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Gminy walczą 
ze smogiem

� Więcej�na�stronie 2

wolbrom, trzyciąż
Ewa�Barczyk

Okres jesienno-zimowy to czas, 
kiedy bardziej niż kiedykolwiek od-
czuwamy dotkliwość oddziaływania 
zanieczyszczenia powietrza na nasze 
samopoczucie i zdrowie. Paradok-
salnie, choć wszyscy chcielibyśmy 
oddychać lepszym powietrzem, nie 
wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na 
jego stan ma wpływ każdy z nas. Jak 
radzą sobie ze smogiem gminy Wol-
brom i Trzyciąż i w jaki sposób mogą 
oddziaływać na poprawę sytuacji?
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W październiku br. prezydent 
Andrzej Duda podpisał ustawę anty-
smogową, dzięki której samorządy zy-
skały możliwość skuteczniejszej walki 
z zanieczyszczeniem powietrza. Choć 
nowe prawo daje taką możliwość, 
to realia wskazują, że samorządy 
raczej nie będą sięgały po drastyczne 
środki, jak np. zakaz palenia węglem, 
a działania skierują na pomoc w za-
stępowaniu starych, nieefektywnych 
i trujących środowisko źródeł ciepła 
bardziej nowoczesnymi. Większość 
gmin przygotowała już wymagane 
przez unijne prawo plany gospodarki 
niskoemisyjnej, które mają m.in. 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, którymi 
są przede wszystkim: redukcja emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększenie 
udziału energii pochodzącej z źródeł 
odnawialnych, redukcja zużycia 
energii finalnej przez podniesienie 
efektywności energetycznej.

Gmina Wolbrom prace nad swoim 
Planem gospodarki niskoemisyjnej już 
zakończyła. Został on jednomyślnie 
przyjęty do realizacji na październiko-
wej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu 
i stanie się kluczowym dokumentem, 
na którym opierać się będą plany roz-
woju gminy w kontekście wymogów 
ekologicznych, stawianych państwom 
członkowskim Unii Europejskiej. Do 
założeń Planu, który  przygotowywany 
został przy udziale środków unijnych 
z funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko, 
dostosowane zostały od razu zapisy 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
czyli długoletnie zamierzenia inwe-
stycyjne samorządu.

PGN dla Gminy Wolbrom został 
przygotowany według określonych 
procedur. Do opracowania bazy 
danych emisji zanieczyszczeń gmina 
została podzielona na sektory: budow-

nictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego, wielorodzinnego, komunalnego 
(budynki  gminne), sektor działalności 
gospodarczej, przemysłu, oświetlenia 
ulicznego, transport publiczny i pry-
watny oraz  gospodarka odpadami. 
Obliczając stopień zanieczyszczeń po-
chodzących ze źródeł energetycznego 
spalania paliw w gminie określono ich 
ilość i strukturę. Na potrzeby obliczeń 
wykorzystano metodę standardowych 
wskaźników emisji i uwzględniono 
zapisy Programu ochrony powietrza 
dla województwa małopolskiego.

Na początek wykonano inwenta-
ryzację źródeł niskiej emisji w gminie 
Wolbrom. W tym celu reprezentatyw-
na grupa mieszkańców i przedstawi-
cieli instytucji wypełniała specjalnie 
przygotowane ankiety. Badano dane 
dotyczące budynków mieszkalnych 
jedno i wielorodzinnych, jednostek 
i budynków należących do gminy oraz 
większe zakłady przemysłowe. 

Po analizie danych okazało się, że 
na terenie Gminy Wolbrom, podobnie 
jak w Krakowie, główną substancją, 
której dopuszczalne stężenia śred-
nioroczne przekraczają normę są 
benzo(a)piren oraz pył PM 10 – 24 
godz. Największe zaś źródła zanie-
czyszczeń powietrza emitują domowe 
piece: piony kominowe gospodarstw 
domowych i kotłownie węglowo-kok-
sowe. Niska emisja pochodząca ze 
spalania w domowych piecach CO jest 
źródłem takich zanieczyszczeń jak: 
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, 
tlenek węgla, pył, sadza, a więc typo-
wych zanieczyszczeń powstających 
podczas spalania paliw stałych i ga-
zowych. W ujęciu globalnym w gminie 
Wolbrom najwięcej zużywanej energii 
pochodzi z węgla (ok. 39%). Kolejnym 
nośnikiem energii pod kątem ilości 
zużycia w gminie są paliwa transpor-
towe (ok. 27% ). Następnie z biomasy 
drzewnej (ok. 11%) oraz sieci ciepłow-
niczej (ok. 10%).

W gminie Wolbrom dominującą 
grupą paliw stosowanych w sektorze 
zużywającym najwięcej energii w go-

spodarstwach domowych na potrzeby 
cieplne są paliwa stałe. W tym sekto-
rze 59 % energii pierwotnej pochodzi 
z węgla, a w następnej kolejności 
z biomasy drzewnej (ok. 17%). Za 
nią są emitujące stosunkowo mało 
zanieczyszczeń: sieć ciepłownicza 
(16%) i energia pochodząca ze spa-
lania gazu - tylko ok. 7%. Pozostałe 
paliwa oraz energia odnawialna są 
wykorzystywane w gminie w mało 
znaczącym stopniu.

Warto zauważyć, że w przypad-
ku emisji wytwarzanych w domach 

jednorodzinnych zanieczyszczenia 
uwalniane są na niedużej wysoko-
ści, często pozostają i kumulują się 
w otoczeniu źródła. Niby żadne to 
odkrycie, więc dlaczego tak niewielu 
z nas zdaje sobie sprawę, że to czym 
palimy we własnym piecu powoduje 
choroby nasze, naszych dzieci i są-
siadów? Być może nie wszyscy też 
wiedzą, że palenie dobrym węglem 
powoduje mniejsze zanieczyszczenie 
niż dokładanie do pieca drewna, 
zwłaszcza sosnowego i nieokorowa-

nego. Oczywiście nie trzeba chyba 
wspominać o szkodliwości palenia 
odpadów, a zwłaszcza plastików.

Według wykonanych badań 
znaczna liczba zanieczyszczeń, 
zwłaszcza w centrum Wolbromia, 
pochodzi też ze spalania paliw trans-
portowych, zatem wyprowadzenie 
ciężkiego ruchu tranzytowego po-
jazdów poza centrum miasta – czyli 
budowa obwodnicy, to priorytet także 
ze względu na zagrożenie dla powie-
trza, którym oddychamy.  

W przygotowanym dla Gminy 

Wolbrom planie gospodarki niskoemi-
syjnej wyznaczono cele i zamierzenia, 
które będą realizowane w najbliż-
szych latach w celu obniżenia emisji 
zanieczyszczeń. Do kluczowych zali-
czono: termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii, 
wymianę źródeł c.o. i c.w.u., budowę 
obwodnicy południowej Wolbromia, 
dofinansowanie dla mieszkańców do 
wymiany starych kotłów węglowych 
na nowoczesne węglowe lub gazowe, 

dofinansowanie podłączenia do cen-
tralnej sieci ciepłowniczej, budowę 
nowoczesnej ciepłowni miejskiej, 
a także pomoc dla mieszkańców za-
interesowanych stosowaniem źródeł 
energii odnawialnej.

Wolbrom już w najbliższym czasie 
ma zamiar zacząć realizować pierwsze 
działania na rzecz ochrony powietrza. 
Burmistrz zdecydował o przystą-
pieniu Gminy do projektu Kawka, 
który ma na celu głównie likwidację 
niskiej emisji i wspieranie wzrostu 
efektywności energetycznej poprzez 

dofinansowanie przedsięwzięć, które 
są ujęte w obowiązującym programie 
ochrony powietrza. Możliwe jest uzy-
skanie dotacji łącznie do 90% kosztów 
inwestycji (45% z NFOŚiGW i 45% 
z WFOŚiGW w Krakowie). W ogło-
szonym właśnie naborze na dofinan-
sowanie przedsięwzięć mających na 
celu zmniejszenie narażenia ludności 
na oddziaływanie zanieczyszczeń 
powietrza przeznaczono ponad 120 
mln zł (środki do wydatkowania 
w latach 2015 – 2018 z możliwością 

zawarcia umowy do końca 2016 
r.). Beneficjentem programu będzie 
Gmina, a zainteresowani udziałem 
w projekcie mieszkańcy będą mogli, 
po spełnieniu określonych wymogów, 
skorzystać z dofinansowania przy 
wymianie pieców, czy montażu alter-
natywnych źródeł energii.

Trzyciąż, jako gmina wiejska 
o zabudowie rozproszonej, nie jest 
dotknięta dolegliwościami smogu jak 
gminy miejskie. Z pewnością jednak 
nie może pochwalić się zupełnie czy-
stym powietrzem. Dlatego podobnie 
jak Wolbrom i inne gminy przystąpiły 
już do opracowania swojego Programu 
gospodarki niskoemisyjnej. Procedu-
ra jest podobna – obecnie zbierane są 
ankiety, których późniejsza analiza da 
rozpoznanie i pomoże zdiagnozować 
potrzeby gminy w zakresie moderni-
zacji źródeł ciepła oraz termomoder-
nizacji budynków. Następnie zostaną 
dokonane stosowne obliczenia i wy-
tyczone kierunki działania, zmierza-
jące do poprawy obecnej sytuacji. 
Po przyjęciu dokumentu przez Radę 
Gminy Trzyciąż będzie mógł skorzy-
stać z możliwości jakie daje Unia 
Europejska w zakresie finansowania 
działań proekologicznych.

