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Mija 25 lat od podpisania traktatu 
„O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy”. Olkusz też na nim zyskał.
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Gmina Bolesław otrzymała główną nagrodę 
w kategorii ekoGmina wiejska w konkursie 
ekoLiderzy Województwa Małopolskiego.
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Uwaga kierowcy! Od 22 czerwca zmienia 
się organizacja ruchu w obrębie centrum 
handlowego w Kluczach.
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Olkuska Karta 
Seniora już  

do odebrania
� Więcej�na�stronie 3

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Masz skończone 60 lat i miesz-
kasz w gminie Olkusz? Możesz ko-
rzystać z Olkuskiej Karty Seniora 
(OKS) uprawniającej do zniżek 
w wielu miejscach na terenie 
Polski, w tym również w naszym 
mieście. Co ważne, karta jest bez-
terminowa i bezpłatna.

Na początku maja prezes Sto-
warzyszenie MANKO Łukasz Salwa-
rowski (pomysłodawca programu  
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Wodociągi – potrzebna 
zmiana, a nie układy

Dobiega końca kolejna kadencja zarządu 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o. w Olkuszu. 21 czerwca Rada Nadzorcza 
spółki zadecyduje o tym, czy w następnych la-
tach Wodociągami będzie kierował ten sam skład 
osobowy jak dotychczas. Jako burmistrz, repre-
zentujący blisko 50 tys. mieszkańców, wsłuchu-
jąc się w ich liczne apele i wyrazy dezaprobaty 
dotyczące jakości wody oraz ceny wody i ście-
ków, uważam, że zmiany w zarządzie PWiK sp. 
z o.o. są niezbędne do tego, aby wytyczyć nowy 
kierunek zarządzania tym przedsiębiorstwem. 
Przedstawiciel Gminy Olkusz wyrazi to stano-
wisko w czasie wtorkowego głosowania. Nieste-
ty, jest to tylko jedna osoba w sześcioosobowej 
Radzie Nadzorczej.

Wzrost cen usług realizowanych przez Wodo-
ciągi jest znaczny. W ubiegłym roku Gmina Olkusz 
dopłaciła ze swojego budżetu kwotę ok. 1,6 mln zł. 
W 2016 r. ta dopłata wyniesie ok. 3 mln zł. Dzięki 
temu dziś 1m3 wody kosztuje 6,05 zł brutto, a 1m3 
odbioru ścieków 7,49 zł brutto. Gdyby nie dopłata 
z budżetu Gminy Olkusz, ceny te kształtowałyby się 
na poziomie 6,33 zł brutto za 1m3 wody oraz 10,18 
zł brutto za odbiór 1m3 ścieków. Wstępne szacunki 
PWiK sp. z o.o. wskazują na to, że w przyszłym 
roku konieczna będzie dopłata do cen wody i od-
bioru ścieków w wysokości ponad 5 mln zł.

Budżet Gminy Olkusz tworzą przede wszyst-
kim mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. Głównym 
źródłem dochodu gminy są bowiem podatki. Co 
prawda dopłaty z budżetu do cen wody i odbioru 
ścieków sprawiają, że mieszkańcy bezpośrednio nie 
odczuwają wzrostu cen tych usług, jednak wydatek 
ten negatywnie wpływa na możliwości realizacji 
przez nas innych zadań, w tym inwestycyjnych. 
Nie ma mojej zgody na dalszy wzrost obciążenia 
mieszkańców wyższą ceną wody i ścieków. Uwa-
żam, że aktualna taryfa jest i tak bardzo wysoka. 
W trybie pilnym należy przeprowadzić analizę 

powodów tak znacznego wzrostu kosztów działal-
ności przedsiębiorstwa, w tym analizę zatrudnienia 
oraz efektów, które zostały uzyskane w wyniku in-
westycji prowadzonych na szeroką skalę.

