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Konkurs  
na szefa ZKG 

ogłoszony
� Więcej�na�stronie 2

Powiat
Wiola�Woźniczko

Kto zajmie puste od po-
czątku lutego krzesło prze-
wodniczącego zarządu Związ-
ku Komunalnego Gmin „Ko-
munikacja Międzygminna” 
w Olkuszu? Właśnie ogłoszo-
no konkurs na to stanowisko. 
Aplikacje można składać do 
27. maja.
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O G Ł O S Z E N I E

Przypomnijmy, że od 5. lutego 
Związkiem kieruje dwuosobowy 
zarząd, czyli wiceprzewodniczący 
Józef Kaczmarczyk i członek Jerzy 
Preiss. Z funkcji szefa ZKG zrezy-
gnował Łukasz Kmita, który został 
dyrektorem krakowskiego oddziału 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego.

Zarząd wybierany jest przez 
Zgromadzenie Związku, czyli przed-
stawicieli czterech gmin tworzących 
ZKG: Olkusza, Klucz, Bukowna 
i Bolesławia. Olkuski burmistrz 
Roman Piaśnik proponował, by 
miejsce Łukasza Kmity zajął miejski 
radny Stanisław Łydka. Argumentem 
przemawiającym za wskazaniem 
kandydata przez włodarza Olkusza 
był m. in. fakt, że to właśnie ta gmina 
najwięcej dopłaca do funkcjonowa-
nia komunikacji. Przedstawiciele 
pozostałych gmin nie zgodzili się na 
taką propozycję. Ostatecznie wszyscy 
uznali, że przewodniczący zostanie 
wybrany w drodze konkursu. Spośród 
członków Zgromadzenia wyłoniono 
komisję, której zadaniem było opraco-
wanie regulaminu konkursu. W skład 
komisji wchodzą: Roman Piaśnik 
(przewodniczący), Jacek Imielski, 
Norbert Bień, Marcin Cockiewicz, 
Krzysztof Dudziński.

Jakie wymagania zawarto w re-
gulaminie konkursu? Osoby ubiega-
jące się o stanowisko przewodniczą-
cego ZKG muszą mieć wykształcenie 
wyższe (wskazane: techniczne, eko-
nomiczne lub prawnicze), korzystać 

z pełni praw publicznych, posiadać 
pełną zdolność do czynności praw-
nych. Osoby pretendujące do sta-
nowiska szefa ZKG nie mogą być 
skazane prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. Kandydaci 
muszą również znać zagadnienia 
wynikające z ustaw: o samorządzie 
gminnym, finansach publicznych, 
pracownikach samorządowych, pu-
blicznym transporcie zbiorowym 
i transporcie drogowym. Konieczny 
jest też pięcioletni staż pracy. Wśród 
dokumentów, które należy złożyć 
(są wymienione w ogłoszeniu o kon-
kursie) musi znaleźć się koncepcja 
zarządzania Związkiem.

Lista kandydatów, którzy speł-
niają wymagania określone w regu-
laminie, a ich oferty są prawidłowo 
złożone pod względem formalnym, 
zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Związku oraz na stro-
nach internetowych Olkusza, Klucz, 
Bukowna i Bolesławia. W trakcie 
rozmów kwalifikacyjnych kandydaci 
przedstawią komisji konkursowej 
swoje koncepcje zarządzania ZKG, 
będą też odpowiadać na pytania 
dotyczące znajomości wcześniej 
wymienionych ustaw, zasad funk-
cjonowania związków komunalnych 
oraz zagadnień związanych z zarzą-
dzaniem i kierowaniem zespołami 
pracowników.

Zgodnie z regulaminem, po za-
kończeniu rozmów kwalifikacyjnych 
komisja w tajnym głosowaniu (zwykłą 
większością głosów) wyłoni kandy-
data, który zostanie przedstawiony 
Zgromadzeniu ZKG. O tym, czy reko-
mendowana osoba zostanie przewod-
niczącym, zdecyduje w głosowaniu 
Zgromadzenie.

Oferty można składać do 27 maja 
do godz. 15.00 osobiście lub listownie 
w siedzibie Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu, przy al. 1000-lecia 2c. 
Regulamin konkursu dostępny jest 
w siedzibie ZKG oraz na stronach 
internetowych samorządów: Olku-
sza, Klucz, Bukowna i Bolesławia 
oraz ZKG.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1 Olkusz przyjazny 
seniorom

olkusz
Wiola�Woźniczko

Już niedługo mieszkańcy Ol-
kusza, którzy mają 60 i więcej 
lat, będą mogli korzystać z Karty 
Seniora. Olkusz dołączył właśnie 
do grona miast przyjaznych star-
szym osobom.

Stosowne porozumienie o wpro-
wadzeniu Karty Seniora podpisano 
pomiędzy Stowarzyszeniem „Manko” 
(organizatorem programu), gminą 
Olkusz i olkuską Rada Seniorów.  - 
Mamy w budżecie zarezerwowane 9 
tys. złotych na ten cel - mówił bur-
mistrz Roman Piaśnik.

W programie mogą brać udział 
przedsiębiorstwa i instytucje, które 
przygotują specjalną ofertę na usługi 
czy produkty dla seniorów. Wśród 
partnerów projektu są m. in. muzea, 
kina, teatry, ośrodki medyczne, ka-
wiarnie, sklepy, uzdrowiska, biura 
podróży. W Olkuszu seniorzy mogą 
już korzystać z oferty Biura Wystaw 

Artystycznych w Olkuszu. – BWA, 
jako pierwsza instytucja w mieście, 
od listopada ubiegłego roku oferuje 
30 –procentowe zniżki na imprezy 
kulturalne - podkreśliła Olga Śla-
dowska na spotkaniu w olkuskim 
magistracie.

Olkuszanie będą korzystać nie 
tylko ze zniżek oferowanych przez 
podmioty na terenie całego kraju. 
- Kartę ogólnopolską połączymy 
z lokalną. Będziemy przekonywać 
firmy i instytucje z naszego terenu do 
wprowadzania zniżek dla seniorów. 
Chcemy, aby karty były gotowe do 
końca czerwca. Każdy, kto będzie 
chciał z niej korzystać, uzyska od nas 
wszelkie niezbędne informacje, m. 
in. gdzie znaleźć bieżący spis miejsc, 
które uczestniczą w programie. Co 
ważne, karty są bezpłatne – wyjaśnia 
Ryszard Ryza, przewodniczący olku-
skiej Rady Seniorów.

O dalszych działaniach w sprawie 
Karty Seniora będziemy informować 
na bieżąco na naszych łamach.

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

Powiat Kyffhaeuser i Powiat Kałuski
z wizytą partnerską na Ziemi Olkuskiej

W dniach 26 – 29 kwietnia br. na zapro-
szenie Starosty Olkuskiego miała miejsce 
wizyta studyjna zagranicznych delegacji 
dwóch powiatów partnerskich: Powiatu 
Kyffhaeuser (Niemcy) i Powiatu Kałuskiego 
(Ukraina). 

Powiat Kyffhaeuser, położony w Turyngii, 
umowę partnerską z Powiatem Olkuskim pod-
pisał w 2001 r. w Sondershausen. Rejon Kałuski, 
który wchodzi w skład Obwodu Iwanofrankiw-
skiego umowę partnerską podpisał w 2008 r. 
w Olkuszu. Głównymi założeniami podpisanych 
porozumień jest nawiązanie ścisłej współpracy, 
która realizowana jest już od lat poprzez dzia-
łania na wielu płaszczyznach m.in.: edukacji, 
pomocy społecznej, kultury, rolnictwa, czy też 
na płaszczyźnie gospodarczej.

W tym roku, Powiat Olkuski ze strony nie-

mieckiej odwiedziła 9-cio osobowa delegacja, 
na czele z Panią Antje Hochwind – Starostą 
Powiatu Kyffhaeuser oraz z Panem Heinzem-
UlrichemThiele – Kierownikiem Administracji 
w Sondershasuen. Ze strony ukraińskiej, mieli-
śmy przyjemność gościć 9-cio osobową delegację 
z Panią Natalią Babij – Przewodniczącą Kałuskiej 
Rejonowej Administracji Państwowej oraz 
z Panem Sergiejem Dudynets – Zastępcą Prze-
wodniczącego tejże administracji na czele.