– Szkoda, że mimo oficjalnych 
odgórnych zaleceń, tak wiele istnieją-
cych przepisów i zasad uniemożliwia 
lub poważnie utrudnia nam działania 
na rzecz ekologii. Dlaczego np. od 
montowanych na dachach instala-
cji solarnych czy fotowoltaicznych 
płacimy 8% VAT, a od podobnych 
na gruncie 23%? Przecież nie na 
każdym dachu można umieścić 
ogniwa. Albo dlaczego tak trudno 
uzyskać zgodę na budowę gazociągu 
w terenie nieopłacalnym ekonomicz-
nie dla dostawcy gazu, mimo że jest 
dobra wola Gminy i zainteresowanie 
mieszkańców? – pyta retorycznie wójt 
Trzyciąża Roman Żelazny, który już 
niejednokrotnie spotkał się z podob-
nymi przeciwnościami .

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Nowy statut OTBS-u w praktyce
Szanowni Państwo,
odpowiedzialne sprawowanie funkcji, którą po-

wierzyli mi Państwo w wyborach samorządowych, 
związane jest z podejmowaniem konkretnych dzia-
łań, mających na celu poprawę organizacji pracy 
jednostek podległych Burmistrzowi, w tym kosz-
tów ich funkcjonowania. Jeszcze jako radny Rady 
Miejskiej dostrzegałem wątpliwości mieszkańców 
Gminy Olkusz, dotyczące działania Olkuskiego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego.

Pod koniec lipca, już jako Burmistrz, informo-
wałem Państwa o wynikach audytu spółki, prze-
prowadzonego na mój wniosek. Wykazał on liczne 
zaniedbania, z konsekwencjami których OTBS sp. 
z o. o. mierzy się do tej pory. Roszczenia finansowe 
wykonawców budynku przy ul. Osieckiej znacząco 
nadwyrężają kondycję finansową przedsiębiorstwa, 
w praktyce uniemożliwiając podejmowanie kolej-
nych, tak potrzebnych mieszkańcom, inwestycji 
zwiększających ofertę mieszkaniową Gminy Ol-
kusz. Nie jest również możliwa pomoc finansowa 
ze strony budżetu Gminy Olkusz, który prawdopo-
dobnie zostanie obciążony znacznymi wydatkami 
na dopłatę do wody i ścieków, o czym pisałem w 
ubiegłym tygodniu.

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz nie mogę 
dopuścić, aby brak odpowiedniej jakości zarządza-

nia spółkami i jednostkami mi podległymi narażał 
na koszty mieszkańców. OTBS sp. z o. o., w czasie 
prowadzenia budowy przy ul. Osieckiej, kierowany 
był przez liczny Zarząd oraz kontrolowany przez 
powoływaną w tym celu radę nadzorczą. Koniecz-
ność spłaty tak wysokich dodatkowych roszczeń 
wykonawców (ponad 1,7 mln zł) nie pozostawia 
jednak wątpliwości, że spółka ta nie była odpo-
wiednio kierowana oraz nadzorowana.

W obliczu tak wysokich roszczeń oczywistym 
stał się również fakt, że należy uczynić wszystko, 
aby ograniczyć wydatki przedsiębiorstwa, popra-
wiając tym samym jego kondycję finansową. Nie-
stety, w latach ubiegłych, Zarząd nie uniknął zanie-
dbań, przez które teraz liczymy się z koniecznością 
spłaty tak wysokich należności. Nie mogę dopuścić 
do tego, aby podobna sytuacja się powtórzyła.

Na początku tego roku zmieniłem skład rady 
nadzorczej spółki, która będzie systematycznie 
kontrolowała działania OTBSu. Wiedząc, że nale-
ży uczynić kolejny krok, zaproponowałem zmianę 
statutu przedsiębiorstwa, która, w mojej ocenie, po-
prawi jakość jego pracy.

Przede wszystkim, zmiana statutu pozwoli na 
to, by Zarząd spółki był jednoosobowy. Pragnę 
poinformować, że z dniem 31 grudnia 2015 roku 

pracę zakończy dotychczasowy Wiceprezes Spółki. 
Wielokrotnie spotykałem się z opiniami, że jest to 
stanowisko niepotrzebne, a jednocześnie generu-
jące wysokie koszty związane z wynagrodzeniem. 
Uznałem również za niezbędne, aby skrócić ka-
dencję zarządu z 5 lat do 3 lat. W związku z tym 
obecna kadencja Zarządu Spółki zostanie skrócona 
do końca 2016 roku. Częściej wybierany zarząd to 
gwarancja odpowiedniej jakości pracy.

Są to najważniejsze zmiany w statucie. Jestem 
przekonany, że znajdą one bezpośrednie przełoże-
nie na jakość działania spółki. Każdy podmiot wy-
datkujący środki publiczne musi być odpowiednio 
zarządzany oraz kontrolowany. Daje to pewność 
racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Podobne interwencje podejmuję we wszystkich 
jednostkach mi podległych. Będę dążył do poprawy 
kondycji finansowej budżetu Gminy Olkusz, w tym 
wydatków przeznaczanych na bieżącą organizację 
pracy. Dzięki temu więcej pieniędzy publicznych 
zostanie przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców, a nie administrację. Będę Państwa 
informował na bieżąco o kolejnych działaniach.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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Na osiedlu powinno być jaśniej
Olkusz

Wiola�Woźniczko,�fot.�Michał�Mrówka

Osiedle Młodych nie jest wy-
starczająco oświetlone – apeluje do 
burmistrza w imieniu mieszkańców 
radny Michał Mrówka. W swojej 
interpelacji pisze o częstych awa-
riach oraz miejscach, gdzie lamp 
po prostu nie ma.

Problem z niedostatecznym 
oświetleniem osiedlowych miejsc nie 
jest nowy. Mieszkańcy skarżą się, że 
lampy często nie działają prawidłowo 
albo w ogóle nie świecą. W niektórych 
licznie uczęszczanych miejscach 
latarni wcale nie ma. - Tak jest na 
przykład na deptaku prowadzącym od 
przychodni zdrowia przy ul. Nałkow-
skiej do chodnika w Dolince. Dukt 
z betonowych płyt prowadzi przez las. 
Nie muszę opisywać, jaki dreszczyk 
emocji towarzyszy przechodniom cho-
dzącym tamtędy po zmroku. A chodzi 
tędy sporo osób udających się do 
kościoła czy na Pakuskę. Postawienie 
już trzech latarni zaradziłoby całej 
sytuacji – uważa Michał Mrówka.

Na osiedlu są też 
miejsca, gdzie słupy co 
prawda są, ale bez za-
silania. Przykładem jest 
kompleks szkół przy ul. 
Żeromskiego. - Latarnie 
tam są, ale od dobrych 
kilku lat nie świecą. Tym 
samym niedoświetlona 
szkoła jest łatwym łupem 
dla włamywaczy czy wan-
dali. Na ostatnim zebraniu 
osiedlowym mieszkańcy 
wskazali budowę i remont 
oświetlenia ulicznego jako 
propozycje zadań do bu-
dżetu gminy na 2016 rok 
– czytamy w interpelacji.

Bieżącym utrzyma-
niem i konserwacją oświe-
tlenia na osiedlu Młodych 
zajmuje się Tauron. Do 
tej firmy przekazywane 
są wszystkie zgłoszenia 
o awariach. W ubiegłym 
roku takich zgłoszeń od-
notowano 120, a do 27. 
października tego roku – 
58. Dotyczyły one przede 

wszystkim nieświecących lub miga-
jących żarówek, a także złego stanu 
technicznego słupów oraz nieświecą-
cych całych ciągów oświetleniowych. 
- Od firmy Tauron uzyskaliśmy infor-
mację, iż infrastruktura oświetlenio-
wa znajdująca się na terenie osiedla 
Młodych jest sprawna. Wszelkie ujaw-
nione awarie opraw, kabli czy słupów 
są na bieżąco usuwane – odpowiada 
burmistrz Roman Piaśnik.

Włodarz miasta zapewnia, że 
doświetlenie terenu od przychodni 
do Dolinki jest brane pod uwagę. Gdy 
tylko zostaną zabezpieczone środki na 
ten cel, inwestycja zostanie zlecona 
do realizacji.

Inaczej wygląda kwestia oświetle-
nia wokół szkoły przy ul. Żeromskie-
go, które jest zasilane z kompleksu 
szkolnego. - Oświetlenie terenu wokół 
kompleksu szkolnego jest w złym 
stanie technicznym i nie nadaje się do 
eksploatacji, a jego bieżącym utrzy-
maniem zajmuje się zarządca terenu 
– dodaje w odpowiedzi na interpelację 
burmistrz Piaśnik.

Gdzie Waszym zdaniem przydały-
by się jeszcze uliczne lampy?