Z żalem informuję, że bez odpowiedzi pozostał 
mój apel o dokonanie zmian w zarządzie PWiK sp. 
z o.o., skierowany pisemnie do wójtów gmin Klu-
cze i Bolesław oraz burmistrza miasta Bukowna 
w kwietniu tego roku. Zgoda na to, aby obecny za-
rząd w niezmienionym składzie kierował Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu 
jest wyrazem biernej akceptacji dla tych wszystkich 
negatywnych zjawisk, które na co dzień zarzucane 
są Wodociągom przez mieszkańców.

Jako wójtowie i burmistrzowie, wybrani w po-
wszechnych wyborach, powinniśmy reprezento-
wać mieszkańców, którzy stanowczo domagają się 
wdrożenia przejrzystej polityki funkcjonowania 
Wodociągów, zorientowanej na ich dobro i wyra-
żonej w konsekwentnym dążeniu do obniżania cen 
usług przy jednoczesnej poprawie jakości wody. 
Apeluję wobec tego, aby sprzeciwić się rosnącym 
cenom i coraz niższej jakości usług. Potrzebna jest 
zmiana kierunku funkcjonowania Wodociągów, 
a nie pielęgnowanie dotychczasowych układów, na 
których cierpią osoby nieświadome politycznych 
zależności – sami mieszkańcy.

Mimo większościowego pakietu udziałów 
Gminy Olkusz w PWiK sp. z o.o., głos samej Gmi-
ny Olkusz w tej sprawie nie będzie miał decydu-
jącego znaczenia. Gorąco liczę na to, że w ciągu 
najbliższych dni włodarze pozostałych gmin – Bu-
kowna, Bolesławia i Klucz – raz jeszcze zastano-
wią się, jaka decyzja ich przedstawicieli w Radzie 
Nadzorczej będzie zgodna z wolą ich wyborców.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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Uwaga 
kierowcy!

KLUcZe
Wiola�Woźniczko,�fot.�UG�Klucze

Od 22 czerwca zmienia się or-
ganizacja ruchu w obrębie centrum 
handlowego w Kluczach („Biedron-
ka”, Delikatesy „Centrum” i inne 
punkty handlowo-usługowe).

Już od przyszłej środy wokół tzw. 
ryneczku (płyty parkingowej) obowią-
zywać będzie ruch jednokierunkowy. 
Na tym terenie zostanie też wprowa-

dzona strefa zamieszkania. Oznacza 
to ograniczenie prędkości do 20 km/
godz., pierwszeństwo pieszych oraz 
parkowanie tylko w wyznaczonych 
do tego miejscach.

Jak informują władze gminy, 
wprowadzenie powyższych zmian jest 
podyktowane koniecznością poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych i kie-
rowców. Nowa organizacja ruchu ma 
również zapobiec blokowaniu dróg 
wewnętrznych, co ma obecnie miejsce 
zwłaszcza w godzinach szczytu.

W Biedronce 
bomby  

też nie było...
OLKUSZ

Piotr�Kubiczek

W poniedziałek wieczorem 
w supermarkecie Biedronka na ul. 
Sławkowskiej miała wybuchnąć 
bomba. Taka informacja dotarła do 
dyżurnego Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu. Przed godz. 21 
sklep został ogrodzony taśmami, 
a jego pracownicy i klienci ewaku-
owani. Podobnie jak przed kilkoma 
dniami, tak i teraz alarm okazał się 
być fałszywy.

- Dyżurny zareagował natych-
miast i w miejsce zgłoszenia wysłał 
patrole policyjne. Mundurowi prze-
szukali pomieszczenia i teren przyle-
gający do pasażu handlowego – rela-
cjonuje wydarzenia Katarzyna Matras, 
oficer prasowy KPP. Na Sławkowskiej 
pojawiły się też zastępy straży po-
żarnej. Informację o domniemanym 
podłożeniu ładunku wybuchowego 
potraktowano bardzo poważnie. Na 

szczęście nic nie znaleziono.
- Równocześnie działania roz-

poczęli funkcjonariusze z wydziału 
kryminalnego. Już po kilkudziesięciu 
minutach udało się ustalić telefon 
i osobę odpowiedzialną za wywołanie 
fałszywego alarmu – dodaje aspirant 
Matras. Okazało się, że autorem zgło-
szenia jest 15-latek, który o bombie 
poinformował przez telefon swojej 
mamy. Głupi żart może go teraz słono 
kosztować. O konsekwencjach jakie 
poniesie, zadecyduje niebawem Sąd 
Rodzinny i Nieletnich.