Tegorocznym tematem przewodnim była 
sytuacja gospodarcza w Powiecie Olkuskim. Nasi 
goście w trakcie spotkania w Starostwie Powia-
towym w Olkuszu mieli okazję wysłuchać pre-
lekcji przygotowanej na ten temat przez Pawła 
Krawczyka – Prezesa Stowarzyszenia „Olkusz 
Kreatywnie”. Jak funkcjonują nasze przedsię-
biorstwa w praktyce Niemcy i Ukraińcy mogli 

przekonać się podczas wizyt studyjnych w fir-
mach takich jak: INTERMAG Sp. z o.o., PRO-BET 
Producent Betonu, Rolmetal  Zakład Wyrobów 
Metalowych i BOL-TECH Sp. z o.o. Właścicielom 
i Prezesom tych zakładów składamy serdeczne 
podziękowania za zaproszenie naszych gości do 
swoich przedsiębiorstw. 

Delegacje miały również okazję do spotka-
nia z przedstawicielami trzech organizacji po-
zarządowych działającymi na terenie powiatu: 
LGD „Nad Białą Przemszą”, Stowarzyszeniem 
Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” oraz 
Stowarzyszeniem „Olkusz Kreatywnie”.

Nasi goście zwiedzili, poza Olkuszem, 
podziemia Rynku Głównego w Krakowie, Ko-
palnię Soli „Wieliczka” oraz poznali hodowlę  
pstrąga potokowego w Ojcowskim Parku Naro-
dowym. 

Narodowe
 Święto 3 Maja

olkusz
Jakub�Fita

W tym roku przypada 225. 
rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Tradycyjnie z tej okazji 
na płycie olkuskiego rynku odbyły 
się uroczystości upamiętniające to 
wydarzenie.

Uchwalona 3 maja 1791 r. kon-
stytucja regulowała ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Konstytucja 3 Maja była pierwszym 
w Europie i drugim na świecie tego 
typu dokumentem. Obowiązywała 
zaledwie przez kilkanaście miesięcy, 
na przestrzeni których Sejm Cztero-
letni uchwalił szereg ustaw szczegó-
łowych, będących rozwinięciem jej 
postanowień.

Oficjalne obchody Narodowego 
Święta 3 Maja rozpoczęły się w Ol-
kuszu o godz. 10:00 mszą świętą za 
Ojczyznę w Bazylice Mniejszej pw. św. 
Andrzeja Apostoła. Po mszy odbył się 

przemarsz pocztów sztandarowych 
wraz z reprezentantami okolicznych 
instytucji samorządowych i społecz-
nych pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie nastąpiło skła-
danie kwiatów i występ Olkuskiej 
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej.

Konstytucja 3 Maja jest symbo-
lem wolności i suwerenności Polski. 
Podczas oficjalnych obchodów święta 
w Olkuszu wicestarosta Jan Orkisz 
przypomniał okoliczności uchwalenia 
Konstytucji.

- Trzeciego maja świętujemy 
nie militarne zrywy, nie bohaterskie 
szarże wojskowe, nie przypominamy 
nazwisk dowódców czy pól bitewnych. 
Trzeci maja to dzień chwały myśli po-
litycznej, porządku prawnego, samo-
rządności, narodowej siły sprawczej, 
która istnieje w nas do dziś. To święto 
powinno skłaniać każdego Polaka do 
patriotycznej refleksji nad naszymi 
dziejami oraz do oceny własnej po-
stawy wobec Ojczyzny – mówił Jan 
Orkisz w swoim wystąpieniu.

Więcej informacji o Michałku na:
 www.siepomaga.pl/siatkowczak
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Coraz bliżej połączenia 
z autostradą

Powiat
Wiola�Woźniczko

Małopolscy radni chcą połączyć 
północno – zachodnią Małopolskę 
z autostradą A4. Na ostatniej sesji 
sejmiku podjęli w tej sprawie rezo-
lucję skierowaną do Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Wodnej 
oraz parlamentarzystów z naszego 
województwa.

Obecnie trwają prace nad aktu-
alizacją Rządowego Programu Dróg 
Krajowych na nową perspektywę 
finansową Unii Europejskiej 2014 
– 2020. Radni apelują, aby w pro-
gramie ująć wspomniane połączenie.  
W rezolucji wymieniono powody, dla 
których inwestycja jest niezbędna: 
niewydolne funkcjonowanie układu 
dróg krajowych w Małopolsce Za-
chodniej (głównie drogi krajowej nr 
94 łączącej województwo ze Śląskiem, 
niespełniającej wymagań parametrów 
technicznych dla wysokiego ob-
ciążenia ruchem), brak możliwości 
rozbudowy dk 94 w istniejącym 
przebiegu, uciążliwość i zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu, brak spójnego 
połączenia dróg krajowych z węzłami 
autostrady A4 i wiążącego się z tym 
ograniczonego powiązania z siecią 
TEN-T (transeuropejskiej sieci dro-
gowej – przyp. red.), przełożenie się 
powyższych uwarunkowań na złą 
jakość powiązań komunikacyjnych 
w regionie i ponadregionalnych i ich 
wpływ na ograniczenie dynamiki 

rozwoju i współpracy gospodarczej 
województw.

O konieczności podjęcia zde-
cydowanych działań zmierzających 
w kierunku rozwoju naszego regionu 
mówił radny Marcin Cockiewicz. - Ta 
rezolucja ma kolosalne znaczenie. 
Mam nadzieję, że uda się przy poro-
zumieniu samorządów doprowadzić 
do wytyczenia w miarę optymalnego 
połączenia „krajówki” z autostradą. 
Podstawowym problemem północ-
no-zachodniej Małopolski jest dziś 
znacznie trudniejszy dojazd do stolicy 
Małopolski drogą krajową 94 niż na 
Śląsk. Inwestycja ta pozwoli zdecy-
dowanie lepiej wykorzystać poten-
cjał w całej Małopolsce Zachodniej. 
Musimy poprawić dostęp do autostra-
dy, bo to podstawowa rzecz, na jaką 
zwracają uwagę inwestorzy. Mamy 
przecież tereny przemysłowe, strefy 
aktywności gospodarczej, terminale 
kolejowe. Teraz trzeba zadbać o dobrą 
komunikację – argumentował Marcin 
Cockiewicz.

Rezolucja został przyjęta jedno-
głośnie. Pod koniec kwietnia Zarząd 
Województwa Małopolskiego podjął 
uchwałę o zawarciu umów z po-
wiatami: krakowskim, olkuskim, 
chrzanowskim oraz gminami: Krze-
szowice, Trzebinia, Olkusz, Bolesław, 
Bukowno w sprawie wspólnego przy-
gotowania do realizacji zadania inwe-
stycyjnego p.n. „Budowa połączenia 
drogowego pomiędzy autostradą A4 
i drogą krajową nr 94”.

Inwestycja obejmuje realizację 
dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy 
aktualizacji wielowariantowej kon-

cepcji budowy połączenia drogowego 
pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą 
krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Al-
wernia-Węzeł Rudno-Wola Filipowska 
dla odcinka drogowego od węzła auto-
strady A4 Rudno do drogi krajowej nr 
79 wraz z uzyskaniem dla niego decy-
zji środowiskowej. Szacunkowy koszt 
to 200 tys. złotych. Połowę tej kwoty 
w tym roku pokryje województwo. Na 
pozostałą kwotę w przyszłym roku 
złożą się trzy samorządy: powiat kra-
kowski, powiat chrzanowski i gmina 
Krzeszowice (każdy po 16,66 proc. 
kosztów, czyli 33 tys. 333 złotych).

Drugie zadanie to wykonanie 
Studium Techniczno – Ekonomicz-
no – Środowiskowego dla połączenia 
drogowego autostrady A4 do drogi 
krajowej nr 94. Koszt przedsięwzięcia 
wyniesie 350 tys. złotych. Podobnie 
jak przy pierwszym zadaniu 50 proc. 
tej kwoty pochodzić będzie ze środków 
województwa. Powiat krakowski, 
powiat chrzanowski, Krzeszowice, 
Trzebinia, Olkusz, Bolesław, Bukow-
no zapłacą drugą połowę, po 7,14  
proc. kosztów, czyli 25 tys. złotych.

- Powiat olkuski poinformował, 
że, z uwagi na swoją szczególną sy-
tuacją ekonomiczną (działa obecnie 
w oparciu o budżet ustalony przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Krakowie), zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, nie ma możliwości 
udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz województwa małopolskiego. 
Zadeklarował jednocześnie pełno-
prawną partycypację w kolejnych eta-
pach realizacji inwestycji – czytamy 
w uzasadnieniu uchwały.