Zarząd Nowego Szpitala  
w ogniu pytań radnych

Olkusz
Jakub�Fita

W dniu 5 listopada w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Olku-
szu odbyło się spotkanie radnych 
Powiatu Olkuskiego z Zarządem 
Nowego Szpitala w Olkuszu oraz 
prezesem Grupy Nowy Szpital, 
Marcinem Szulwińskim. Miało 
ono na celu przybliżenie radnym 
aktualniej sytuacji w olkuskim 
szpitalu, przedstawienie planów 
inwestycyjnych oraz udzielenie 
informacji na pytania nurtujące 
powiatowych radnych.

Spotkanie było efektem pytań 
radnych do Zarządu szpitala i spółki, 
które formułowane były na czerw-
cowej sesji Rady Powiatu. Wtedy to 
starosta olkuski Paweł Piasny za-
proponował, aby wystosować pismo 
do Zarządu spółki i zorganizować 
spotkanie z jego władzami. 

Przypomnijmy, że Grupa Nowy 
Szpital sp. z o.o. swoją działalność 
rozpoczęła w 2008 r. Na mocy uchwa-
ły Rady Powiatu z 2009 roku posiada 
ona 70% udziałów w spółce zarządza-
jącej olkuskim szpitalem, podczas 
gdy pozostałe 30% należy do Powiatu 

Olkuskiego. Oznacza to, że wszelkie 
decyzje dotyczące olkuskiego szpitala 
podejmuje Zarząd związany z GNS. 

W dyskusji z radnymi wzięli 
udział m.in.: prezes Nowego Szpitala 
w Olkuszu dr Norbert Kubański, 
Jadwiga Pięta- dyrektor Regionu 
Centralnego GNS, Marcin Szulwiń-
ski - prezes Zarządu GNS, Krzysztof 
Zgoda - członek rady nadzorczej GNS, 
Tadeusz Chwast - członek Rady Nad-
zorczej NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu 
oraz ordynatorzy oddziałów olkuskie-
go szpitala.

W długiej, kilkugodzinnej debacie 
poruszono wiele ważnych kwestii. 
Mówiono m.in. o dostosowaniu szpi-
tala do wymogów nowych przepisów, 
które w najbliższym czasie mają 
wejść w życie. Poruszano kwestię 
podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy 
i pozostałego personelu. Mówiono 
o dyżurach, negocjowaniu kontrak-
tów z NFZ i pozyskiwaniu środków na 
inwestycje i modernizację szpitalnej 
infrastruktury. Tematem rozmów były 
także relacji pomiędzy pacjentami 
a personelem szpitala. 

- Działamy dla dobra pacjentów 
we współpracy z samorządami. Nasza 
praca nie jest nastawiona głównie na 
zysk, jak to ma miejsce w przypadku 
typowych, komercyjnych przedsię-

biorstw. Większość kwestii uzależnio-
nych jest jednak od wysokości kon-
traktów negocjowanych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia – takie słowa 
najczęściej padały z ust przedstawi-
cieli Grupy Nowy Szpital.

- Nie ma co tworzyć tutaj sztucz-
nego przekazu. Państwo korzystacie 
z dorobku pokoleń – mieszkańców, 
którzy budowali i składali się na ten 
szpital. Współpracujecie z samorzą-
dami, bo sami nie bylibyście w stanie 
wybudować żadnego szpitala. Nie ma 
więc co mówić, że Państwo działacie 
charytatywnie. Proszę zejść na ziemię 
i przestać uprawiać PR – ironizował 
radny Łukasz Kmita.

Spotkanie przyniosło odpowiedź 
na jedną z głośnych ostatnio kwestii. 
Tematem dyskusji był pomysł porę-
czeń, jakie miałby udzielić olkuski 
szpital dla obligacji, które planuje 
wyemitować Grupa Nowy Szpital ze 
Szczecina. Jak wynika z odpowiedzi 
przedstawicieli GNS, była to tylko 
wstępna koncepcja, która nie będzie 
realizowana.

Dyskusja pomiędzy powiato-
wymi radnymi a władzami szpitala 
i przedstawicielami Grupy Nowy 
Szpital miała charakter informacyjny. 
- Dzięki temu, że mamy 30% udziałów 
w spółce, możemy jako Rada Powiatu 

brać udział w takich rozmowach. 
Nie może więc być mowy o tym, aby 
Powiat zbył się swoich udziałów 
w Nowym Szpitalu  – komentuje 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
Sławomir Sztaba.

- Gdybyśmy nie mieli tych udzia-
łów w spółce, to może dopiero za kilka 
lat dowiedzielibyśmy się, że Zarząd 
Nowego Szpitala w Olkuszu został 
zobowiązany, by poręczyć emisję 
obligacji przez obcy podmiot ze Szcze-
cina, co miało nastąpić na Walnym 
Zgromadzeniu Wspólników Nowego 
Szpitala w Olkuszu w dniu 3 września 
bieżącego roku i co zablokowaliśmy 
poprzez nagłośnienie przez nas tej 
sprawy kilka dni wcześniej – dodaje 
wicestarosta Jan Orkisz.

Czy powiatowi radni mają jednak 
jakiś realny wpływ na to, co dzieje się 
w szpitalu? – W tym względzie aryt-
metyka jest bezlitosna. Podstawową 
zasadą kodeksu spółek handlowych 
jest to, że decyzje podejmuje ten 
wspólnik, który ma więcej udziałów 
w spółce. Stare powiedzenie głosi 
jednak, „że w całej tej grze nie chodzi 
o to, żeby złapać króliczka, tylko 
o to, żeby go gonić”. Dla większości 
radnych bowiem możliwość dyskusji 
jest już wartością samą w sobie.

Bilety w nowej szacie graficznej
Olkusz

Wiola�Woźniczko

Olkuska baszta, Pustynia Błę-
dowska, Dworek w Bolesławiu czy 
spływ kajakowy w Bukownie – już 
niebawem takie grafiki pojawią się 
na biletach Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzyg-
minna w Olkuszu. To pomysł na 
promocję wszystkich samorządów 
tworzących ZKG.

Jak informują władze Związku, 
na razie zamówiono 100 tys. biletów 
jednozłotowych z wizerunkiem olku-
skiej baszty oraz 30 tys. biletów o no-
minale 3 złote ze spływem kajakowym. 
Autorem projektu jest olkuszanin 

Tomasz 
Witecki. - Nowa 
szata graficzna 
biletów ma pro-
mować reg ion 
nie tylko wśród 
mieszkańców, ale 

także wśród 
osób odwie-
dza jących 
nasz teren. 
W przyszło-
ści, gdyby 
władze po-
szczegó l -

nych samorządów chciały reklamo-
wać jakieś ważne wydarzenia (np. 
Turniej Rycerski) będzie istniała 
możliwość dostosowania szaty gra-
ficznej i przygotowania serii biletów 
okolicznościowych. Jesteśmy otwarci 
na współpracę i aktywne włączenie się 
w promocję – zapewnia Łukasz Kmita, 

przewodniczący zarządu Związku 
Komunalnego Gmin „Komunika-
cja Międzygminna” w Olkuszu. 
Bilety, które obecnie obowiązują, 
będą jeszcze w obiegu przez kilka 
miesięcy 2016 roku.

Na nowych biletach znajdzie 
się również kod QR. Po jego ze-
skanowaniu przez telefon trafimy 
na stronę internetowego rozkładu 
jazdy ZKG”KM”.

Przywracają 
godność

Olkusz
Piotr�Kubiczek

W minionym tygodniu przed-
stawiciele fundacji „From The 
Depths” (,,Z głębin”), we współ-
pracy z polskimi wolontariuszami, 
z ogrodzenia okalającego dawne ol-
kuskie liceum przy ul. Piłsudskiego 
zdemontowali żydowskie nagrobki. 
Odzyskane macewy trafiły na 
kirkut znajdujący się w rejonie ul. 
Jana Kantego.

Ubiegłotygodniowa akcja została 
przeprowadzona w ramach projektu 
Matzewa, realizowanego przez fun-
dację działającą na terenie trzech 
krajów: Polski, Izraela i Stanów Zjed-
noczonych. Nadrzędnym celem wo-
lontariuszy jest przywrócenie pamięci 
o ponad 1200 cmentarzach żydow-
skich oraz niezliczonych macewach, 
zapomnianych i porozrzucanych po 
całym świecie.

Członkowie fundacji, działając 
w porozumieniu ze swoimi partnera-
mi ,zdobywają informacje na temat 
ukrytych żydowskich nagrobków. Po 
otrzymaniu sprawdzonego sygnału, 
reprezentanci „From The Depths” 
kierują do właściciela budynków lub 
posesji oficjalną prośbę o możliwość 
odzyskania macew, które po demon-
tażu zostają przeniesione na pobliskie 
cmentarze.

Także i w tym przypadku była 
zgoda na wydobycie z murów ogrodze-
nia żydowskich nagrobków. Wolon-
tariusze przy użyciu narzędzi i młota 
pneumatycznego usunęli z murku 
macewy, które później przetranspor-
towali na teren kirkutu.

- Kiedy ktoś umiera, jedyne co 
pozostawia po sobie, to swoje imię. 
A kiedy imię jest odebrane, to wtedy 
nic nie pozostaje – mówił Jonathan 
Daniels, prezes fundacji „From The 
Depths”. Przywracanie macew na 
cmentarze wolontariusze traktują 

jako przywracanie godności tych, 
którzy odeszli w zapomnieniu. - 
Niestety, ze względu na to, co stało 
się w czasie wojny, żadni Żydzi nie 
mogli się zająć żydowskim cmenta-
rzem w Olkuszu. I teraz, 70 lat po 
tych wydarzeniach, wracamy tutaj 
my, studenci z USA, Izraela, żeby 
razem przywrócić ich pamięć. Ta 
akcja nie byłaby możliwa bez pomocy 
polskich wolontariuszy – podkreślał 
J. Daniels.