Zgodnie z kodeksem karnym 
osoba dorosła odpowiedzialna za 
wywołanie nieprawdziwego alarmu 
bombowego musi się liczyć z pozba-
wieniem wolności nawet do ośmiu 
lat oraz wysoką karą finansową. 
W przypadku 15-latka procedury 
będą zapewne nieco inne. Nastolatek 
odpowie przed sądem za czyny karal-
ne i przejawy demoralizacji, a koszty 
związane z przeprowadzoną akcją 
ratowniczą pokryją jego rodzice.

Trakty 
do remontu

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W olkuskim magistracie roz-
strzygnięto przetargi na remonty 
gminnych traktów. Oferty oce-
niano pod kątem ceny (95 pkt) 
i okresu gwarancji (5 pkt). Wkrótce 
rozpocznie się realizacja dwunastu 
inwestycji.

Dokończeniem remontu ul. Sło-
necznej w Sienicznie, przebudową 
ul. Młyńskiej i ul. Dworskiej w Nie-
sułowicach oraz wykonaniem nakła-
dek asfaltowych na ul. Skalistej na 
Podgrabiu i na ul. Wiśniowej zajmie 
się olkuskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych. Inwestycja w Sienicznie 
będzie kosztować 21 344,42 zł. W Nie-
sułowicach PRD wykona zadania za 
odpowiednio 13 738,99 zł i 37 348,31 
zł. Nakładka asfaltowa na ul. Skalistej 
będzie kosztować 65 479,73 zł, a na 
ul. Wiśniowej 44 989,70 zł. Na wszyst-
kie te przedsięwzięcia PRD udziela 
pięcioletniej gwarancji.

Konsorcjum olkuskich firm: 
Zakład Projektowania i Wykonawstwa 
Robót Drogowych mgr inż Władysław 
Janik i Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe LINK Zakład 
Projektowania i Wykonawstwa Robót 
Drogowych dr inż. Krzysztof Janik 
zbuduje gminną drogę w Zimnodole 

na działce nr 433. Koszt inwestycji 
to 23 849,81 zł, a gwarancja – 5 
lat. Drugim przedsięwzięciem reali-
zowanym przez konsorcjum będzie 
wykonanie nakładki asfaltowej na ul. 
Buchowieckiego, za kwotę 70 319,76 
zł i przy 5-letnim okresie gwarancji.

Przetarg na budowę chodnika 
wraz z odwodnieniem na ul. Parkowej 
wygrało Przedsiębiorstwo Inżynieryj-
no-Budowlane Comodos Sławomir 
Gugulski z Wadowic. Firma zaofero-
wała cenę w wysokości 109 387,72 
zł i 10- letnią gwarancję. Wadowickie 
przedsiębiorstwo wykona też remont 
nawierzchni placu przy budynku na 
ul. Gęsiej 25 (29 665,05 zł, 10 lat 
gwarancji).

Kolejna inwestycją, której re-
alizacja wkrótce się rozpocznie, jest 
przebudowa ul. Legionów Polskich 
przy blokach nr: 40, 42, 44, 46. 
Zajmie się tym Firma Produkcyjno-
Usługowa KRYSTYNA mgr Krystyna 
Szlęzak z Wolbromia, za 69 878,70 
zł. 27 803,61 zł będzie kosztować 
modernizacja chodnika przy ul. Pił-
sudskiego, którą również zrealizuje 
KRYSTYNA. Firma na swoje prace 
daje 10 lat gwarancji. Zakład Remon-
towo–Budowlany BUDOMAT Mariusz 
Szyszka z Dąbrowy Górniczej wygrał 
przetargu na ułożenie kostki bruko-
wej na placu szkolnym w Witeradowie 
(15 512,34 zł; 6 lat gwarancji).
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„Głos Seniora” skierowanego do 
osób po 60-tym roku życia), olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik i przewod-
niczący Rady Seniorów Ryszard Ryza 
podpisali porozumienie o wprowa-
dzeniu Olkuskiej Karty Seniora. Jej 
posiadacze będą mogli korzystać z 
zniżek na wybrane produkty i usługi. 
Wśród partnerów programu znajdu-
ją się m. in.: uzdrowiska, ośrodki 
zdrowotno – medyczne, kina, teatry, 
muzea, klubokawiarnie oraz wiele 
innych. Szczegółowa lista dostępna 
jest na www.glosseniora.pl.