Większość środków 
dzieli władza

wolbrom
Ewa�Barczyk

Doświadczenia miast umożli-
wiających obywatelom bezpośredni 
wpływ na sposób wydatkowania 
środków budżetowych poprzez 
tworzenie tzw. budżetów oby-
watelskich wskazują, że takie 
rozwiązanie skutkuje większym 
zaangażowaniem w życie publiczne 
i zwiększeniem odpowiedzialności 
mieszkańców za wspólne dobro. 
Wolbrom wciąż nie daje swoim 
mieszkańcom możliwości bezpo-
średniego wpływu na plany inwe-
stycyjne.  Nieznaczną część budże-
tu mogą rozdysponować wyłącznie 
mieszkańcy sołectw, którzy sami 
decydują na co chcą przeznaczyć 
środki z funduszy sołeckich.

Wyodrębnienie z budżetu gminy 
środków na fundusz sołecki w każdym 
roku gwarantuje przyjęta przez Radę 
Miejską uchwała, a ich wysokość 
dla poszczególnych sołectw jest ob-
liczana według specjalnego wzoru 
określonego w ustawie o funduszach 
sołeckich i jest zależna m.in. od liczby 
mieszkańców. Zasadą jest, że zadania 
finansowane z funduszu powinny 
wpływać na poprawę warunków życia 
mieszkańców i być zgodne ze strate-
gią rozwoju samorządu lokalnego, 
a także muszą wchodzić w zakres tzw. 
zadań własnych gminy.

Mieszkańcy 26 sołectw gminy 
Wolbrom zdecydowali już na co będą 
przeznaczone tegoroczne fundusze, 
część prac już nawet rozpoczęto. 
W Brzozówce kwota 22 599 zł zosta-
nie przeznaczona na budowę nowego 
placu zabaw i przygotowanie ogólno-
dostępnego terenu rekreacyjnego. 
Mieszkańcy Budzynia zdecydowali 
się podzielić swój fundusz na dwa 
zadania: za blisko 6,5 tys zł wymienią 
okna w strażnicy OSP, a 5 tys. dołożą 
do remontu zabytkowej kapliczki, 
na którą gmina dostanie również 
dofinansowanie z wojewódzkiego 
konkursu „Kapliczki 2016”. W Cheł-
mie, kosztem 10 tys. zł zostanie wy-
remontowane ogrodzenie przy szkole, 
a dalsze 20 tys. zł pomoże doposażyć 
świetlicę w sprzęty niezbędne do orga-
nizacji imprez. Pozostała kwota zasili 
mniejsze potrzeby. Chrząstowice 
swoje 24,5 tys. zł również podzieliły 
na kilka zadań, z których największe 
– zagospodarowanie centrum wsi - 
pochłonie 17 tys. zł. Dłużec wszystkie 
środki sołeckie przeznaczy na remont 
elewacji lokalnej szkoły. Domaniewice 
stawiają na rozwój turystyki, więc 
18 tys. zł przeznaczą na budowę 
punktu turystyki rowerowej, a pozo-
stałe niecałe 2 tys. zł – na utrzymanie 
czystości. Duże Gołaczewy stawiają 

na remont drogi – dzięki 30 tys. zł 
zostanie utwardzona droga gminna 
w kolonii Piaski. 3 600 zł zostanie 
spożytkowane na przygotowanie pre-
zentacji produktów lokalnych przez 
koło gospodyń wiejskich. Również 
Jeżówka największe środki - 22 616 zł 
przeznaczy na remont drogi gminnej. 
11 tys. zł wspomoże natomiast sprzą-
tanie terenu po byłym Kółku Rolni-
czym. Malutki Kaliś wszystkie środki 
z funduszu sołeckiego przeznaczył na 
remont oddanego gminie w użytko-
wanie przez Starostę budynku Domu 
Ludowego, w którym mieści się m. 
innymi sklep oraz świetlica wiejska. 
Mieszkańcy Kąpiel Wielkich rozdzie-
lili fundusz na dofinansowaniu kilku 
zadań: za 3 616 zł zakupiony zostanie 
sprzęt dla OSP, a 30 tys. zł wspomo-
że zagospodarowanie terenu wokół 
szkoły, w tym remont boiska i placu 
zabaw. Kąpiołki rozdrobniły należną 
im kwotę ponad 11 tys. zł na kilka 
drobnych zadań, m. in. naprawę dróg 

i remont świetlicy. W Lgocie Wielkiej 
kosztem 14 tys. zł powstanie nowy 
plac zabaw, a w Lgocie Wolbromskiej 
będzie prowadzony remont świetlicy 
i boiska sportowego. Łobzowianie 
większość swojego funduszu sołeckie-
go przeznaczyli na projekt budowlany 
nowej sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym. Mieszkańcy 
małej Miechówki – głównie na lokalną 
świetlicę, a społeczność Podlesic II 
podobnie skromne środki, którymi 
dysponują zarezerwowali na remont 
drogi przez wieś. Również mieszkań-
cy Poręby Dzierżnej chcą głównie 
drobnych lokalnych remontów, na 
co rozdzielili blisko 23 tys. zł. Za naj-
ważniejsze zadanie w porębie Górnej 
uznano w tym roku zagospodaro-
wanie stawu gminnego w centrum 
wsi – na ten cel pójdzie ponad 20 
tys. zł. Strzegowianie chcą budowy 
nowej zatoki przystankowej i asfaltu 

wokół remizy; mieszkańcy Sulisła-
wic – kupna działki przy siedzibie 
OSP. W Wierzchowisku dofinansują 
zakup wozu strażackiego i zadbają 
o tereny zielone. Mieszkańcy Zaba-
gnia chcą budowy kanalizacji i na 
projekt przeznaczyli „swoje” 20 tys. 
zł. W Załężu będą modernizować 
budynek, w którym działa świetlica 
i remizę OSP, a dla mieszkańców Za-
rzecza priorytetem okazał się zakup 
wozu strażackiego, na co oddali 30 
tys. zł. Również OSP jest najważniej-
sze dla zamieszkujących w Zasępcu.

Jak widać z powyższego zestawie-
nia mieszkańcy wsi decydują o wy-
datkowaniu stosunkowo niewielkich 
pieniędzy, ale i to wystarczy, aby mieli 
poczucie wpływu na to, co dzieje się 
dzięki środkom budżetowym w ich 
miejscowości. Inaczej jest w mieście. 
Chociaż, po kilku miesiącach od 
wysunięcia przez przewodniczącego 
Dariusza Gorgonia inicjatywy powo-
łania jednostki pomocniczej Miasto 

Wolbrom, w końcu grudnia ubiegłego 
roku radni przyjęli jednomyślnie po-
prawiony przez burmistrza projekt 
stosownej uchwały, to przepis wciąż 
jest martwy.

Przypomnijmy, że  wybory do 
Rady Miasta Wolbromia (nie mylić 
z funkcjonującą na rzecz całej gminy 
Radą Miejską!) na wniosek burmi-
strza mają się odbyć na zasadach 
podobnych do wyborów do rad so-
łeckich. Jednostkę Miasto Wolbrom 
będzie reprezentować 15 radnych, 
wybranych w 7 okręgach wyborczych, 
którzy będą m.in. doradzać w jaki 
sposób wydać środki wydzielone z bu-
dżetu gminy dla miasta. Burmistrz 
Adam Zielnik zapowiadał na początku 
roku, że nie będzie to wcześniej niż 
po zakończeniu zebrań sprawozdaw-
czych w lokalnych OSP, które odbyły 
się w marcu.

Starostwo na półmetku 
liftingu

olkusz
Wiola�Woźniczko

Siedziba olkuskiego Starostwa 
Powiatowego zmienia swoje obli-
cze. Właśnie dobiega końca remont 
parteru i pierwszego pietra. Mo-
dernizacja obiektu potrwa jeszcze 
2 - 3 lata.

Prace w budynku rozpoczę-
to w ubiegłym roku od remontu 
klatek schodowych. Teraz na parte-
rze i pierwszym pietrze wymieniono 
drzwi do wydziałów, zamurowano 
wewnętrzne okna nad drzwiami 
i wymieniono instalacje elektryczne. 
Na podłogach pojawiły się nowe po-
sadzki. Ściany wyłożono jurajskim 
wapieniem. - Ten kamień nawiązuje 
do naszego położenia geograficznego, 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 
komentuje starosta Paweł Piasny.

Na tym nie koniec modernizacji 
budynku starostwa. W kolejnych 
latach planuje się wymianę drzwi, po-

sadzek, malowanie ścian na ostatnim 
pietrze i niskim parterze. Konieczne 
będzie także wyremontowanie łazie-
nek. - Chciałbym jeszcze zrobić dla 
pracowników zaplecze kuchenne, 
gdzie mogliby spokojnie jadać posiłki 
– dodaje Paweł Piasny.