Do tej pory, przez półtora roku 
trwania projektu, na cmentarze udało 
się przenieść już kilka tysięcy macew 
i ich fragmentów. W akcję odnaj-
dywania i przenoszenia nagrobków 
zaangażowane są także władze lokal-
ne. Bo jak przekonuje Lena Klaudel, 
koordynatorka programu Matzewa, 
prowadzone działania pomagają nie 
tylko lepiej poznać dzieje narodu 
wyznania mojżeszowego, ale przede 
wszystkim są okazją do odkrywania 
historii regionu.

Przebywający w Olkuszu przed-
stawiciele fundacji „Z głębin” zaape-
lowali o dalsze przekazywanie infor-
macji o ewentualnych zapomnianych 
nagrobkach, często zamurowanych 
i używanych kiedyś do wznosze-
nia budynków. Apel jest naprawdę 
ważny, bowiem pokolenie dzisiej-
szych studentów jest ostatnim, które 
ma szansę spotkać się z ocalałymi 
z Holocaustu i przez ich świadectwa, 
dowiadywać się o trudnej przeszło-
ści. - Naszym celem jest zachowanie 
pamięci o czasach II wojny światowej 
oraz utrwalenie imion ofiar Zagłady. 
Chcemy nieprzerwanie przemawiać 
do kolejnych pokoleń – przekonują 
członkowie fundacji.

Obok członków „From The 
Depths” i wolontariuszy w akcji 
udział wzięli również olkuszanie: 
Dariusz Rozmus, Ireneusz Cieślik 
i Olgerd Dziechciarz.
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INFORMACJA 
Burmistrz Miasta Bukowno 

informuje, że w dniach 13.11.2015 r. – 03.12.2015 r. na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie wywieszony 
będzie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do 
oddania w najem, stanowiącej część działki nr 160/25, obręb 
ewidencyjny Bukowno Miasto.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

11 listopada. Olkusz pamiętał o bohaterach sprzed lat
Olkusz

Piotr�Kubiczek

W minioną środę obchodzili-
śmy 97. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji, 
na płycie rynku przy pomniku 
Józefa Piłsudskiego, delegacje 
weteranów wojennych, urzędników 
i mieszkańców złożyły kwiaty. 
Wcześniej, w bazylice św. Andrzeja, 
odbyła się msza święta w intencji 
Ojczyzny. Świąteczne popołudnie 
zwieńczył koncert patriotyczny 
w olkuskim MOK-u.

Może daleko nam do Warszawy, 
gdzie ulicami miasta przeszły tysiące 
rodaków, ale i w Olkuszu co roku 
pamięta się o symbolicznym dniu, 
w którym po 123 latach nieobecno-
ści Rzeczpospolita Polska wróciła na 
mapy świata. Jak uczy historia, od-

zyskiwanie przez kraj niepodległości 
było procesem stopniowym. Wybór 
daty 11 listopada uzasadnić można 
zbiegiem wydarzeń związanych z za-
kończeniem I wojny światowej i zawar-
ciem rozejmu w Compiègne właśnie 
11 listopada 1918r. przesądzającego 
o ostatecznej klęsce Niemiec.

- Jesteśmy różni, mamy różne 
zainteresowania, ale łączy nas jeden 
cel. Ten cel to Ojczyzna, dla której 
chcemy żyć i pracować – przytoczył 
słowa Romana Dmowskiego wicesta-
rosta powiatu olkuskiego Jan Orkisz, 
pełniący w środę rolę gospodarza 
uroczystości.

To właśnie wiceprzewodniczący 
Zarządu Powiatu tuż po odśpiewaniu 
Mazurka Dąbrowskiego zabrał głos nie 
tylko przypominając o wydarzeniach 
sprzed prawie stu lat, ale także odda-
jąc hołd obecnym na starówce i zmar-
łym już weteranom wojennym, którzy 
kiedyś walczyli o wolność narodu.

- Nasza codzienna, sumienna 
i dobrze wykonywana praca oraz 
przyzwoite życie, to patriotyzm XXI 
wieku. Świętujmy Dzień Niepodle-
głości radośnie, rodzinnie, w gronie 
przyjaciół, pod narodowymi symbo-
lami - orłem i biało-czerwoną flagą. 
Z szacunkiem do przeszłości i z na-
dzieją na lepszą przyszłość - zaznaczył 
wiceszef powiatu.

Ostatnim punktem uroczystości 
na rynku było złożenie kwiatów pod 
pomnikiem marszałka Piłsudskie-
go. Wśród delegatów nie zabrakło 
burmistrza Romana Piaśnika i jego 
zastępcy Bożeny Krok. Biało-czerwo-
ne wiązanki złożyli również lokalni 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
szkół, związkowcy zawodowi, służby 
mundurowe, czy harcerze.

Część uczestników przedpołu-
dniowych obchodów Święta Niepodle-
głości, pojawiła się również po zmroku 
w sali widowiskowej MOK, gdzie odbył 

się koncert patriotyczny. Na scenie 
wystąpili: muzycy z Olkuskiej Re-
prezentacyjnej Orkiestry Dętej z so-
listami, Chór Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz utalentowana młodzież 
z ogniska muzycznego DodiART. Nie 
można też zapomnieć o zespole Pieśni 
i Tańca Ziemi Olkuskiej, który zapre-
zentował m.in. poloneza.

- Kultura buduje narodową toż-
samość, zakorzenia naród w dziejach 
i decyduje o jego duszy. Warunkiem 
tego jest jednak ciągły obieg kultury, 
jej powszechność - tymi słowami 
Winstona Churchila przywitała pu-
bliczność, dyrektor MOK Grażyna 
Praszelik-Kocjan. Później były już 
tylko chóralne śpiewy pieśni pa-
triotycznych przy instrumentalnym 
akompaniamencie i chwile wzruszeń. 

Jak świętowano w Olkuszu Dzień 
Niepodległości dowiecie się rów-
nież Państwo z naszych fotorelacji 
i filmu.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Nekropolia Żydów Sławkowskich

W cyklu tym Olgerd Dziechciarz, historyk, dziennikarz, pisarz, autor 3-tomowego  
„Przewodnika po Ziemi Olkuskiej”,  opowiadać będzie o ciekawych wydarzeniach z przeszłości, 
cennych zabytkach i zapomnianych miejscach Powiatu Olkuskiego.  W miarę możliwości cykl 

ilustrowany będzie nowymi zdjęciami lub fotografiami z archiwum autora.

krzykawka
Olgerd�Dziechciarz

Olkusz - jak zresztą cała ziemia 
olkuska - kiedyś nie był tak jedno-
rodny wyznaniowo, jak obecnie. 
Na przełomie XVI-XVII stulecia 
zamieszkiwało w Olkuszu nie mniej 
innowierców, niż katolików; była 
bóźnica żydowska, swoje zbory 
mieli: luteranie, potem kalwini 
i arianie (zwani też antytrynitarza-
mi lub braćmi polskim).

Gdy ziemia olkuska trafiła pod 
rosyjski zabór, pojawili się pra-
wosławni i ich świątynie (cerkiew 
w Maczkach i sale pełniące rolę cerkwi 
w Olkuszu). Luteranie, kalwini i aria-
nie po potopie szwedzkim albo wrócili 
do katolicyzmu albo zmuszeni byli 
opuścić Rzeczpospolitą szlachecką, 
prawosławni Rosjanie opuścili Olkusz 
w trakcie I wojny światowej, a Żydzi 
zostali wymordowani przez Niemców 
w hekatombie z lat 1939-45. Właści-
wie jedynymi śladami po innowier-
cach są dziś cmentarze. Na przykład 
w Olkuszu jest aż pięć nekropolii: 
dwie katolickie (na nowym cmenta-
rzu mamy część ewangelicką), dwie 
żydowskie i prawosławną. Z cmenta-
rzy żydowskich, kiedyś największej 
mniejszości etnicznej i wyznaniowej 
w naszym regionie, pozostało kilka 
kirkutów, ale na ogół w bardzo złym 
stanie. Na niektórych z nich niemal 
nie ma macew czyli nagrobków, 
które Niemcy wykorzystali do celów 
budowlanych, albo zrobiliśmy to my, 
Polacy, już po wojnie. Niewiele więc 
pozostało po kirkutach w Wolbromiu 
Żarnowcu czy Skale. Pewna liczba 
nagrobków powróciła na stary kirkut 
w Olkuszu, a na nowym kilka lat 
temu naprawiono i postawiono część 
macew. Przetrwał za to, i to w bardzo 
dobrym stanie, cmentarz sławkow-
skiej gminy żydowskiej, przy polnej 
drodze wiodącej do Krzykawki, który 
wszakże administracyjnie należy do 
gminy Bolesław.