W miniony poniedziałek w olku-
skim magistracie odbyła się uroczysta 
inauguracja Olkuskiej Karty Senio-
ra. O korzyściach z jej posiadania 
opowiadał prezes Stowarzyszenia 
MANKO.- Zniżki dla seniorów oferuje 
już ponad 300 instytucji i firm na 
terenie całego kraju, a z programu 
korzysta ponad 43 tysiące osób. Po 
wprowadzeniu kart obserwujemy 
większe zainteresowanie zdrowiem 
i profilaktyką wśród seniorów. Nasz 
projekt objęli honorowym patrona-
tem Minister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafalska oraz 
Minister Zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł - opowiadał Łukasz Salwarowski, 

prezes Stowarzyszenia MANKO.
Lista podmiotów uczestniczących 

w programie stale się zwiększa. Są już 
też na niej pierwsze olkuskie przed-
siębiorstwa. - Ulgi dostępne będą też 
w naszych lokalnych placówkach. 
Zwrócę się do podległych gminie 
jednostek, aby i one honorowały 
kartę. Olkusz jest i będzie przyjazny 
seniorom – mówił olkuski burmistrz 
Roman Piaśnik.

Podczas spotkania w magistracie 

wręczono certyfikaty dla pierwszych 
firm, które przystąpiły do OKS. Są to: 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w 
Olkuszu, Klub Fryzjersko-Kosme-
tyczny NOVY, „Osma” Sp. z o. o. 
oraz sklep „Kwadrat”. OKS to dopiero 
początek działań skierowanych do 
starszych mieszkańców. W planach 
jest jeszcze stworzenie lokalnej mu-
tacji ogólnopolskiego pisma „Głos 
Seniora” oraz organizacja Olkuskiego 
Dnia Seniora.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

R E K L A M A

Doskonałe połączenie elegancji, estetyki  
i nowoczesnych technologii, zapewniające  
nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

*  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

WAMAR
Partner Handlowy OKNOPLAST

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 46
tel. 32 645 02 36

Kartę Seniora w Olkuszu można uzyskać  
w następujących punktach:

Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszy-• 
scy dla Wszystkich” w Olkuszu - Klub „Przyjaźń”, Olkusz, ul. Legionów 
Polskich 14 (od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 20.00)

W trakcie dyżurów członków Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu, w Urzę-• 
dzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Biuro Rady Miejskiej pok. 227, Olkusz, 
ul. Rynek 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00)

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, • 
Olkusz, ul. Fr. Nullo 29 (w dniu 16 i 23 czerwca 2016 r. w godzinach 
16.00 - 17.00)

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olkuszu, Olkusz, ul. Żeromskiego 1, I piętro • 
Klub Seniora „Radość” (w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 18.00)

Fundacja „Nowa”, Klub „Kubuś”, Olkusz, ul. Batalionów Chłopskich 2 • 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 20.00).

Zainteresowane osoby wraz z kartą dostaną również aktualną listę firm • 
i instytucji oferujących zniżki dla seniorów.

Błogosławiony 
męczennik

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

Urodził się 21 lutego 1908 
roku w Żarnowcu, skończył olku-
skie Gimnazjum im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego, a zginął jako 
kapłan w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. W 1999 r. został be-
atyfikowany w grupie 108 błogo-
sławionych męczenników. Mowa 
o Maksymilianie Binkiewiczu. 
W niedzielę w bazylice pw. św. 
Andrzeja Apostoła nastąpiło uro-
czyste poświęcenie obrazu z jego 
wizerunkiem.