Tegoroczne roboty kosztowały 
240 tys. złotych. W ciągu najbliższych 

kilku miesięcy wyremontowany zo-
stanie jeszcze jeden budynek. Powiat 
ogłosił już przetarg na przebudowę 
obiektu przy al. 1000-lecia, w którym 
kiedyś znajdował się oddział Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Tam właśnie zostanie 
przeniesiony Wydział Komunikacji 
i Transportu.
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Burmistrz miasta i Gminy 
Olkusz 

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach 
od  06.05.2016 r. do 17.06.2016 r.  wywieszony będzie  
wykaz nieruchomości tj.

- nieruchomości składającej się z działek nr 633 o pow. 2120 m2, 
631/2 o pow. 1325 m2, 630/2 o pow. 1165 m2, 617/31 o pow. 32739 m2, 
 632 o pow. 2500 m2, położonych w Olkuszu (obręb Pomorzany) 
oraz działki nr 741/18 o pow. 14266 m2, położonej w Olkuszu 
(obręb Olkusz), objętej księgami wieczystymi: KR1O/00047850/8, 
KR1O/00078609/0, KR1O/00040127/2, stanowiącej własność Gminy 
Olkusz,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 
32 6260237.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
Burmistrza miasta BukOWnO

o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Bukowno, oznaczonych jako działki:  
nr 599, nr 600, nr 601, obr. ewid. Wodąca, położonych  
w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie, częściowo 
objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą 1. 
wieczystą KR1O/00077491/2, oznaczonej jako działka nr 599 o pow. 
0,5689 ha odbędzie się dnia 07.06.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad). Cena wywoławcza 
netto: 285 400,00 zł. Wysokość wadium: 35 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą 2. 
wieczystą KR1O/00077491/2, oznaczonej jako działka nr 600 o pow. 
0,5669 ha odbędzie się dnia 07.06.2016 r. o godz. 1030, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad). Cena wywoławcza 
netto: 284 400,00 zł. Wysokość wadium: 35 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą 3. 
wieczystą KR1O/00077491/2, oznaczonej jako działka nr 601 o pow. 
0,5654 ha odbędzie się dnia 07.06.2016 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad). Cena wywoławcza 
netto: 310 400,00 zł. Wysokość wadium: 40 000,00 zł.
W ww. przetargach mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium 4. 
w pieniądzu, w terminie do dnia 01.06.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A.  
(decyduje data uznania rachunku bankowego). Na wpłacie należy podać nu-
mer działki, której dotyczy wpłata.
Ogłoszenie o ww. przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 5. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, opub-
likowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Bukownie www.bukowno.pl oraz rozplakatowane na tablicach 
informacyjnych Miasta Bukowno.
Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi 6. 
warunkami przetargów zawartymi w Regulaminach przeprowadzenia  
ww. przetargów należy zapoznać się przed terminem przetargów w Referacie 
Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i nr 21), tel. 32 626 18 55,  
626 18 48 oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
Burmistrza miasta BukOWnO

o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
położonego w Bukownie przy ul. Zwycięstwa 3/18 wraz z pomieszczeniem 
przynależnym (pow. lokalu: 37,74 m², pow. przynależnej do lokalu piwnicy: 
8,14 m²) oraz z wynoszącym 0,039 udziałem w częściach budynku 
i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 
z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.03.2100 
r. przypadającej na ten lokal 0,039 części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 277/257, obręb ewidencyjny Starczynów, ujawnionej 
w księdze wieczystej KR1O/00047532/3 jako własność Gminy Bukowno.

Cena wywoławcza netto: 66 000,00 zł. Wysokość wadium: 10 000,00 zł.  
III przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy  
ul. Kolejowej 16 (sala narad) w dniu 07.06.2016 r. o godz. 13:00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu 
w terminie do dnia 01.06.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie  
nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data 
uznania rachunku bankowego).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.bukowno.pl 
oraz rozplakatowane na tablicach informacyjnych Miasta Bukowno.
Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi 
warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać 
się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości 
i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok.  
nr 21), tel. (32) 6261848 oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl.

Mandaty to nie 
wszystko

olkusz
Wiola�Woźniczko

Olkuska Straż Miejska stawia 
na edukację kierowców w zakresie 
prawidłowego parkowania. Kilka 
dni temu rozpoczęła się akcja 
„Parkuj z głową”.

W miniony piątek funkcjona-
riuszom SM towarzyszyli uczniowie 
olkuskiego LO o profilu mundurowym 
(ZDZ), którzy wręczali kierowcom 
edukacyjne ulotki. Zawarto w nich 
informacje na temat wysokości man-
datów i punktów karnych za złe 
parkowanie, opisy kilku znaków dro-
gowych oraz grafiki przedstawiające 

auta pozostawione w niedozwolonych 
miejscach.

Komendant Straży Miejskiej 
Marek Lasek zapowiada, że takie 
akcje będą prowadzone cyklicznie. - 
Pomimo karania mandatami kierowcy 
notorycznie parkują na chodnikach, 
trawnikach czy miejscach dla niepeł-
nosprawnych. Zastawiają też autami 
przejścia dla pieszych i zatoczki au-
tobusowe. Mandaty to nie wszystko, 
dlatego zwracamy się do kierujących 
z naszym apelem w formie ulotek. 
Mam nadzieję, że nasze działania 
odniosą widoczny skutek -mówi 
komendant Lasek. Autorem ulotki 
„Parkuj z głową” jest insp. Straży 
Miejskiej Bartłomiej Mędrek.

Kapliczka  
do remontu

budzyń
Ewa�Barczyk

O odnowę zabytkowej kapliczki 
w Budzyniu (gm. Wolbrom) miesz-
kańcy wsi, na czele z panią sołtys 
Elżbietą Kwietniak zabiegali od 
lat. Tym większą radość lokalnej 
społeczności wzbudziła wiadomość 
o podjęciu przez Sejmik Woje-
wództwa Małopolskiego uchwały 
w sprawie przyznania środków na 
wsparcie remontu z małopolskiego 
konkursu „Kapliczka 2016”.

Uchwałą Zarządu Województwa 
Małopolskiego określone zostały 
zasady udzielania pomocy finan-
sowej dla jednostek samorządu te-

rytorialnego, podejmujących prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkowych 
kapliczkach w ramach konkursu 
„Kapliczka 2016”. Złożonych zostało 
157 wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej na prace związane z re-
nowacją i konserwacją zabytkowych 
kapliczek. Wśród nich znalazł się 
tylko jeden projekt z terenu powiatu 
olkuskiego pn. „Wykonanie prac re-
montowo-konserwatorskich kapliczki 
pod wezwaniem Upadku Chrystusa 
w Budzyniu”. Przewidywana dotacja 
z budżetu województwa na to zada-
nie wyniesie 7 tys. zł. Kolejne 5 tys. 
zł będzie pochodziło z tegorocznego 
funduszu sołeckiego Budzynia. Prace 
renowacyjne powinny zostać zakoń-
czone do końca listopada br.
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R E K L A M A

Środki na „Małopolskie  
Remizy 2016” rozdane

Powiat
Ewa�Barczyk

Sejmik Województwa Mało-
polskiego zdecydował poprzez 
podjętą 19 kwietnia uchwałę, który 
z wnioskodawców uzyska w tym 
roku dofinansowanie z budżetu 
województwa małopolskiego na 
przeprowadzenie prac budowlano-
remontowych w remizach stra-
żackich. Na liście są dwie remizy 
z powiatu olkuskiego. Sześć gmin 
z naszego powiatu otrzymało też 
pozytywną rekomendację do dofi-
nansowania remontów związanych 
głównie z termomodernizacją 
obiektów OSP z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na konkurs „Małopolskie Remizy 
2016” wpłynęły 142 wnioski, a po ich 
ocenie specjalna komisja stwierdziła, 
że wszystkie spełniły wymogi formal-
ne, zgodnie z kryteriami przyjętymi 
w regulaminie. W efekcie prac komisji 
powstała lista rankingowa wskazują-
ca gminy, między które zostanie po-
dzielona kwota 2 599 973 zł przezna-
czona w tym roku na realizację zadań 
konkursowych. Zarząd Województwa 
Małopolskiego w oparciu o rekomen-
dacje Komisji Konkursowej podjął 
decyzję o dofinansowaniu w ramach 
konkursu 88 gmin w wysokości 75,65 
% wnioskowanych kwot dotacji.

