl w za-
kładce Przetargi i powinna zawierać:

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

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

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

zwrócić wadium.
e) Oferent pozostaje związany złożoną Ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania Ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, na co najmniej 
3 dni przed upływem terminu związania Ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Oferentów o wyra-
żenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. W razie 
braku wyraźnego oświadczenia Oferenta o woli przedłużenia terminu związania ofertą w terminie  
3 dni od dnia doręczenia mu wezwania, uznaje się, iż Zamawiający nie wyraził zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą.

7. Wadium
Oferent wnosi wadium w wysokości: 
a) nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o  pow. 
0,0557 ha łącznie z współwłasnością w drogach dojazdowych w następujących proporcjach:
- 4/10 udziału w działce 870,
- 7/20 udziału w działce 871, 
- 1/10 udziału w działce 872 
 w łącznie w wys. – 38.620,00 zł. 

b) nr ew. gr. 868 o pow. 0,4502 ha łącznie z współwłasnością w drogach dojazdowych w następu-
jących proporcjach:
- 2/10 udziału w działce 870,
- 3/20 udziału w działce 871, 
- 3/10 udziału w działce 872
w łącznie w wys. – 23.428,75 zł. 

c) nr ew. gr. 869 o pow. 0,3442 ha łącznie z współwłasnością w drogach dojazdowych w następu-
jących proporcjach:
- 1/10 udziału w działce 870,
- 3/20 udziału w działce 871,
- 3/10 udziału w działce 872
w łącznie w wys. – 29.711,75 zł. 

przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia 03.11.2020 r. 
Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 
Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Przedsię-

biorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.
Wadium może być wniesione również w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej. Treść dokumentu obejmującego gwarancje (poręczenia) obejmować 
powinna bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Sprzedającemu pełnej 
kwoty wadium, realizowane na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Sprzedającego w terminie 
związania ofertą. 

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

9. Małżeńska wspólność majątkowa
Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) 
obydwie przystępują do przetargu. Małżonek  zamierzający samodzielnie kupować  nieruchomość  
nabywaną do majątku wspólnego musi posiadać pisemną zgodę współmałżonka,  a w przypadku na-
bywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej po-
między małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż  środki przeznaczone na nabycie 
nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka  będącego uczestnikiem przetargu.

10. Nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 mar-
ca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagane jest przedłożenie stosownego 
zezwolenia.

11. Otwarcie ofert
Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 04.11.2020 r. o godz. 10.15 w Sali Narad Przedsiębior-
stwa. W części jawnej otwarcia ofert Komisja przetargowa:
a) podaje liczbę otrzymanych ofert;
b) dokonuje otwarcia kopert oraz podaje oferowane ceny wraz z nazwą Oferenta;
c) zawiadamia Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu 
d) zawiadamia Oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 
W otwarciu ofert mogą wziąć udział Oferenci.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, nie dłużej jednak niż o 30 dni. 

12. Ocena ofert
1) Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:

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

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

2) Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia oferty lub do wyjaśnień w wyznaczonym przez 
siebie terminie, jeśli oferta zawiera braki inne niż wymienione w pkt 1) Zamawiający odrzuci ofertę, 
jeśli Oferent nie przedłoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 
3) Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. 
4) W przypadku zaoferowania przez większą liczbę Oferentów takiej samej (najwyższej) ceny za daną 
nieruchomość, Zamawiający wzywa ich do doręczenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez sie-
bie terminie nie krótszym jednak niż 7 dni. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaofero-
wać cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

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

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

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

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

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

14. Wynik postępowania
Informacje o wyniku postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której opub-
likowane zostało Ogłoszenie oraz przekazane na piśmie do wiadomości Oferentów w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

15. Unieważnienie przetargu 
Organizator przetargu może unieważnić przetarg w każdym czasie z uzasadnionych powodów, 
w szczególności, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowa-
nia lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Przedsiębiorstwa, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą za-
warcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

16. Umowa kupna – sprzedaży
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy kupna - sprzedaży. 
Jeżeli w/w osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub odmawia zawar-
cia umowy na warunkach wynikających z przetargu, albo cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie przedłoży do dnia zawarcia 
umowy zezwolenia, o którym mowa w ustawie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Jeśli Oferent odmówi podpisania umowy, bądź Oferent 
będący cudzoziemcem nie przedstawi wymaganych zezwoleń, Zamawiający ma prawo wybrać jako 
najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert lub unieważnić przetarg.