Błogosławiony Binkiewicz był 
synem Romana i Stanisławy Czu-
basiewiczów. W pierwszych latach 
swojego życia dużo chorował, istniała 
nawet obawa, że mały Maks umrze. 
Jego stan zdrowia zaczął się znacz-
nie poprawiać po przyjęciu przez 
niego sakramentu pierwszej Komunii 
Świętej. Od tego czasu wątły chłopiec 
zaczął nabierać sił, a miejscową 
wiejską szkołę zamienił na olkuskie 
Gimnazjum, którego schedę przejęło 
obchodzące w tym roku 100-lecie 
istnienia I Liceum Ogólnokształcące. 
Absolwentem szkoły średniej został 
w 1926r. Zaraz potem wybrał nowo 
powstałe Seminarium Duchowne 
diecezji częstochowskiej w Krakowie. 
Święcenia otrzymał dokładnie 21 
czerwca 1931r. z rąk biskupa Teodora 
Kubiny w klasztorze na Jasnej Górze. 
Najpierw został mianowany prefektem 
seminarium, a później oddelegowany 
do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie od-

powiadał za szkolne katechezy. Była 
to trudna i żmudna praca. Z czasem 
przeniósł się do Wielunia.

Nastał czas drugiej wojny świa-
towej, a prześladowania dotknęły 
również kapłanów. Dokładnie 6 paź-
dziernika 1941r. nastąpiły masowe 
aresztowania księży byłego powiatu 
wieluńskiego. Przejściowo duszpaste-
rze przebywali w obozie w Konstanty-
nowie, jednak kilkanaście dni później 
dotarli do niemieckiego Dachau, 
gdzie 27 października Binkiewicz 
został zarejestrowany jako więzień nr 
28450. Tortury, choroby oraz pomoc 
dużo od siebie starszym kapłanom 
sprawiły, że po brutalnym pobiciu 
z 23 czerwca 1942 r. ks. Maksymilian 
zmarł następnego dnia.

W minioną niedzielę historię 
błogosławionego przybliżył wszyst-
kim wiernym ks. prof. Jan Związek, 
który wygłosił homilię podczas Mszy 

św. sprawowanej o godz. 13.00 
w bazylice. Duchowny oprócz faktów 
historycznych przedstawił sylwetkę 
swojego współbrata, mówił o jego 
ogromnej wierze i oddaniu drugiemu 
człowiekowi. Przypomniał także jego 
przygodę z harcerstwem. Na zakoń-
czenie świątecznej eucharystii ks. 
Związek poświęcił obraz z wizerun-
kiem błogosławionego Maksymiliana 
Binkiewicza autorstwa Zofii i Stani-
sława Wywiołów.

Z podziękowaniami ruszyli przed-
stawiciele komitetu, który czynił 
usilne starania, aby ten obraz powstał 
i dzień poświęcenia płótna połączyć 
ze zbliżającymi się wielkimi krokami 
obchodami jubileuszu 100-lecia 
istnienia I LO. Jeden z wizerunków 
błogosławionego, w piątek trafi do 
najstarszego w powiecie liceum, któ-
rego absolwentem był wyniesiony na 
ołtarze ks. Binkiewicz.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że 
w dniach 17.06.2016 r. – 07.07.2016 r. na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie 

wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w najem, stanowiących części  działek:  
nr 277/245, nr 277/253, obręb ewidencyjny Starczynów,  
nr 160/25, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, oraz nr 65, obręb 
ewidencyjny Wodąca.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przypomina o możliwości 
otrzymania dotacji celowej w wysokości 2 500 zł. na dofinan-
sowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków 
w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku miesz-
kalnego, położonego na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 
Wnioski o udzielenie dotacji można składać do Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu do dnia 30 sierpnia 2016r. 
Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz w zakładce „Urząd / Ochrona Środowiska” 
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi, pok. 232 tut. Urzędu. 
Szczegółowe informacje dot. zasad udzielania dotacji jw. można 
uzyskać w Wydziale oraz pod nr tel. 32 626 02 32.