Na liście remiz z powiatu olku-
skiego, które na pewno otrzymają 
wsparcie województwa ze środków 

projektu „Małopolskie Remizy 2016” 
znalazły się: garaże, będące magazy-
nem sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
OSP Bydlin (gm. Klucze) z dotacją 
w wysokości 35 124 zł oraz strażnica 
OSP w Imbramowicach (gm. Trzyciąż) 
z kwotą dotacji w wysokości 37 817 zł. 
Na liście zadań, które nie otrzymały 
rekomendacji znalazły się: wniosek 
gminy Bukowno, planującej remont 
remizy w miejscowości Bukowno 
Bór, dwa projekty gminy Wolbrom, 
zabiegającej o pomoc finansową na 
remont remiz w Wierzchowisku i Su-
lisławicach, a także wniosek gminy 
Olkusz o dotację na remont strażnicy 
w Zedermanie. 

W przypadku powstania oszczęd-
ności po zakończeniu wymaganych 
przed rozpoczęciem prac przetar-

gów dotacja może zostać przyznana 
kolejnym gminom wg kolejności: 
Kozłów (OSP Wierzbica), Proszowice 
(OSP Górka Stogniowska), Mszana 
Dolna (OSP Kasina Wielka), Tarnów 
(OSP Koszyce Wielkie), Poronin (OSP 
Bustryk), Wolbrom (OSP Wierzchowi-
sko), Limanowa Miasto (OSP Łososina 
Górna), Trzebinia (OSP Dulowa), 
Wielka Wieś (OSP Bębło), Bochnia 
(OSP Łapczyca).

Dodatkowo samorząd wojewódz-
ki zdecydował, że wszystkie 42 gminy, 
spełniające wymogi formalne kon-
kursu i zgłaszające chęć pozyska-
nia dodatkowego dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Krakowie otrzymają 
rekomendację do przyznania dotacji 
przez Fundusz.

Rockowa majówka
olkusz

Piotr�Kubiczek

Jak co roku pierwszy dzień 
maja w MOK-u upłynął pod zna-
kiem mocnego brzmienia. Olkuskie 
Rockowisko ściąga coraz większą 
publiczność oraz wykonawców 
z różnych stron Polski. Tym razem 
do konkursu zgłosiła się rekordowa 
liczba 70 zespołów. W festiwalu 
udział wzięło 10 z nich. Jednogło-
śnie wygrało Black Radio z Łodzi, 
natomiast najlepszą miejscową 
kapelą okrzyknięto Hurrockaine.

Zwycięzcy Rockowiska 2016 – 
Black Radio pochodzą z Łodzi i grają 
od 2008 roku. Formację tworzy pięciu 
muzyków-pasjonatów: Franciszek 
Stępień (gitara), Szymon Płaska (per-
kusja), Kamil Biadała (gitara basowa), 
Kuba Kubiak (gitara) oraz Dawid 
Wajszczyk (gitara, wokal). Ich twór-
czość najlepiej oddają słowa: „Szybki, 
melodyjny rock’n’roll, lekko inspiro-
wany twórczością Foo Fighters i Kings 
of Leon, czyli wybuchowa mieszanka 
koncertowa”. Przed dwoma laty 

w czerwcu Black Radio wydało debiu-
tancki album „Gasoline Planet”. Na 
swoim koncie triumfatorzy olkuskiego 
Rockowiska mają już zwycięstwa 
w innych podobnych przeglądach 
w białoruskim Mińsku, czy Piotrkowie 
Trybunalskim. Dodatkowo łodzianie 
w 2014 r. zdobyli wyróżnienie na 
festiwalu w Jarocinie, a rok później 
zagrali też na Przystanku Woodstock. 
Niektórzy zespół Black Radio będą 
także pamiętać z IX edycji muzycz-
nego show „Must Be The Music”. 
Jurorzy w składzie: Ireneusz Dańca 
(dziennikarz), Andrzej Kusza (wo-
kalista) i Jarosław Wilkosz (muzyk) 

jednogłośnie wskazali Black Radio 
na zwycięzcę tegorocznej edycji Roc-
kowiska. Eksperci nie mieli również 
wątpliwości przy wyborze najlepszej 
olkuskiej kapeli, która wzorem ubie-
głych lat odwiedzi Schwalbach i zagra 
tam na bliźniaczym do olkuskiego 
festiwalu. Wyjazd do Niemiec czeka 
zespół Hurrockaine. W niedzielę na 
scenie MOK wystąpili jako ostatni, ale 
mimo to dali się najmocniej zapamię-
tać. Paulina Magdalena Mazur (wokal, 
flet poprzeczny), Christian „Krychu” 

Książek (wokal wspierający, gitara 
basowa), Marcin „Skip” Skipiała 
(gitara), Paweł Baldy (gitara) i Jakub 
Galwas (perkusja) – to członkowie 
Hurrockaine. Mówią o sobie: „Gramy 
muzykę zdecydowanie rockową, wpa-
dającą w cięższe brzmienia, jednak 
na nasze kompozycje wpływają prze-
różne style muzyczne. Nie ogranicza-
my się w żaden sposób, kładziemy 
nacisk zarówno na ciężar riffów, jak 
i rozbudowaną melodykę, harmonię 
i osobiste teksty. Naszym znakiem 
rozpoznawczym jest niecodzienny 
dla muzyki rockowej flet poprzeczny 
w roli pełnoprawnego instrumentu, 
równorzędnego gitarom”.

Stawkę tegorocznego Rockowiska 
uzupełniły formacje: Lingam Divorce 
z Olkusza, Binder z Katowic, Naviga-
tor z Raszyna, Spring Rolls z Lublina, 
Rastafajrant z Cieszyna i Trafiłem na 
Owczarnię ze Sławkowa. Ten ostatni 
zespół udział w Rockowisku 2016 
zawdzięcza zwycięstwu w głosowaniu 
internetowym.

Na zakończenie części konkurso-
wej koncert dał zespół z zaprzyjaźnio-
nego Rock Club Schwalbach – Mind 
Blowing. Alina (wokal), Henrik (gitara 
basowa, wokal), Sebastian (gitara), 
Tim (gitara) i Manu (Perkusja) grają 
razem od czterech lat. Pomimo krót-
kiego stażu na scenie, mają na swoim 
koncie kilka osiągnięć. Te najważ-
niejsze to 3. miejsce w prestiżowym 
konkursie Open Dooors Festival oraz 
koncerty w Hessentag, we Frankfur-
cie, w USA i Benzin. W 2014r. Mind 
Blowing wydał EP pt.: „Moment of Ro-
mantics”. Niemieccy muzycy młodego 
pokolenia w Olkuszu zagrali także 
dzień wcześniej, na scenie plenerowej 
w Baszcie. 
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chechło
Olgerd�Dziechciarz

Chechło to wieś nad dawnym 
odgałęzieniem drogi z Krakowa 
do Wrocławia (odgałęzienie zaczy-
nało się w Olkusz, a przez m.in. 
Chechło wiodło do Częstochowy). 
W samym Chechle było kolej-
ne odgałęzienie, w kierunku na 
Lelów i Ogrodzieniec. Pierwotnie 
Hehel (1306-9), Chechli, Checheł, 
Chechły, Chychło itp. Nazwa typu 
topograficznego, wywodzi się od 
dawnej nazwy mokrych łąk, które 
zwano „chechły” (chechłać znaczy 
- moczyć, prać bieliznę). Biorąc 
pod uwagę źródłosłów nazwy wsi 
na paradoks zakrawa fakt, że na 
południe od Chechla rozciąga się 
Pustynia Błędowska.

Pierwsze wzmianki o parafii 
w Chechle pochodzą z przełomu XIII 
i XIV wieku. Już ok. 1290 r. tutej-
sza parafia obejmowała osiem wsi. 
Pierwszy monografista Ziemi Olku-
skiej, Marian Kantor-Mirski pisał, 
że początki parafii sięgają czasów 
Bolesława Śmiałego (II poł. XI w.), a jej 
założycielem miał być biskup, później-
szy święty Stanisław Szczepanowski, 
który zginął zabity z polecenie tegoż 
króla. Miał tutejszą parafie odwie-
dzać między 1242 a 1266 r. biskup 
krakowski, późniejszy błogosławiony 
Prandota z Białaczewa, herbu Odro-
wąż. Pierwszy modrzewiowy kościół 
mieli zaś spalić w trakcie jednego 
z najazdów Tatarzy.