Chcąc obejrzeć ten kirkut trzeba 
poprosić o klucz w sąsiadującym 
z cmentarzem budynkiem, który 
jest dawnym żydowskim domem 
pogrzebowym (tahara) lub domem 
stróża, to chyba w nim mieściła się 
też poczekalnia dla odprowadzających 
zmarłych. Kirkut powstał w 1907 r., 
kiedy to Gmina Żydowska wykupiła 
od właścicieli dóbr Krzykawka 2 morgi 
ziemi. Jednak zdaniem historyka 
Dariusza Rozmusa już wcześniej byli 
tu chowani sławkowscy Żydzi, stąd 
np. najstarszy grób pochodzi z 1904 
r., więc wykupienie w 1907 r. miało 

być faktycznym zalegalizowaniem 
już istniejącego kirkutu. Wcześniej 
zmarłych chowano w Olkuszu i Bę-
dzinie. Na cmentarz zajęto pół morgi; 
teren otoczony był płotem częściowo 
drewnianym i murowanym. Ostatnich 
pochówków dokonano już w czasach 
II wojny światowej, gdy Niemcy „ła-
skawie” pozwolili pochować zabitych 
przez siebie w Sławkowie Żydów 
uciekających z zagłębiowskich miast 
(z Będzina, Dąbrowy Górniczej, 
Sosnowca i Strzemieszyc). W 1966 
r. cmentarz został odremontowany, 
zamontowano wówczas także ładną 
metalową bramę z wizerunkami lwów 
i menory. Koszty prac sfinansował 
mieszkający za granicą b. mieszka-
niec Sławkowa Daniel Landsman.

Jak już wspominaliśmy, Dariusz 
Rozmus w swej pracy na temat cmen-
tarzy żydowskich na ziemi olkuskiej 
pisze, że najstarsza macewa pochodzi 
z 1904 r., a początki tego kirkutu 
mają się wiązać z rodziną Żela-
zny, której potomek Jakub Żelazny 
mieszka obecnie w USA. Zachowały 

się 293 wykute w białym lub czer-
wonym piaskowcu macewy z I poł. 
XX w. Niespełna 30 proc. wszystkich 
sławkowskich nagrobków, dokładnie 
85, ma kształt stojącego pionowo 
prostokąta. Typ drugi spotykanych 
tu macew charakteryzuje się pię-
trowym podziałem płyty nagrobnej. 
Składa się on z cokołu, płaszczyzny 
inskrypcyjnej, którą od przyczółka 
oddziela często listwowy gzyms. 
Zwieńczona jest łukiem z naddatka-
mi, w którego płycinie znajduje się 
jakiś symbol. Tego typu nagrobków 
jest w Sławkowie 55. Tylko sześć 
zalicza się do kolejnego typu, który 
charakteryzuje się bogatą orna-
mentyką przedniej ściany, z płasko-
rzeźbionymi rysunkami. Te macewy 
mają kształt prostokąta. Wyjątkowy, 
nie występujący na innych cmenta-
rzach ziemi olkuskiej prócz czterech 
macew w Olkuszu, jest typ nagrobka 
uznawanego za secesyjny, o kształcie 
prostokąta z wyodrębnionym coko-
łem, „z wyrytym na nim ornamentem 
meandra, który ujmuje również litery 

hebrajskie umieszczone na przedniej 
ściance cokołu. Nagrobek tego typu 
jest zamknięty łukiem zbliżonym 
do koszowego, z występującą ku 
górze środkową partią zwieńczenia, 
zamkniętą łukiem odcinkowym” (D. 
Rozmus). Hebrajskie napisy znajdują 
się w zakończonej łukiem płycinie, 
w zwieńczeniu której znajdują się 
symboliczne płaskorzeźby. Część tych 
nagrobków ma pozostałości czarnej 
farby, a niektóre są tumbowe (czyli 
dwupłytowe, bo z częścią horyzontal-
ną). Tego typu płyt nagrobnych jest 
w Sławkowie 49.

Spotkać tu też można osiem 
macew kolejnego rodzaju, które mają 
kształt zamkniętego dwuspadowo 
prostokąta, z płytą inskrypcyjną cof-
niętą wobec ściany przedniej. W kilku 
przypadkach inskrypcje znajdują się 
na marmurowych płytach. Takich 
macew nie ma na innych kirkutach 
ziemi olkuskiej. Również secesyjny 
charakter mają nagrobki charakte-
ryzujące się kształtem prostokąta 
z wyodrębnionym niewielkim cokołem 

oraz z przyczółkiem nad szerokim 
gzymsem. Napis hebrajski często 
zamykają z obu stron żłobkowane 
pilastry. Takich macew jest tu 11, 
Przedostatni typ macew tu spoty-
kanych reprezentują eklektyczne 
nagrobki o kształcie prostokąta, 
z nieznacznie wyodrębnionym coko-
łem. Ich przyczółek zwieńczony jest 
cwierćkoiistymi naddatkami. Część 
tych nagrobków ma też betonowe 
rumby. Dwa mają kształt rzeźbio-
nych pni drzew. Jak wspominałem 
wyżej kilka osób pochowano tu już 
po wybuchu wojny (np. Mordek Josek 
Monszajn, ur. 21. VI. 1920 r. został 
zastrzelony przez Niemców w dniu 
swych 23 urodzin, jego nagrobek 
z białego piaskowca ma inskrypcję 
tylko w języku polskim, gdyż zapewne 
na hebrajski napis nie zgodzili się 
okupanci). Jeden nagrobek (o kształ-
cie pnia drzewa) też jest wyjątkowy, bo 
ma napis polski i hebrajski; należy do 
Jakuba (w oryginale Jakóba) Szymo-
na Krakowskiego ur. 21. VIII. 1919, 
zginął 6. IX. 1939 r. Przypomnijmy 

tu tylko, w jaki sposób datowano 
macewy. Odczytując inskrypcje 
musimy pamiętać, iż by uzyskać 
rok w kalendarzu gregoriańskim, od 
daty na płycie trzeba odjąć 3760 lat 
(data śmierci po hebrajsku podana 
jest literami, które odpowiadają 
poszczególnym cyfrom). Tak jak na 
innych cmentarzach żydowskich 
mimo iż galicyjscy Izraelici mieli nie-
miecko brzmiące nazwiska (nadane 
w czasach cesarza Józefa II w 1787 
r), większość nagrobków nie zawiera 
nazwisk zmarłych. Tożsamość okre-
ślają powiązania rodzinne (imię osoby 
zmarłej i imię ojca).

Na nagrobkach znajdują się 
także cytaty biblijne, u kobiet cytaty 
są zaczerpnięte z poematu o dzielnej 
kobiecie, dochodzą do tego epitety 
pochwalne i wymienione godności 
piastowane przez zmarłych, data 
śmierci, czasem wiek. Macewy, które 
w latach 1991-92 skatalogował zespół 
pod kier. prof. Jana Samka z UJ 
(w bazie danych znajdującego się 
na UJ Międzywydziałowego Zakładu 
Historii i Kultury Żydów w Polsce, 
zob. też. D, Rozmus ‘’Cmentarze 
żydowskie ziemi olkuskiej”^ Kraków 
1999) są zdobione w księgi (czasem 
z tytułem), zwierzęta (lwy, jelenie, 
orły czy gołębie). Na uwagę zasługuje 
nagrobek nr 85, który posiada pła-
skorzeźbę siedzącego jelenia, jedyny 
wizerunek tego zwierzęcia w takiej 
pozycji na macewach w Olkuskiem). 
Ponadto często występują żydowskie 
świeczniki czyli menory (tylko żeń-
skie nagrobki), księgi (często Księga 
Psalmów, czasem tzw. kapliczki na 
Torę), korony (ciekawa korona na 
nagrobku nr 145), dzbany pochylone 
nad misą, dłonie w geście kapłańskim 
(palec środkowy łączy się z palcem 
wskazującym), stylizowane Drzewa 
Życia (znajduje się m.in. na pięknym 
nagrobku z czerwonego piaskowca, 
na którym inskrypcja wyryta w płycie 
czarnego marmuru ujęta jest między 
dwiema kolumnami z bardzo deko-
racyjnymi kapitelami, w oprac. D. 
Rozmusa ma numer katalogowy 176), 
rzadko występująca samotnie zasło-
na (z reguły spotyka się ją z innymi 
rytami), stylizowane liście palmowe 
itp. Niektóre macewy miały polichro-
mie w kilku kolorach lub złocone (np. 
tło świecznika na nagrobku nr 13). 
Kilka płyt sygnowanych jest podpisem 
kamieniarza (m.in. Kisner, Benrin). 

Warto odwiedzić ten cmentarz 
i zgodnie z tradycją żydowską położyć 
na którymś z nagrobków kamień, 
oddając tym sposobem cześć społecz-
ności, której już nie ma.