2 500 zł dla przepompowni  
ścieków tylko do 30 sierpnia!

UWAGA!

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E 25 lat dobrego 
sąsiedztwa

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

Na obecny rok przypada jubile-
usz 25-lecia podpisania polsko-nie-
mieckiego traktatu „O dobrym są-
siedztwie i przyjaznej współpracy” 
między oboma narodami. Był on 
początkiem mocnych więzi na linii 
Olkusz - Schwalbach am Taunus. 
Dzięki zaangażowaniu Stowarzy-
szenia „Miasta Partnerskie, w sali 
widowiskowej MOK, w ostatnich 
dniach odbyła się gala podkreślają-
ca ćwierćwiecze międzynarodowej 
jedności i blisko 20-letniej współ-
pracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi 
samorządami.

Wspomniany traktat podpisano 
17 czerwca 1991 roku. W  szcze-
gólności w pierwszych latach jego 
podpisania, podkreślał znaczenie 
stosunków polsko-niemieckich dla 
jedności Europy, określił kwestię 
mniejszości narodowych zamieszku-
jących na terenie obu państw, wzmoc-
nił intensywność wymiany kulturowej 
oraz zapewnił współpracę młodzieży, 
z której teraz chętnie korzystają 
młode pokolenia Polaków i Niemców. 
Postanowienia zostały wzmocnione 
odrębną umową założycielską organi-
zacji międzynarodowej pod nazwą Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
(z niemieckiego Deutsch-Polnisches 
Jugendwerk).

Niedługo po podpisaniu traktatu 
na początku lat 90. ubiegłego stule-
cia, Olkusz zyskał nowych przyjaciół, 
a więź łącząca Srebrne Miasto ze 
Schwalbach z perspektywy lat wydaje 
się być naprawdę mocna. Świadczy 
o tym choćby intensywność wymian 
na linii tych dwóch partnerskich 
miast. Wzajemne odwiedziny mło-
dzieży i seniorów to stały punkt w ka-
lendarzu obu samorządów. Młodzież 
szkolna z Olkusza poznaje kulturę 
i język również w innych rejonach 
Niemiec. Umowa pn. Polsko-Niemiec-
ka Współpraca Młodzieży gwarantuje 
naszym placówkom oświatowym 
wolną rękę w wyborze swoich szkół 
partnerskich za zachodnią granicą.

Współpraca młodzieży w ramach 
PNWM kwitnie, czego dowodem były 
prezentacje przygotowane przez 
uczniów Gimnazjum nr 3 i Gimna-
zjum nr 4, a także I i II LO. Część, 
w której młodzież prezentowała swój 
międzynarodowy dorobek ostatnich 
lat zyskała miano „Mostów przyjaźni 
i edukacji”. Na scenie pojawili się też 
niemieccy uczniowie.

Podczas gali nie mogło zabrak-
nąć przewodniczących partnerskich 
Stowarzyszeń – Genowefy Bugajskiej 
oraz Guentera Pabsta. Seniorzy 
wspólnie wygłosili referat zatytuło-
wany „Kamienie milowe w historii 
polsko-niemieckiego dobrego sąsiedz-
twa”. Pojawiło się także zaproszenie 
na przyszły rok do Hesji na kolejny 
jubileusz, tym razem 20-lecia współ-
pracy na linii Olkusz - Schwalbach.

Polsko-niemiecka współpraca od 
zawsze opiera się na pomocy. Tym 
razem niemiecka społeczność nie 
pozostała obojętna na los 2-letniego 
Michałka walczącego z nowotworem 
oczu. Guenter Pabst przekazał czek 
opiewający na 2600 euro i obiecał 
dalszą pomoc dla rodziny Kalisiów 
przebywającej obecnie w Nowym 
Jorku. O tym, że przez te prawie 20 lat 
Olkusz rzeczywiście zyskał przyjaciół 
w postaci mieszkańców Schwalbach 
mówił też burmistrz Roman Piaśnik. 
Jako gospodarz miasta zaprosił do 
częstych odwiedzin oraz zapewnił 
o dalszej współpracy. - Od zawsze 
czujemy się u Was wyjątkowo. Mamy 
tutaj wielu przyjaciół i ulubione miej-
sca, do których z radością wracamy 
– mówił Guenter Pabst.