Rok 1308 zapisał się w dziejach 
tej wsi najazdem najemników biskupa 
krakowskiego Jana Muskaty, którzy 
zniszczyli  wówczas tutejszy kościół 
parafialny, a ludność wsi zmusili do 
ucieczki. W trzy lata później Che-
chło miało już nową, wzniesioną od 
podstaw, świątynię p.w. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. W 1326 r. 
w gronie kanoników opolskich wy-
stępuje niejaki Grzegorz z Chechła. 
W tym samym roku w spisie „Świę-
topietrza” jako płacąca ów podatek 
do Rzymu wymieniona jest miejscowa 
fara. W dokumencie wystawionym 
przez Kazimierza Wielkiego w 1368 
r., zaświadczającym, że czternastu 
imiennie wyszczególnionych dziedzi-
ców z Parcz sprzedało swe części tej 
podolkuskiej wioski (dziś dzielnicy 
miasta) Handzlowi Borkowi, stolniko-
wi sandomierskiemu za 210 grzywien, 
w gronie tej czternastki znajdujemy 
niejakiego Tomasza z Chechła. Nie 
wiemy kiedy wszedł on w posiadanie 
części Parcz. Z 1422 r. mamy wzmian-
kę o drodze z Chechła na Turzyn.

W XV wieku stał tu drewniany 
kościół parafialny p. w. N.M.P, ten, 
który możemy podziwiać obecnie jest 
klasycystyczny i pochodzi z 1807 r.  
Parafia, jak pisze J. Długosz w „Liber 
Beneficiorum” była bogato uposa-
żona (12 wiosek: Błędów, Cieślin, 
Golczowice, Grabowa, Hutki, Kanki, 
Kwasniów, Krzywopłoty, Niegowonice, 
Rodaki, Ryczów i Ryczówek). Pleban 
miał trzy pola i łąki, młyn płacący mu 
trzy grzywny czynszu, dwie sadzawki 
z rybami na rzece Kartorii (co trzy 
lata mógł tych ryb sprzedać za 15 

grzywien). Miał też prawo łowić ryby 
w czterech okolicznych rzekach (Kar-
torii, Przemszy, Białej i Chechelcu. 
Także Długosz wspomina o tutejszej 
karczmie (w XV w. karczma ta  miała 
obowiązek dostarczać tutejszemu ple-
banowi rokrocznie dwa garnce piwa 
pilickiego i kamień łoju). Już w po-
czątkach II poł. XV w. funkcjonował tu 
folwark, a sama wieś utrzymywała już 
wtedy stałe kontakty handlowe z Ol-
kuszem. Z 1439 r. mamy wymienioną 
wśród mieszczan w Lelowie Annę 
Chechelską (czyli z Chechła).

Prawdopodobnie w początkach 
XV w. istniała w Chechle szkoła 
parafialna, skoro w 1408 r. studia 
w Akademii w Krakowie zaczął niejaki 
Pełka z Chechła. W 1598 r. jej pro-
wadzącym był Stanisław z Uniejowa. 
Istniała jeszcze w XVII w. (wzmianki 
o niej z 1598, 1602, 1617 i ostatnia 
w 1644).

Wieś należała od XV w. do róż-
nych rodów szlacheckich pieczętują-
cych się herbami: Przeginia, Pilawa 
i Ostoja. Później także Śreniawa (tylko 
w latach 1376-1420 w Chechle było 
aż 40 właścicieli mających udziały 
w tej wsi). W XVI w. właścicielami 
tu byli: Kmita herbu Śreniawa, oraz 
Brzuchan, Stanisław Gotard, Jam-
pich, Stanisław Chechelski, Stani-
sław Koluczowski. 

Rejestry podatkowe z końca 
XVI w. mówią nam, że w Chechle 
było 4,5 łanów kmiecych, 3 zagrody 
z rolą i 1 rzemieślnik. Z regestrów 
poborowego z 1581 r. dowiadujemy 
się, że do parafii należało wówczas 8 
wsi i było tu 713 wiernych, z tego 55 
rodzin kmiecych, 41 zagrodniczych, 
9 komorniczych, 8 rzemieślniczych 
i 2 karczmarzy. Łanów sołtysich 
i szlacheckich było 4,5. Wiemy też, 
że w XVI w. dalej działał w Chechle 
młyn.

Ciekawostka. Ponoć w czasie 
potopu szwedzkiego szlachta z Che-
chła, nie godząc się na obecność 
obcych wojsk w granicach Rzeczy-
pospolitej, zorganizowała partyzant-
kę. Schronienie dawały gęste lasy 
i jaskinie w okolicach Strzegowej 
i Damaniewic.

W XVII w. przy parafii w Che-
chle istniał przytułek dla ubogich. 
Proboszczem w Chechle w 1658 r. 
był pochodzący z bogatej mieszczań-
skiej rodziny ks. Andrzej Włoszkowic 
z Wolbromia. W 1643 r. pretendował 
on do prepozytury szpitala dla ubo-
gich w Wolbromiu, ale otrzymał ją 
Jan Grabowski.

W XVII w. w opisywanej wsi 
występowało dość rzadkie zjawisko 
w dobrach szlacheckich - wspólnic-
two, czyli wspólne uprawianie przez 

rolników nadanej im ziemi. W 1763 
r. na 22 gospodarstwa, w aż 5 byli 
wspólnicy (dla przykładu w Niesuło-
wicach tylko w jednym).

Na podstawie rachunków święto-
pietrza z II poł. XVIII w. Feliks Kiryk 
wyliczył obszar parafii Chechło na 
130 km kw. i raptem 210 wiernych 
(2 na kilometr, wówczas byłaby to 
najmniejsza gęstość zaludnienia w re-
gionie). Na przełomie lat 1789-1790-
1791 w Chechle było odpowiednio 
od 80 do 107 domów. Zamieszkiwać 
tu miało ok. 450 osób, w tym od 7 
do 13 Żydów (dwie rodziny żydow-
skie, w tym 1 karczmarz). Był tu 
dwór, karczma, browar i młyn, obok 
plebani, była też wikarja, organarja 
i szpital (istniał od 1642 r., w 1783 
było w nim 4, a w 1791 5 ubogich). 

Mieszkało tu trzech księży, był kowal, 
krawiec, szewc i garbarz. W 1791 r. 
wspomniana jest prochownia. Wieś 
należała podówczas do Szymona 
Stefana Kmity. Władysław Semkowicz 
podaje opis Chechła z czasów Sejmu 
Czteroletniego: „Wieś z jednej strony 
obsypana litemi piaskami, przed 
ktoremi broni się sadzeniem drzew, 
z drugiej strony ma grunta górzyste, 
kamienne i przypiaskowe. Okoliczne 
lasy są błotniste i spustoszone, z ba-
gnistemi łączkami i pastwiskami. 
Sieje się żyto, jęczmień, owies, tatar-
kę, proso i groch, pszenicy mało, bo 
grunt do tego niezdatny. (…) W par. 
Chechło występują duże piaski, 
ciągnące się od Ch. Do Olkusza i do 
Boru do Gołczowic. Lasy wielkie czyli 
bory różnego gatunku, znajdujące się 
przy każdej wsi, są mało użyteczne, 
osobliwie między Grabową, Hutkami 
a Rokitnem, gdzie od kilku już lat 
wysiewa się głównie mannę. Jeden 

z lasów, zwany Grądy, należący do 
bpa krak., dostarcza budulca dla 
klucza Jangrot. (…) Na pd. od Ch. Leży 
jezioro, zwane na Biały”.   

Rok 1807, gdy plebanem był 
ks. Jakub Kmita z Woli (zastąpił 
w 1779 r. ks. Rogowskiego), zapisał 
się w historii wsi budową nowego 
kościoła, który zastąpił wcześniejszy, 
niewielki (40 łokci długi, 20 szeroki) 
modrzewiowy kościółek. Mury nowego 
budowano wokół starego, by w końcu 
ten w środku rozebrać. Za czasów ks. 
Mikołaja Wiśniewskiego (1824-1878) 
wymurowano nowa dzwonnicę. Nowy 
kościół nie był jednak solidnie zbudo-
wany, gdyż na jego stan narzekał już 
mianowany tu proboszczem 16 XII 
1878 r. ks. Wincenty Wielochowski: 
„...zastałem parafię moralnie bardzo 

zaniedbaną, materialnie - ani budyn-
ków, ani plebanii. Do kościoła lało się. 
Mszę świętą trudno było odprawiać 
w porze deszczowej. Postawiłem 
plebanię i budynki gospodarcze spo-
sobem administracyjnym dokładając 
swojego grosza - 1200 rubli. Potem 
wziąłem się do kościoła. Pokryłem 
gontem, dałem nową sygnaturkę, 
sufit i większe okna, bo były bardzo 
małe. Zewnątrz kościół otynkowałem 
i pomalowałem wprzód wzmocniwszy 
ściany, które były bardzo poskręcane 
i groziły wywaleniem się..” (cyt. za 
A. Krawczykiem „100 lat świąty-
ni”). Nowy proboszcz ks. Wincenty 
Nowakowski (objął parafię w 1893, 
zm. 10 lat później), zdecydował się 
na krok bardziej radykalny, miast 
remontować, to czemu i tak pisany 
był rychły koniec, wzniósł w 1895 r. 
nowy kościół. Jego wnętrze w 1899 
r. malowali artyści z Krakowa Witold 
Urbański i Sobowicz. Witold Urbański 

(1851-1907), absolwent akademii 
krakowskiej, gdzie jego talent docenił 
Jan Matejko, specjalizował się w por-
trecie i w żywych obrazach; wystawiał 
w Zachęcie i w Paryżu, zajmował się 
też konserwacją dzieł sztuki – to 
on odrestaurował zniszczony przez 
Władysława Podkowińskiego słynny 
„Szał uniesień”.    