Na�zdjęciach�macewy�na�kirkucie�w�Krzykawce�oraz�brama�ten�cmentarz.�Fot.�autor.
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O G Ł O S Z E N I EA R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

artur siódmiak CaMP
Już 14 listopada 2015 odbędzie się kolejna, długo wyczekiwana edycja Artur Siódmiak cAmP. tym razem spotkamy się 
z fanami piłki ręcznej w olkuszu.
Sobotnia� � impreza�będzie�okazją�do�aktywności�wszystkich�mieszkańców�Olkusza,� albowiem� formuła� trzech�paneli�
uwzględnia�zarówno�uczestnictwo�czynne,�jak�i�bierne�w�ramach�Spotkania�z�Gwiazdami.�W�pierwszej�części�imprezy,�
podczas�panelu,�tzw.�multisportowego,�będzie�można�spróbować�swoich�sił�w�przygotowanych�przez�trenerów�Akademii�
aktywnościach�sportowych.
„Podczas�pierwszej�części�mojego�CAMP-u�dzieci� i� rodzice�będą�mieli�okazję�wspólnie�spędzić�aktywnie�wolny�czas,�
uczestnicząc�w�multisportowych�aktywnościach�z�akcentami�piłki�ręcznej.�Atrakcyjna�forma�zajęć�ruchowych�wpisuje�się�
również�w�akcję�Ministerstwa�Sportu�i�Turystyki�„Stop�zwolnieniom�z�WF-u”,�której�jestem�ambasadorem�-�zapowiedział�
organizator�imprezy�Artur�Siódmiak.
Kolejnym�elementem�imprezy�będzie�trening�z�Królem�Arturem.�Na�tę�część�CAMP-u�zostali�zaproszeni�mali�sportowcy,�
którzy�chcą�poznać�tajniki�treningu,�strategii�czy�nowoczesnych�technik�w�piłce�ręcznej.
-�W�tej�części�chciałbym�podzielić�się�moim�warsztatem�zawodniczo-trenerskim,�który�wypracowałem�podczas�całej�ka-
riery�na�parkietach�w�Polsce�i�Europie.�Zdradzę�trochę�tajników�tej�pięknej�dyscypliny�oraz�opowiem�dzieciakom,�że�warto�
przełamywać�swoje�słabości,�ciężko�pracować�oraz�systematycznie�podejmować�wyzwania,�aby�osiągać�cele�nie�tylko�w�
obszarze�sportowym,�także�w�życiu�codziennym.�Ten�panel�jest�w�pewnej�części�edukacyjno-wychowawczy,�motywujący,�
wskazuje�drogę,�która�jest�jedyną�właściwą�by�osiągnąć�w�życiu�więcej�niż�inni.�Tylko�wtedy�stajemy�się�„Mistrzami”,�i�to�
nie�tylko�w�sporcie�–�zapowiada�„Siódym”.
Uczestnicy�CAMP-u�otrzymają�pamiątkową�koszulkę�z�autografem�Artura�Siódmiaka�Ostatnią�częścią�CAMP-u�będzie�
Spotkanie�z�Gwiazdami.�Uczestnikami�spotkania�będą�znani�sportowcy�i�dziennikarze.
Wszyscy�uczestnicy�CAMP-u�będą�mieli�możliwość�zapisania�się�do�Akademii�Małych�Mistrzów,�mieszczącej�się�w�Olku-
szu�w�Szkole�Podstawowej�nr�9.�Po�imprezie�będzie�możliwość�zdobycia�autografu�Króla�Artura�na�przygotowanej�przez�
Akademię�Piłki�Ręcznej�specjalnej�pamiątkowej�karcie�oraz�zrobienie�sobie�wspólnego�zdjęcia.�Do�udziału�zapraszamy�
grupy�zorganizowane�ze�Szkół�Podstawowych.

Program czasowy imprezy:
1000-1200- AKtywNoŚci mUltiSPortowE

1200-1400- trENiNG z ArtUrEm SiÓDmiAKiEm
1415-1600- SPotKANiE z GwiAzDAmi

-�Zapraszam�serdecznie�na�wydarzenie�osoby�w�każdym�wieku�i�całe�rodziny,�w sobotę 14 listo-
pada 2015 na godzinę 1000 Hala moSir w olkuszu, przy ul. wiejskiej 1a.

Ze sportowym pozdrowieniem Artur Siódmiak

Sponsorzy i Partnerzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Olkuszu, Miasto i Gmina Olkusz,  
Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW S.A. Arkop Sp.z o.o.,  Centralny Ośrodek Sportu, BAUKRANE, Wako , CNF,  

TU ZDROWIE, Kancelaria Nowosielski Gotkowicz i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni, Interplastic., Kulik & Kurek.

Patronat Medialny: Polsat Sport, SportoweFakty.pl

Stowarzyszenie�Piłki�Ręcznej

O L K U S Z

Stowarzyszenie�Piłki�Ręcznej

O L K U S Z
UrząD miAStA i GmiNy  

Olkusz

SPR: Trzecie zwycięstwo 
Srebrnych Lwic

SPR Olkusz – MTS Żory 31:26 (16:13)

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Dzięki zwycięstwu nad MTS 
Żory i przy jednoczesnej porażce 
Samboru Tczew z Płockiem, piłkar-
ki ręczne olkuskiego SPR-u wróciły 
na szczyt tabeli I ligi kobiecego 
szczypiorniaka. W sobotę Lwice 
wygrały w przekonującym stylu, 
a prawdziwy popis dały Alicja Za-
charska z Paulą Przytułą. Tylko we 
dwie rzuciły 19 bramek.

Zaczęło się jednak od spóźnienia 
kieleckich sędziów i kilkunastominu-
towego poślizgu z pierwszym gwizd-
kiem. Gdy już udało się rozpocząć 
mecz, premierowe minuty były wza-
jemnym badaniem sił. Gole Przytuły 
oraz Katarzyny Nowak pozwoliły miej-
scowym wyjść na prowadzenie 5:3. 
Przyjezdne grały bardzo ambitnie i po 
celnym rzucie Adamczewskiej dopro-
wadziły do remisu 7:7. Wtedy o prze-
rwę poprosił trener SPR-u Marcin 
Księżyk. Chwila wytchnienia pomogła 
olkuszankom, które po powrocie na 
parkiet szybko odskoczyły MTS-owi 
na trzy bramki. Dwie z nich zdobyła 
szalenie skuteczna Zacharska, która 
nie bez powodu przewodzi klasyfikacji 
najlepszych strzelczyń I ligi. Jednak 
nawet najlepsza skrzydłowa zaplecza 
Superligi nie była w stanie wybić 
z rytmu zawodniczek z Żor, które ani 

myślały pasować. Kilka udanych akcji 
w obronie, lepsza skuteczność pod 
bramką Lwic i znowu obowiązywał 
remis, tym razem 12:12. Ostatnie 
akcje pierwszej połowy już zdecydo-
wanie dla miejscowych. Zacharska, 
Wójcicka i Przytuła wykorzystały 
idealne dogrania Agaty Wcześniak 
i na przerwę obie ekipy zeszły przy 
wyniku 16:13.

Po zmianie stron lepsze wra-
żenie ciągle sprawiały gospodynie. 
Efektem było prowadzenie SPR-u po 
40. minutach 22:17. Olkuszanki 
bezpieczną przewagę utrzymywały 

przez kolejne minuty, choć rywalkom 
trzeba przyznać, że nadal trzymały 
się bardzo dzielnie. Im bliżej było 
końcowej syreny, tym trener Księżyk 
coraz mocniej eksperymentował ze 
składem. Debiut w oficjalnym spo-
tkaniu zanotowała nawet 15-letnia 
bramkarka Aleksandra Petlic, która 
na boisku pojawiła się bez większej 
tremy. Z tej zawodniczki, podobnie 
jak z wielu innych wychowanek, już 
w niedalekiej przyszłości SPR może 
mieć wiele pożytku.

Na dzisiaj jednak najważniejszą 
informacją jest fakt, że Lwice wygrały 
trzecie spotkanie i przy korzystnym 
układzie innych meczów, zostały 
samodzielnymi liderkami tabeli I ligi. 
W nadchodzącą sobotę czeka je mecz 
o przysłowiowe „cztery” punkty ze 
Słupią Słupsk, plasującą się tuż 
za plecami „żółto-czerwonych”. Co 
ciekawe MKS w tym sezonie jeszcze 
nie przegrał, ale z pięciu pojedynków 
z jego udziałem, aż trzy zakończyły 
się remisami, więc ekipa z Pomorza 
mimo statusu niepokonanego, musi 
walczyć o fotel lidera. Znając Lwice 
oraz biorąc pod uwagę ich wysoką 
dyspozycję, słupszczanki w Olkuszu 
nie będą miały łatwo.

Mecz ze Słupią w sobotę 14 
listopada o godz. 17:00 w hali 
MOSiR przy ul. Wiejskiej 1a. 
Emocje gwarantowane.

SPR Olkusz – MTS Żory 31:26 

(16:13)

SPR: Staś, Knapik, Petlic – 

Zacharska (10), Przytuła (9), 

Nowak (4), Wójcicka (3), Wcze-

śniak (3), Frączek (1), Zub (1), 

Leńczuk, Kantor, Chruścińska.

MTS: Kolasińska, Szpringer – 

Weselak (6), Olfans (5), Roma-

nowska (3), Moskal (3), Grudka 

(3), Adamczewska (2), Lipko 

(1), Pietrzak (1), Kuźnik.

Jubileusz LKS „Kłos”

Olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�LKS�Kłos�Olkusz

Nieprzerwanie od 1966 roku 
w Olkuszu istnieje Ludowy Klub 
Sportowy „Kłos”, który od blisko 
50 lat wpisuje się wielkimi literami 
na kartach lokalnego sportu. To 
właśnie zawodnicy Kłosa zdobyli 
pierwsze dla miasta Mistrzostwo 
Polski, pierwsi także awansowali 
na szczebel centralny w grach ze-
społowych – II liga siatkówki męż-
czyzn i Superliga kobiet w piłce 
ręcznej. Teraz przyszedł czas na 
pierwsze podsumowania.