Niemcy wracać będą również pa-
mięcią do ostatnich wydarzeń z uro-
czystego spotkania partnerskiego. 
Obok oficjalnych przemówień, były 
dwujęzyczne prezentacje artystycz-
ne oraz mini koncert w wykonaniu 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia. Niemiecka delegacja 
w Olkuszu przebywała od 8 do 12 
czerwca.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Mija kolejny rok szkolny. Jak zwykle wiosną uczniowie ostatnich 
klas każdego etapu kształcenia zastanawiają się co dalej… Wybór 
odpowiedniej szkoły nie jest łatwy, musi ona spełniać oczekiwania 
zarówno ucznia, jak i rodziców. W szkole dziecko ma oczywiście 
zdobywać wiedzę ale jednocześnie ma to być miejsce bezpieczne 
i przyjazne. Decyzja o wyborze szkoły jest szczególnie trudna dla 
uczniów niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi i różnymi 
innymi zaburzeniami. Rodzice szukają miejsca gdzie ich pociechy 
mogłyby w warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojo-
wych oraz możliwości psychofizycznych zdobywać wiedzę i nowe 
umiejętności.

Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu jest właśnie taką placówką. 
Szkoła jest przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych intelektu-
alnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim (w tym 
ze sprzężeniami, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami zacho-
wania, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi i innymi deficytami). 
Zapewniamy optymalne warunki kształcenia dzieciom i młodzieży 
o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Nauka w małolicznych kla-
sach oraz indywidualne programy terapeutyczne opracowywane przez 
specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, 
psychologii, logopedii, socjoterapii umożliwiają uczniom wyrówny-
wanie deficytów oraz odnoszenie sukcesów na miarę ich możliwości. 
Proponujemy urozmaicone zajęcia, w tym logopedyczne, korekcyjno 
– kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne także 
z elementami arteterapii, zajęcia integracji polisensorycznej w Sali 
Doświadczania Świata oraz wiele innych. W pracy z uczniem wyko-
rzystujemy między innymi metody pedagogiki zabawy KLANZY, gim-
nastyki mózgu P. Dennisona, Programy aktywności Knillów, Metodę 
Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metodę N. C. Kepharta, Metodę 
Dobrego Startu, metody komunikacji alternatywnej.

Szkoła oferuje m. in.:
Zdobywanie wiedzy i umiejętności dostosowanych do potrzeb • 
rozwojowych i psychofizycznych dzieci i młodzieży
Zajęcia rewalidacyjne, psychoterapeutyczne, logopedyczne, • 
gimnastyki korekcyjnej, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno - 
kompensacyjne, socjoterapeutyczne
Terapię polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata• 
Korzystanie z pracowni ceramicznej, gastronomicznej, • 
komputerowej, mini siłowni, basenu
Udział w konkursach : międzyszkolnych, powiatowych, • 
wojewódzkich, międzynarodowych
Udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską• 
Opiekę w świetlicy szkolnej od 7.00 – 15.30• 
Możliwość bezpłatnego dojazdu do szkoły• 
Korzystanie ze stołówki• 

Zapewniamy kształcenie na wszystkich  
poziomach edukacyjnych:

Szkoła Podstawowa nr 8 
/klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

lekkim i zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

i znacznym, w tym ze sprzężeniami/

Gimnazjum nr 5
 /klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

lekkim i zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

i znacznym, w tym ze sprzężeniami /

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
/klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

lekkim, w tym ze sprzężeniami, o specjalnościach kucharz  
oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - zapewniamy 

realizację praktyk w szkole /

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
/klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  

w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym ze sprzężeniami /
Jesteśmy placówką przyjazną uczniom, ich rodzicom  

i opiekunom. 