17. Sposób komunikacji
Poza przypadkami, w których Organizator przetargu zastrzega formę pisemną z własnoręcznym pod-
pisem, dopuszcza się formę komunikacji w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail). 

18. Udzielanie informacji
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
Łukasz Ochab l.ochab@pwik.olkusz.pl tel.: 32 643 14 15 w. 115
Jerzy Skubis j.skubis@pwik.olkusz.pl tel.: 32 643 14 15 w. 123
Krzysztof Piątek k.piatek@pwik.olkusz.pl tel.: 32 643 14 15 w. 136

19. Klauzula informacyjna RODO
Z klauzulą pełną informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się na stronie 
internetowej Przedsiębiorstwa http://pwik.olkusz.pl w zakładce: Strefa klienta/RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o. o. w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz. Pani/Pana dane osobowe prze-
twarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udziele-
nie niniejszego zamówienia.

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

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

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie 
naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, 
kończyn dolnych i górnych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specja-
lista 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: Cen-
trum 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 żyla-
ków, „pajączków” za pomocą skleroterapii, 
leczenie owrzodzeń. Kompresjoterapia 
(leczenie niewydolności żylnej), konsultacje 
z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. 
Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja telefoniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chi-
rurg, 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 zabie-
gów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK w mie-
siącu 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. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 15:30‒19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 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 pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki). 
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej 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. Rejestra-
cja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wiel-
kiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 
8.00-17.00.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabili-
tacji 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. 
Konsultacje, 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 
zakaźnych diagnostyka i leczenie schorzeń 
wątroby  Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 
pok.11/I piętro.Rejestracja Tel. 32 645 44 70 
pon. – pt. 10.00 – 19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatologii 
estetycznej – botox, kwas hialuronowy, 
peelingi, laser frakcyjny i CO2 - odmła- 
dzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków  
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermato-
log (leczenie dorosłych i dzieci). Olkusz, ul. 
Bylicy 1 p.11, pon., śr. 16.00-18.00. Rejestra-
cja tel. 32 641 14 75, 602 236 380. GABINET 
PONOWNIE OTWARTY.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, 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  d iabeto log . 
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.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroentero-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER 
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

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 gineko-
log- -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.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 16.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
9:00‒12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-
-położnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwar-
tek 17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gine-
kologiczne, profilaktyka nowotworowa, 
leczenie zachowawcze nietrzymania moczu. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.
Danuta Piecuch-Gelner dr n. med., specja-
lista ginekolog – położnik. Gabinet gineko-
logiczny, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 501 745 330.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., 
śr., pt. 16‒19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista 
ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 
961. Pon., wt., pt. 15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

KARDIOLOG 
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. 
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32 
6454470 pn-pt 10‒19.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, 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. Rejestra-
cja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specja-
lista kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz 
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysił-
kowy 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 kardiologiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.

Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista 
kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo 
serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. 
K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 
Czwartki od 14.00. www.kardiolog-olkusz.pl

Janusz Rogóż specjalista kardiolog, interni-
sta, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierowców, 
EKG, ECHO serca, USG tętnic szyjnych. Przyj-
muje: 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 
kardiolog. Specjalista chorób wewnętr-
znych. 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, 
płukanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PONIEDZIAŁEK 15:30‒19:30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 
506 312 032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 
15‒18. 
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. 
Wielkiego 64, pok. 15, pon. 16.30‒19, śr. 
16.30 -19, sob. 10‒12, tel. 32 645 44 70. 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzar-
trii, afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przeły-
kania). 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, nadciśnie-
nia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmie-
ście 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. 

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, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe 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, kompute-
rowe 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. spe-
cjalista chorób oczu. Szeroka diagnostyka 
oka (OCT, USG, foropter), wieloletnie 
doświadczenie w chirurgii zaćmy, jaskry, 
siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. 
od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500. 

Aby usunąć zaćmę na NFZ „OKO TEST” pod  
kierownictwem medycznym dr n. med. 
Violetty Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. 
Nullo 35B. Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 
9‒16. www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i dorosłych: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kon-
taktowe, 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.
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, spe-
cjalista 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 
specjalista 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.podolo-
giakosmetyka.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. Psychotera-
pii Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 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. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.