Tylko lekkoatleci przez pół wieku 
na zawodach o randze Mistrzostw 
Polski zdobyli ponad 60 medali, 
a kilkoro z nich reprezentowało kraj 
na Mistrzostwach Świata. I to wła-
śnie oni – przedstawiciele Królowej 
Sportu - często po wieloletniej rozłące, 
wrócili do miejsca, w którym się wy-
chowali i osiągali największe sukcesy. 

W sekcji przez 50 lat przewinęło się 
prawie 700 zawodników, a setka 
z nich w miniony weekend spotkała 
się po raz kolejny.

Do Olkusza na imprezę integra-
cyjną zorganizowaną z inicjatywy 
obecnego zarządu przyjechali byli 
biegacze i atleci, a teraz nauczyciele, 
lekarze, urzędnicy, właściciele firm, 
a nawet duchowni. Wszyscy wspólnie 
bawili się do białego rana i obiecali 
sobie, że kolejne spotkanie zorgani-
zują dużo wcześniej niż za kolejne… 
40 lat. - Niektórzy zawodnicy nie mieli 
kontaktu z klubem od wielu lat i nie 
spotkali się ze swoimi koleżankami 
i kolegami od czasu zakończenia 
przygody z lekkoatletyką. Spotkanie 
wywołało wiele radości, wzruszeń. 
Cały wieczór upłynął pod znakiem 
wspomnień z tamtych lat, rozmów 
o bieżącym życiu. Po kilku godzinach 
znikły podziały wiekowe, uczestnicy 
integrowali się nie tylko przy kuli-
narnych specjałach, ale także na 
parkiecie. Lekkoatleci po raz kolejny 

udowadniali, że nie tylko potrafili 
być dobrymi sportowcami, ale także 
potrafią się świetnie bawić – mówi 
Janusz Mentlewicz, prezes Kłosa. 

Piątkowe spotkanie integracyjne 
stało się świetną okazją do odznacze-
nia osób, które nadal systematycznie 
wspierają działalność Kłosa. Honoro-
wą plakietkę „Przyjaciel Klubu” przy-
znano Urszuli i Zbigniewowi Ciochom 
oraz Zbigniewowi Klichowi.

Było to pierwsze, ale nie ostatnie 
takie klubowe spotkanie po latach. 
Zarząd klubu planuje także zainicjo-
wanie kolejnych zlotów zawodników, 
w przeszłości reprezentujących barwy 
klubu. Po lekkoatletach przyjdzie czas 
na koszykarki, siatkarki i siatkarzy, 
akrobatów sportowych, tenisistów 
stołowych, piłkarki ręczne i graczy 
dartsa.

Dokonania olkuskich sportow-
ców na przestrzeni pół wieku, ob-
szernie podsumujemy z klubowymi 
działaczami na początku nowego, ju-
bileuszowego dla Kłosa 2016 roku.
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

POLECAMY

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.(791)377551, 

(32)3071234.

14 listopada
10:00 - 13:00 Hip Hop po angiel-
sku - Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu
10:00 - 11:00 Marszobieg z pupilem 
- Bolesław
15:00 - 17:00 Piotruś. Wyprawa do Niby-
landii (3D DUBBING) - Kino „Radość”
17:00 - 19:00 I liga piłki ręcznej: SPR 
Olkusz - Słupia Słupsk - Hala MOSiR 
Olkusz, ul. Wiejska 1A
17:00 - 19:00 Piotruś. Wyprawa do Niby-
landii (3D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
17:00 - 19:30 Spectre (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”
18:00 - 21:00 XV Olkuskie Zaduszki Jaz-
zowe - Galeria BWA Olkusz, ul. Szpitalna
19:15 - 20:45 11 minut (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”
19:45 - 22:15 Spectre (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”

15 listopada
10:00 - 15:00 Family Cup 2015 - pływa-
nie - Pływalnia przy SP nr 2 w Olkuszu
11:00 - 13:00 Piotruś. Wyprawa do Niby-
landii (3D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
15:00 - 17:00 Piotruś. Wyprawa do Niby-
landii (3D DUBBING) - Kino „Radość”
17:00 - 19:00 Koncert Lata 60te - MOK 
Bukowno
17:00 - 19:00 Koncert zespołu Klezzma-
tes - MOK Olkusz
17:00 - 19:30 Spectre (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”
18:00 - 21:00 XV Olkuskie Zaduszki Jaz-
zowe - Galeria BWA Olkusz, ul. Szpitalna
19:15 - 20:45 11 minut (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”
19:45 - 22:15 Spectre (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”

16 listopada
08:30 - 10:00 Baśnie Polskie - MOK Olkusz
10:00 - 11:30 Baśnie Polskie - MOK Olkusz
11:40 - 13:00 Świat Legend - MOK Olkusz
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana 
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
16:00 - 18:00 Pianino - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki

16:00 - 17:00 Pomoc w nauce - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
17:00 - 19:00 Akademia Karpowa - zaję-
cia szachowe - MOK Olkusz
17:00 - 19:00 Piotruś. Wyprawa do Niby-
landii (3D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
18:00 - 20:00 Zajęcia wokalne z emisją 
głosu - Klub „Kubuś” ul. Batalionów 
Chłopskich 2, os. Słowiki
18:15 - 19:00 Fitness 50+ - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-
kompensacyjne / gimnastyka korek-
cyjna - Klub „Kubuś” ul. Batalionów 
Chłopskich 2, os. Słowiki
19:15 - 20:45 11 minut (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

17 listopada
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana 
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
15:30 - 16:30 Cała Polska czyta dzie-
ciom - Klub „Przyjaźń” ul. Jana Kocha-
nowskiego 2, os. Pakuska
16:00 - 18:00 Gadżety elektoniczne - 
Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
16:00 - 17:00 Pomoc w nauce - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
16:00 - 17:00 Zajęcia logopedyczne 
dla dzieci - Klub „Przyjaźń” ul. Jana 
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
16:30 - 18:00 Zajęcia taneczno-ryt-
miczne dla dzieci - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 19:00 Akademia Karpowa - zaję-
cia szachowe - MOK Olkusz
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
wg. Burdy - Klub „Kubuś” ul. Batalio-
nów Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
- Klub „Przyjaźń” ul. Jana Kochanow-
skiego 2, os. Pakuska
17:00 - 19:00 Piotruś. Wyprawa do Niby-
landii (3D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
17:45 - 18:30 „40+” zajęcia ruchowe 
przy muzyce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana 
Kochanowskiego 2, os. Pakuska

18:00 - 18:50 Aerobic-dance - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
18:00 - 18:50 BPU (ćwiczenia wzmac-
niające) / czwartkowe wyzwania - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
18:00 - 20:00 Piotruś. Wyprawa do 
Nibylandii (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
18:00 - 19:00 Plastyka - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
19:15 - 20:45 11 minut (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”
20:00 - 20:50 Kurs tańca towarzy-
skiego - Klub „Kubuś” ul. Batalionów 
Chłopskich 2, os. Słowiki
20:00 - 22:30 Spectre (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”

18 listopada
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana 
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
15:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - Klub 
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, 
os. Pakuska
15:30 - 17:00 Zajęcia plastyczne - Klub 
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, 
os. Pakuska
16:00 - 17:00 Pomoc w nauce - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
16:00 - 17:00 Sztuki walki - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki
16:45 - 18:15 Zajęcia artystyczno-te-
atralne - Klub „Kubuś” ul. Batalionów 
Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 19:00 Akademia Karpowa - zaję-
cia szachowe - MOK Olkusz
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
wg. Burdy - Klub „Kubuś” ul. Batalio-
nów Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 18:00 Gry i zabawy ruchowe - 
Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
17:00 - 19:30 Język angielski - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, 
os. Słowiki

KuPiê - SPRzedaM
=Kupiê ci¹gnik C330.  
Tel.(664)693622.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

uSŁugi
=FiRMa iNTROLigaTORSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

=autoskup, ca³e, rozbite, 
skorodowane, z³omowanie, 
gotówka, w³asny transport.  
Tel. (508)760255, (600)507385.

Serwis okien, wymiana szyb 
i uszczelek. Tel.(662)072186.

=Parkiety- uk³adanie, cyklino-
wanie, sprzeda¿ materia³u. Niskie 
ceny. Tel.(508)673623.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

BudOwLaNe

=NOw-Bud Firma z 25-letni¹ 
praktyk¹: prace dekarsko cie-
sielskie, docieplenia budynków, 
adaptacje pomieszczeñ, prace 
remontowe. Bukowno,  
ul. dworcowa 1, Tel/fax.
(32)7107666, (602)438844,  
www.now-bud.com.pl

FiNaNSOwO - PRawNe

Lombard, po¿yczka na 5%- 
gotówka od rêki (z³oto 18 k-  
96 z³ / 14 k 75 z³/g, rtv, tel. 

komórkowe). Olkusz, ul. Szpi-
talna 16. Tel.(32)6454746.

=Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

Potrzebujesz gotówki? Zadzwoñ. 
Tel.(506)396132. 

=Nowa oferta pozabankowa  
do 40000, 20000 ju¿ od 396 z³, 
bez BIK. Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³. z komornikiem. 
Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³. 
Tel.(32)2642876.