W XIX w. wieś należała do gminy 
Bolesław. W 1827 r. 81 domów i 591 
mieszkańców. Ówczesne dobra Che-
chło, jak wylicza „Słownik Geograficz-
ny Królestwa Polskiego” (z 1880 r.) 
obejmowały 4927 mórg, z których do 
tutejszych 109 włościan należało 751 
mórg. Morgi dworskie obejmowały: 
ziemi ornej mórg 289, łąk mórg 527, 
pastwisk 30, lasu 1620, nieużytków 
1710. Działał tu wtedy młyn wodny 
M. Jaworskiego, zatrudniający 1 
robotnika.

Płonie wieś, powstaje OSP. Dniem 
wielkiej tragedii dla Chechła był 30 
kwietnia 1908 r., kiedy to ogromny 
pożar strawił 81 zabudowań w tej 
wsi. Rozprzestrzenianiu się pożaru 
sprzyjał fakt, że we wsi przeważała 
zabudowa drewniana (pierwszymi 
murowanymi budynkami w Chechle 
był kościół i dom Jaworskich, wznie-
siony w 1898 r.). „Wśród krzyków 
rozpaczy, ryku przerażonego bydła, 
rżenia oszalałych ze strachy koni, 
nikt nie słyszał słabego wołania 
starego, schorowanego Paci, który 
płonął ze swym domem. Jego najbliżsi 
pracowali w lesie” - pisał w tekście 
poświęconym 80-leciu OSP w Che-
chle Andrzej Krawczyk. Być może to 
zwycięstwo żywiołu sprowokowało 
mieszkańców Chechła, do zorgani-
zowania w tej wsi Ochotniczej Straży 
Pożarnej, która powstała  tu już 
w czerwcu 1917 r., (jako pierwsza 
w okolicy). Do OSP zgłosiło się 30 
ochotników. Wśród założycieli straży 
byli: Wincenty Jampicha, Jan Sierka 
(naczelnik w latach 1917-25), Włady-
sław Krawczyk, Tadeusz Jaworski, 
Roman Mrówka, Piotr Sierka (naczel-
nik w latach 1934-37) i Józef Kalarus. 
Za zebrane na zabawach tanecznych 
i loteriach pieniądze zakupiono 
pierwsze toporki, bosaki i drelichowe 
mundury. Wkrótce strażacy mieli też 
remizę, która mieściła się w starej 
szopie. Podczas kolejnego pożaru 
wsi, w 1921 r. spłonęło 50 zabudo-
wań, można jednak być pewnym, 
że gdyby nie ofiarność strażaków, 
straty byłyby dużo wyższe. Wkrótce 
strażacy dysponowali już konnym 
wozem bojowym, dwoma sikawkami 
i drabiną. W 1928 r. strażacy gasili 
następny pożar drewnianej zabu-
dowy w Chechle, pomagali również 
w gaszeniu wielkiego pożaru Rodak. 

W 1934 r. zaczęto budowę remizy, 
która stała się prawdziwym Domem 
Ludowym z dużą salą widowiskową. 
Tak jak w większości wsi, strażacy 
prócz gaszenia pożarów, inicjowali 
również działalność kulturalną. Przy 
OSP w Chechle działał już wówczas 
zespół teatralny prowadzony przez 
panów Polaczka i Feliksa Kotalę. 
Pierwszy sztandar straż w Chechle 
świeci w 1938 r. Podczas wojny 
strażacy współpracują z partyzantką 
AK-owska.

Ćwiczyli przed bitwą. W począt-
kach listopada 1914 r. na kilka dni 
przed bitwą pod Krzywopłotami, 
młodzi rekruci z nowego poboru, 
wchodzący w skład batalionu uzupeł-
niającego dla Legionów J. Piłsudskie-
go przez trzy dni kwaterowali i ćwi-
czyli właśnie w Chechle. Uczestnik 
tamtych zdarzeń, krakowianin Józef 
Musiarek wspominał: „Na ogromnych 
piaszczystych przestrzeniach, otoczo-
nych dookoła lasem, ćwiczył cały ba-
talion. Były to jedyne większe ćwicze-
nia przed bitwą pod Krzywopłotami. 
W kilka dni uzupełniono wykształce-
nie bojowe młodego rekruta. Żołnierz 
polski i słuchał wykładów skwapliwie 
i ćwiczył karabinem zapamiętale, gdyż 
rozumiał, że to ostatnia nauka przed 
szalejącą w pobliżu bitwą. W Che-
chle padł nagle rozkaz wymarszu. 
Batalion przed przebywającą właśnie 
komendą Korpusu i odmaszerował na 
Krzywopłoty, gdzie stały już bataliony 
VI-ty, IV-ty i artyleria kpt. Brzozy. 
Batalion uzupełniający wcielono 
między obydwa bataliony brygady 
Piłsudskiego”. 

Ks. Michał Laudański, który 
objął parafię w 1928 r. gruntownie 
wyremontował budynki gospodarcze 
i plebanię przy kościele. Postawił też 
przed świątynią figurę Matki Boskiej. 
Kolejny proboszcz (w latach 1933-38) 
ks. Pytlakowski pokrył dach kościoła 
blachą cynkową, sygnaturkę miedzia-
ną, a dzwonnicę gontem. Następny 
proboszcz ks. Feliks Pasierbiński 
(w parafii od 1938-46) otynkował 
świątynię.

Słynni kłusownicy. Przed wojną 
Chechło słynęło z ...kłusowników. 
Nie tylko polowali oni nielegalnie na 
dziką zwierzynę, ale produkowali na 
większą skalę fuzje własnej, domowej 
roboty. Ponoć i dziś w tych okolicach 
są tacy, którzy kontynuują rodzinną 
tradycję polowania bez legitymacji 
Polskiego Związku Łowieckiego.   

W czasie II wojny światowej pro-
wadzono tu wiercenia badawcze w po-
szukiwaniu złóż rudy żelaza. W czasie 
okupacji działała w Chechle placówka 
AK o kryptonimie „Cietrzew”, której 
komendant Piotr Toboła „Popiel” 
dostarczał bardzo ważnych informacji 
dowódcy baonu „Surowiec” Gerarda 
Woźnicy „Hardego”.

17 stycznia 1944 r. miała tu miej-
sce akcja partyzancka skierowana 
przeciwko niemieckim kolonistom. 
Zaś 9 maja tegoż roku patrol z od-
działu „Twardego” wykonał wyrok na 
sołtysie Chechła, który kolaborował 
z Niemcami. Dodajmy, że okupanci 
uważali Chechło za wieś partyzancką, 
co świadczy o dużym zaangażowaniu 
jej mieszkańców w ruch oporu.

Zarys dziejów Chechła do 1945 r. 

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.

Barokowy�ołtarz�św.�Antoniego.

#  w  szkole  gramy  Enej dla II LO i Michałka
olkusz

Piotr�Kubiczek

Jak ściągnąć do Olkusza 
gwiazdę polskiej sceny muzycznej 
bez dużych pieniędzy? W teorii 
to bardzo proste, jednak przyjazd 
zespołu Enej wymagał od uczniów 
i nauczycieli II Liceum Ogólno-
kształcącego nie lada wyrzeczeń 
i ogromu pracy. Ale udało się! 
Ekipa II LO wygrała ogólnopolski 
konkurs Eska TV pn. „W szkole 
gramy” i w nagrodę w hali MOSi-
R-u twórcy takich przebojów jak 
„Kamień z napisem love”, czy 
„Tak smakuje życie” dali godzin-
ny koncert.