Gabinet psychoterapii uzależnień i psycho-
logiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycholo-
giczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specja-
lista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 
603.

Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
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Agata Majda, psycholog, terapia krótkoter-
minowa. Tel. 512 331 430. www.pracownia-
terapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 
28. Czw. 14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 
89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, 
czw. 8-13, pt. 15-20. www.opoczynska-mora-
siewicz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 
510 120 408. 

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, 
stawów obwodowych i mięśni. Terapia: 
kobiet w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, 
blizny. Kinesioteraping, szeroki wybór 
masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502 
212 663, www.fizjo-strefa.pl

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJO-
MED” 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. Od 3.10.2020r. 
zapraszamy do nowego gabinetu. Klucze, ul. 
Dworska 19A. Przez cały październik -20% na 
wszystkie usługi. Tel: 797 847 948.

Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poope-
racyjna, 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. Fizjote-
rapia neurologiczna: udary mózgu, Parkin-
son, 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. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 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.  

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 godzi-
nach 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.

Medesto, medycyna, stomatologia, przy-
chodnia stomatologiczna. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 604 294 088.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefo-
niczna: 602 276 667. 

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 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 Stomato-
logicznej Barbara Kucharzewska – Malik, 
specjalista chirurgii stomatologicznej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 
8‒14, śr. i pt. 12‒18, czw. 8.00-14.00. Reje-
stracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805 
027. Umowa z NFZ. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specja-
lista 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. 

— TECHNIKA DENTYSTYCZNA

"Somadent", ekspresowe wykonywanie 
protez, sklejenia, dostawienia zębów, klamer 
na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 
(dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 23, pon.-
-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, 
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.

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. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, dermato-
logia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. 
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikroderma-
brazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas 
hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi 
dematologiczne.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbo-
lesne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, 
ul. Dworska 19A tel. 690-960-150 www.
podologiakosmetyka.pl 
Medesto - Gabinet Medycyny Estetycznej, 
duży wachlarz zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 604 294 088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermolo-
gie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, 
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, 
kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, 
ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabi-
net-uroda.pl 

UROLOG 

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

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 12.30 - 14.00, 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 
kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 
603, www.usgolkusz.pl

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. spe-
cjalista 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 
chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: 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.  

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

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
2.10. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 2

3.10.	 Piłsudskiego	22	- dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

4.10. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 1 Maja 39

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

6.10.	 K.	K.	Wielkiego	64B	- dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

7.10. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

8.10.	 Buchowieckiego	15	A	- dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00
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R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE
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.

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 Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

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

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

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

 ǧ Hydraulik, naprawy, wymiany, 
itp. Tel.(531)534267.
FINANSOWO	-	PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: 
pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż 

złota, atrakcyjne ceny, super 
warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy 
okolicznościowe - zawodowo. 
e-mail: pbmuz@interia.pl Tel.
(501)384356.

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

sze zdjęcia do dokumentów w 3 
minuty + retusz gratis (możli-
wość 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 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 POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

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

 ǧ Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe, 60 m², II piętro, Olkusz, 
ul. Tuwima, cena 265000 do 
negocjacji. Tel.(690)547388.

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”

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Podopieczni wolbromskiej 
Ochronki Betlejem mają nowy plac 
zabaw w ogrodzie przy domu za-
konnym sióstr Karmelitanek Dzie-
ciątka Jezus przy ul. Mariackiej 7, 
które się nimi opiekują. Budowa 
tego miejsca bezpiecznej zabawy 
była możliwa dzięki życzliwości 
wielu dobroczyńców.