Pomoc kredytowa.  
Odmowa banku. Odd³u¿anie.  

Tel.(570)300568.

KREDYTY BANKOWE ORAZ 
POZABANKOWE, SZYBKA  

DECYZJA. Tel.(500)869330.

MOTORyzacyJNe

=autoskup, ca³e, rozbite, 
skorodowane, z³omowanie, 
gotówka, w³asny transport.  
Tel. (508)760255, (600)507385.

OKOLiczNOœciOwe

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania 
w domu u klienta), zdjêcia komu-
nijne. Tel.(600)057912.

MOTORyzacJa
=OLeJe, FiLTRy, aKceSORia 
i PROFeSJONaLNe NaRzêdzia 
SaMOcHOdOwe

F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=auTO-PLaST sp.j.

- naprawy powypadkowe

- diagnostyka komputerowa

- elektronika

- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=auTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

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

=POMOc dROgOwa.  
Tel.(695)634005.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.

=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie,  

gotówka od rêki, p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

NieRucHOMOœci
LOKaLe uŻyTKOwe

=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.

MieSzKaNia

=Sprzedam mieszkanie M4, 
I piêtro, S³awków.  
Tel.(503)739316.

PRaca
=Aktivmed24, opiekunki  
Niemcy, sta³a legalna praca.  
Tel.(530)555015.

=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech, Anglii 
i Polsce . Organizujemy kursy 
jêzykowe i szkolenia przedwyjaz-
dowe. Od paŸdziernika do grudnia 
specjalne bonusy œwi¹teczne.  
Promedica24, Kraków ul. Basz-
towa 3. Kontakt: Tel.(506)289107 
albo Tel.(502)626569.

Przychodnia Medbuk  
sp. z o.o. w Bukownie  

zatrudni lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej.  

Tel.(32)6421033 (32)6460303.

=40 lat wykszta³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

RóŻNe
=Na jesienn¹ niepogodê Stoisko 

nr 3 poleca spodnie ocieplane, 

nowe wzory d¿insów, kolo-

rowe sztruksy, zimowe kurtki, 

nietypowe rozmiary. Czekamy. 

Targowisko, S³awkowska, wtorek, 

pi¹tek i sobota do 14.00.
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ZDROWIE i URODA
ALERGIA
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

CHIRURG oGólny
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

Artur Jędruch specjalista chirurgii ogólnej. 
Usuwanie znamion skórnych, leczenie chirur-
giczne wrastających paznokci. Konsultacje chi-
rurgiczne. Chrzanów, ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Centrum Medyczne Artroskop 
(obok budynku Spółdzielni Mieszkaniowej).  
Rejestracja tel. 32 223 61 77, pon.-pt. 7.00-20.00. 
Przyjmuje w środy 16.00-18.00. www.wzietek.pl

Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej, 
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.00-
19.00. Rejestracja Tel. 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, 32 645 54 97.

Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Zabiegi ambulatoryjne - usuwanie 
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. Bada-
nie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30 reje-
stracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

CHIRURG oRtopEdA
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
32 645 12 21.

Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budy-
nek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestra-
cja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.  
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).

Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa, 
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17. 
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.

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, pn.-pt. 10-18,  
sob. 10-13.

dERmAtoLoG
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

dIEtEtyK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w 
jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

EndoKRynoloG
Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog 
przyjmuje w środy po wcześniejszej rej. tel: 
32-645-44-70, K.K.Wielkiego 64, Olkusz.

Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog. 
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego 
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

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. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A, tel.  
602 790 022, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

poradnia schorzeń sutka• 
Lek. Sebastian Mosiej. Diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

KARdIoloG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. 
K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Specjalistyczne). Rej. 
32 6454470 pn-pt 10-19.

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. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Piątek 
od godz.16. Olkusz, ul. K. K.Wielkiego 64. Rej.  
32 645 44 70, 602 489 648.

Maria Rzemieniuk lek. med. Kardiolog. Specjali-
sta chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 027.

lARynGoloG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. 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
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.

Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.

Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Katarzyna 
Redel, logopeda. Nowoczesny gabinet mobilny 
(dojazd do pacjenta).  Terapia zaburzeń  
mowy i rozwoju Metodą Krakowską. Więcej:  
www.fb.com/logopedaolkusz. Tel: 886 490 060.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

mAsA¯ystA
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

mEdyCynA EstEtyCZnA
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

mEdyCynA nAtURAlnA
BIO-TERAPIE – Testy obciążeń organizmu (drob-
noustroje, alergia, toksyny). Terapia biorezonan-
sowa (egzogenna, indukcyjna, BRT adaptacyjna). 
www.bio-terapie.pl Rejestracja telefoniczna  
606 371 592.

nEfRoloG
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog, 
leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436i

oKUlIstA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.

„OKO-TEST” Specjalistyczny Ośrodek Diagno-
styki i Leczenia Schorzeń Narządu Wzroku pod 
kierownictwem med. Dr n. med. Violetty Tom-
czyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(bud. Apteki). Rejestracja tel. 32 643 25 85,  
godz. 12-16.

„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

onKoloG
Tomasz Muszalski, lek. med. specjalista onkoli-
gii klinicznej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 
16.00. NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. J. Kantego 28. 
Tel. 32 754 35 22.

optyKA
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 18, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

pEdIatRA

Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,  
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.

Lek. med. Leszek Danecki, pediatra, pulmonolog 
dziecięcy. Olkusz, ul. Pakuska 64 Marlibo-Medica. 
Tel. 32 626 17 31. Wizyty domowe: 572 411 533.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

psyCHIAtRIA  
/ psyCHotERApIA
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl

Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra, 
certyfikat psychoterapeuty Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, obok Skarbka (nad apteką).  
Czw. 16-20, rejestracja tel.: 603 852 092, 12 419 
13 89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2 (boczna Lea), 
pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl 
e-mail: psyche@psychoterapeuta-krakow.com.pl

Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABIlItACjA
EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce. Wady 
postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa 
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortopedy-
czne, masaż lecznicy.  Wizyty domowe. 
Tel.884337112.

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

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

Mgr Anna Małecka-Włoch, fizjoterapeuta  
kliniczny. Rehabilitacja po udarach mózgu, SM, 
SLA, polineuropatia, nerw twarzowy, powypad-
kowa, onkologiczna. Wizyty domowe kom.  
505 503 249.

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, pediatra, neonatolog, pulmonolog, 
neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła  rodzenia ,  f i z jo-f i tness ,  zumba.  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Masaż, tera-
pia manualna, Kinesiotaping, fizjoterapia neuro-
logiczna i ortopedyczna, leczenie bólu. Wizyty 
domowe. Tel.:513 392 968.

stACjA dIAlIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

stomAtoloGIA
dr Agnieszka Barrera - Ramos i Maria Trzcionkow-
ska na NFZ przyjmują w gabinecie OLDENT. Tel.  
32 726 28 87
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.
Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Frejlich Izabela, lek. stom. Stomatologia zacho-
wawcza, protetyka, wybielanie zębów. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 63, pon., śr., czw., pt. 
10.30-19., wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 
294 088.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl

Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia” 
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec. 
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również  
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20. 
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40  
wew. 22.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rejestracja tel. w godz. pracy  
32 641 31 55. Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20,  
pt. 8.30-14. Kontrakt z NFZ.

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na pocze-
kaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpi-
talna 5). Tel. 32 754 41 23, 600 906 292. Pn.-pt. 
9-17, sobota 9-12.

sZKołA RodZEnIA
Aktywna Szkoła Rodzenia „Na dobry początek” 
Doula Malwina Wójtowicz. Tel. 504428371  
www.nadobrypoczatek.com

tERApIE
Zbigniew Krempicki - Certyfikowany Specjalista 
Terapii Uzależnień. Diagnoza, terapia, pomoc 
rodzinie w problemie narkotykowym. Przyjmuje 
od 12.10.2015 (poniedziałek) godz. 10.00, Przy-
chodnia Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28 
Tel. 32 754 35 22.

Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

URodA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne... 
Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Studio Kosmetyczne „Sabina”. Zabiegi pielęgna-
cyjne i lecznicze. Olkusz, Krakowskie Przedmie-
ście 13/15. Tel. 32 643 39 03. Poniedziałek-piątek 
w godz. 10.00-18.00 i sobota 10.00-14.00. 

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Venus, medycyna estetyczna, depilacja 
laserowe, zabiegi pielęgnacyjne. Promocja na 
październik: B.D.R. przy 4 zabiegach - 5 gratis! 
Mezoterapia mikroigłowa -50%. www.venus-
olkusz.pl; fb. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmie-
scie 7. Tel. 501 310 050.

URoLoG
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

UsG
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel. 32 
645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 
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dyŻURy
AptEK

o l K U s Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

13-11-2015 Piątek  ul. Kazimierza wielkiego 14

14-11-2015 Sobota ul. Kazimierza wielkiego 14

15-11-2015 Niedziela  ul. Mickiewicza 7

16-11-2015 Poniedziałek  ul. Nullo 2

17-11-2015 wtorek ul. Kazimierza wielkiego 14

18-11-2015 Środa  ul. Piłsudskiego 22

19-11-2015 czwartek ul. Kazimierza wielkiego 14

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 32 758 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

ZDROWIE i URODA