Pół tysiąca szczęśliwców mogło 
zobaczyć występ zespołu, który po-
wstał w 2002 roku w Olsztynie, ale 
tak naprawdę głośno zrobiło się o nim 
dopiero w roku 2011, kiedy Enej 
wygrał telewizyjne show „Must be 
the music”. Od tego czasu 8-osobowa 
kapela jest rozpoznawalna na całym 
świecie, a jej nowe utwory raz po raz 
trafiają na szczyty list przebojów. 

Dlaczego koncert grupy Enej 
mogło zobaczyć tylko 500 osób? Bo 
takie były reguły konkursu. Zespół 
miał zagrać dla szkolnej społeczności, 
ale i tak na widowni pojawili się fani 
formacji niezwiązani na co dzień z II 
LO. Darmowe wejściówki były do 
odbioru w sekretariacie „Dwójki” 
dzień przed koncertem. - To dla nas 

wyjątkowa nagroda. Młodzież wy-
marzyła sobie ten koncert i zrobiła 
naprawdę wszystko, aby do niego 
doszło. Jestem dumna ze swoich 
podopiecznych – mówiła Iwona 
Sroka, dyrektor II LO. - Wszystko 
zaczęło się dosyć niewinnie. Najpierw 
pojawił się pomysł, który szybko pod-
chwycili uczniowie. Im dwa razy nie 
trzeba powtarzać, zawsze są chętni 
do działania – dodaje Marcin Stawi-
noga, nauczyciel i zarazem główny 
opiekun ekipy II LO, która wzięła 
udział w konkursie Eska TV Aby móc 
liczyć się w walce o koncert, należało 
nakręcić własny teledysk do hitu 
„Kamień z napisem love”. W pracy 
nad klipem udział wzięło przeszło 
dwadzieścia osób. Jeden dzień zdjęć, 

dwa dni montażu i można było czekać 
na wieści z Warszawy. Te były bardzo 
obiecujące, bowiem głosami jury, 
propozycja II LO została zakwalifi-
kowana do najlepszej trójki w kraju. 
I dopiero wtedy rozpoczęła się praw-
dziwa mobilizacja. - Zostaliśmy 
zaproszeni do studia Eski, a na nasz 
teledysk głosowały tysiące ludzi. 

Konkurencja była silna, ale osta-
tecznie to my okazaliśmy się najlepsi 
– wspomina mocno zaangażowany 
w akcję Damian Kajda.
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

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

(32)3071234.

POLECAMY

Kupiê - Sprzedam
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 kol-
orów), bindowanie, termobindow-
anie, bigowanie, z³ocenie metod¹ 
termodruku.
=Schody, drzwi, balustrady, meble 
Tel. (508)473318 www.schody-
drzwi.com.pl
=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do 
ga³êzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

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

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(793)001819.

BudOwLaNe

=DOCIEPLENIA BUDYNKÓW.  
Tel.(600)966719.

FiNaNSOwO - prawNe

=Chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Prywatna po¿yczka do 20000 z³. 
Tel.(32)2642876 .
=Konsolidacja chwilówek do 7000 
z³. Tel.(32)2642878.

=Pozabankowa do 40000 z³ bez 
zdolnoœci. Tel.(32)2642876.

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 komunijne. 
Tel.(600)057912.
=WESELA- obs³uga muzyczna-DJ, 
prezenter- imprezy okolicznoœ-
ciowe- zawodowo. www.pbmuzyka.
pl Tel.(501)384356.

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. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.
=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
=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.

praCa

Poszukujemy pracowników  
do sprzedaży przez telefon  

materiałów stomatologicznych.  
CV ze zdjęciem na e-mail:  

marketingolkusz@gmail.com

=Przyjmê do pracy operatora 
koparko-³adowarki, pracowników 
budowlanych, wodno-kanaliza-
cyjnych, z mo¿liwoœci¹ zakwaterow-
ania. Tel.(604)292970.

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

=Umyjê okna. Tel.(698)994735.

Firma SUPRON1 zatrudni  
osobê na stanowisko pracownik 
produkcji/ kierowca-mechanik.  

Wiêcej informacji pod nr  
Tel.(602)773935.
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG naCzynIowy
Piotr Kulig, dr n. med. – spec. chirurgii ogólnej, 
w trakcie spec. z chirurgii naczyniowej.  Konsul-
tacje. Usg kończyn dolnych, jamy brzusznej, 
tarczycy, piersi. Olkusz, ul. Sławkowska 4, (“GAL-
MED”).  Pt. od 16. Tel. 32 754 34 64, 506 312 032.

Łukasz Nowarski dr, diagnostyka i leczenie 
chorób żył i tętnic. USG dopler, leczenie owrzo-
dzeń podudzi. Olkusz PRO FAMILIA ul. J. Kantego 
28, rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

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

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, ul. Jana Pawła 
II 30 (RTG), wtorek, piątek. Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, ul. Jana Pawła II 30 (RTG), 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 pon. i śr. 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, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.

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.

Szymon Mleczko, lek. med., specjalista chorób 
wewnętrznych, diagnostyka serca i naczyń, NZOZ 
Pro-Familia ul. J. Kantego 28, tel. 32 754 35 22, 
793 346 033

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 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.

Pedagog Ewa Drynda, prowadzenie terapii logope-
dycznej z elementami psychologii, NZOZ Pro-Familia 
ul. J. Kantego 28, tel. 32 754 35 22, 793 346 033.

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.

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
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Studio Venus, dr n. med. Joanna Sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7, tel. 
501 310 050.
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

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

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11 
(zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-12, wt., czw. 
16-17. Tel. 696 024 735, 32 643 09 25.
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.
Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja 
telefoniczna: 668 127 238.

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” Diagnostyka i chirurgia oka pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.  
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl

„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
SPECJALISTA ONKOLOGII KLINICZNEJ. Przyj-
muje w poniedziałki od godz. 16.00. NZOZ  
Profamilia, Olkusz, ul. Jana 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.

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

Maria Suchodolska-Wójcicka, Gab. Psychoterapii. 
Konsultacje, diagnoza (w celach orzeczniczych, 
neuropsychologiczna), psychoterapia psychody-
namiczna. Olkusz, ul. Krakowska 3. Tel. 693697592.

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
Mgr Elżbieta Curyło. Rehabilitacja dzieci  
i niemowląt, z dojazdem. Terapia neurorozwo-
jowa (NDT-BOBATH), wady postawy, masaż.  
Tel. 513 326 890. www.el-reha.pl
Dominika Dudek, mgr fizjoterapii, dziecięcy 
terapeuta NDT-Bobath. Olkusz, ul. Dworska  
19 a, www.reha-bobas.pl Tel.606626902.
EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce.  
Wady postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa 
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortope-
dyczne, 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.
Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. 
Udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SLA, 
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach, 
wypadkach, masaż leczniczy kręgosłupa. Reha-
bilitacja w przychodni GAL-MED lub wizyty 
domowe. Tel. 505 503 249. www.an-medic.pl
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Udary, 
zespoły bólowe kręgosłupa i kończyn, rwa kul-
szowa, zwyrodnienia, dolegliwości neurologiczne, 
ortopedyczne, reumatoidalne, krążeniowo-od-
dechowe. Kompleksowa i profesjonalna fizjote-
rapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty dom. 
Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl

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

StomAtoloGIA
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.

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.

Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Telefon: 668 178 832.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

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.

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

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. Pn.-pt. 9-17, sobota 
9-12.

URoda
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

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

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, depilacje laserowe, zabiegi pielę-
gnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszcza-
jące. Mikrodermabrazja -50%, lipodermologia 
-50%, depilacja laserowa -50%. Olkusz, ul. Kra-
kowskie Przedmieście 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

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. 

Pracownia USG. Artroskop Centrum Medyczne 
Bogdan Wziętek. USG Ortopedyczne: kolan, 
bioder, barków, kostek, mięśni, ścięgien, bioderek 
niemowląt, punkcje, iniekcje pod kontrolą USG, 
codziennie. Chrzanów, Wyszyńskiego 17A,  
rejestracja: 32 223 61 77 www.wzietek.pl
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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

06-05-2016 piątek al. 1000-lecia 17

07-05-2016 Sobota ul. mickiewicza 7

08-05-2016 Niedziela al. 1000-lecia 17

09-05-2016 poniedziałek ul. K. K. wielkiego 28

10-05-2016 wtorek ul. K. K. wielkiego 60

11-05-2016 Środa ul. Buchowieckiego 15 a

12-05-2016 Czwartek ul. K. K. wielkiego 64 B

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”
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ZDROWIE i URODA

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:

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E