Jak podkreślają siostry, wol-
bromska Ochronka zawsze może 
liczyć na pomoc ze strony dobrych 
ludzi, wspierających tę specyficzną 
świetlicę środowiskową dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych, mniej 
zamożnych czy zaniedbanych wy-
chowawczo. Na każde wezwanie 
o wsparcie zawsze znajdzie się ser-
deczny odzew. Są ludzie i firmy, 
które wspierają nas stale, nie brakuje 
również darczyńców okazjonalnych – 
cieszą się opiekunki dzieciaków, które 
nie tylko pracują bez zapłaty, ale 
oddały na ich potrzeby część swojego 
domu, a ostatnio także ogrodu. To tu, 
dzięki pomocy finansowej sponsorów, 
wsparciu życzliwych osób, a także 
wkładowi pracy rodziców i własnemu 
powstało bezpieczne miejsce zabaw, 
które sprawia dzieciom wiele radości.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie 
placu zabaw stało się okazją do spo-
tkania podopiecznych z przyjaciółmi 
Ochronki na wspólnej polowej Eucha-
rystii, którą odprawił znany i bardzo 
lubiany duszpasterz wspólnoty Betle-
jem z Jaworzna ks. Mirosław Tosza. 
Warto przypomnieć, że ten mądry, 
zaangażowany w różne nietuzinkowe 
inicjatywy kapłan w 1996 r. założył 

wspólnotę „Betlejem”, której celem 
jest niesienie pomocy osobom ubogim 
i bezdomnym. Dzięki jego staraniom 
udało się pozyskać dla wspólnoty 
i wyremontować budynek starej 
szkoły w Jaworznie, która od 2000 r. 
jest domem księdza i bezdomnych. 
W 2016 r. kapłan zainicjował projekt 
„Droga pojednania”, polegający na 
pielgrzymowaniu do francuskiego 
Lisieux – miejsca życia św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus – na traktorach wy-
posażonych w oklejone wizerunkami 
świętych przyczepy. Wcześniej, także 

z inicjatywy wspólnoty, pielgrzymo-
wano pieszo do Rzymu i rowerami 
do Ziemi Świętej. W ramach akcji Al-
bertyński Chleb z Betlejem wspólnota 
„Betlejem” rozprowadzała specjalne 
chlebki. Zebraną dzięki temu kwotą 
podzieliła się z hospicjum dla dzieci 
w Mysłowicach. Członkowie wspól-
noty przeprowadzili też charytatywną 
akcję „Słowomiody”. Z funduszy, 
jakie dzięki niej zebrano, otworzono 
warsztaty zajęciowe dla ludzi bez-
domnych. W 2017 r. ks. Mirosław 
Tosza został laureatem nagrody im. 

Ks.Józefa Tischnera za działalność na 
rzecz ubogich i odrzuconych.

- Zarówno my, jak i nasi pod-
opieczni oraz ich rodziny jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni za każdy grosz, 
pomoc i wsparcie w różnych innych 
formach, jakiej nieustannie udzielają 
nam nasi przyjaciele. Otaczamy ich 
codzienną modlitwą i mamy nadzieję, 
że pomaganie potrzebującym sprawia 
im tyle radości i satysfakcji co nam – 
podkreślają siostry.

Sponsorzy i przyjaciele Ochronki, 
którzy pojawili się na wspólnej mo-
dlitwie z przyjemnością obserwowali 
radość dzieci, zachęcając kolejnych 
darczyńców do włączenia się do pięk-
nego dzieła pomocy.

Jak szybko przekonały się opie-
kunki Ochronki – to jeszcze nie był 
koniec strumienia pomocy, który 
został uruchomiony w związku z bu-
dową placu zabaw. W sobotnie popo-
łudnie, nie patrząc na kapryśną aurę 
na umówiony wcześniej bieg charyta-
tywny zebrało się około 50 miłośników 
biegania, który zorganizowali aktywni 
sportowcy z amatorskiego klubu 
Wolbrom Team. Świetnie bawiąc się 
w swoim towarzystwie, przebiegli 5 
km, przy okazji zbierając datki na 
Ochronkę. Na starcie nie zabrakło 
dzieci i siostry Marii Magdaleny, 
a nawet strażaków z OSP Wolbrom 
w mundurach… Sympatyczna impre-
za sportowa kolejny raz udowodniła, 
że wolbromscy biegacze mają wielkie 
serca i zawsze chętnie odpowiadają 
na potrzeby innych.

Radość dzieci najlepszą odpłatą

XXI MIĘDZYNARODOWE
OLKUSKIE DNI MUZYKI

ORGANOWEJ I
KAMERALNEJ

Bazylika Mniejsza
pw. Andrzeja Apostoła

w Olkuszu
1 koncert - 5 zł, 3 koncerty - 10 zł

Dostępne w kasie biletowej MOK oraz na www.kino.olkusz.pl

Współorganizator: Partner:Organizatorzy:

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
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