Wszystkich zainteresowanych edukacją w naszej szkole zapraszamy do udziału w zajęciach każdego dnia od 9.00 do 10.30.
Szczegóły na:  zssolkusz.edupage.org   lub pod nr tel. 32 645 04 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
– MIEJSCE PRZYJAZNE

10 Marsz Pamięci
OLKUSZ

Agnieszka�Zub

W ubiegły poniedziałek w rocz-
nicę likwidacji getta w Olkuszu 
jego ulicami przeszedł 10 Marsz 
Pamięci. Dokładnie 74 lata temu, 
13 czerwca 1942 roku, niemiecki 
okupant wywiózł do obozu zagłady 
w Auschwitz-Birkenau ponad trzy 
tysiące olkuszan pochodzenia 
żydowskiego. O ludziach, którzy 
w Olkuszu mieszkali, tworzyli jego 
społeczność i historię, zapomnieć 
nam nie wolno. 

10 lat temu w pierwszym Marszu 
Pamięci samotnie ostatnią drogą 
olkuskich Żydów przeszedł Ireneusz 
Cieślik. W następnych latach liczba 
uczestników Marszu wzrastała. 
Tworzyła ją nie tylko zaangażowana 
w sprawę przywrócenia pamięci 
o zamordowanych olkuskich Żydach 
tzw. nieformalna grupa przyjaciół 
z Olkusza (Ireneusz Cieślik, Olgerd 
Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Da-
riusz Rozmus), ale również wszyscy, 
dla których pamięć o ofiarach jest 
ważna. Od tamtej pory corocznie, 13 
czerwca, spod gmachu olkuskiego 
Starostwa, wówczas Kasy Chorych, 
gdzie uwięzieni Żydzi spędzili w nie-
ludzkich warunkach niemal dwie 
doby, wyrusza Marsz Pamięci.

Uczestnicy Marszu przeszli 
drogą, jaką szli olkuscy Żydzi, czyli 
obecnymi ulicami: Mickiewicza, Szpi-
talną, Kościuszki, Nullo i Kazimierza 
Wielkiego, by ostatecznie dotrzeć na 
dworzec kolejowy, skąd 74 lata temu 
żydowscy mieszkańcy Olkusza zostali 
wywiezieni na śmierć. 

Podczas tegorocznego Marszu nie 
rozwieszano plakatów z nazwiskami 
zamordowanych, których personalia 

udało się ustalić, nie było też kon-
ferencji poświęconej ich zagładzie, 
jak to miało miejsce w roku 2013 
i 2014. Nie było również, niemal już 
tradycyjnie, przedstawicieli samorzą-
dowych władz.

Uczestnicy Marszu zwracali 
uwagę na fakt, że wciąż nie ma 
w Olkuszu tablicy upamiętniającej 
to najtragiczniejsze w historii miasta 
wydarzenie. Od wielu lat trwają 
zabiegi, by tablica taka powstała. 
W roku 2014 ówczesny starosta 
Jerzy Kwaśniewski zapowiadał jej 
odsłonięcie na 13 czerwca, ale jego 
odwołanie ze stanowiska i zmiana 
władz spowodowały, że plan ten nie 
został zrealizowany. W związku z tzw. 
trudną sytuacją finansową powiatu 
olkuskiego zorganizowano zbiórkę 
funduszy na ten cel (zebrano około 
połowy potrzebnych środków, cała 
potrzebna kwota to ok. 3000 zł). 
Drugą połowę obiecała sfinansować 
Gmina Olkusz.

Podobno, jeśli nie wiadomo, o co 
chodzi, chodzi o pieniądze. W tym 
przypadku jest akurat dokładnie 
odwrotnie bo pieniądze na ten cel nie 
stanowią już problemu. Póki co, w po-

niedziałkowe popołudnie, na jednej ze 
ścian Starostwa zawieszono symbo-
liczną tablicę, w trzech językach.

Wyjątkowy akcent tegorocznego 
Marszu to opracowana przez Irene-
usza Cieślika i wydana z tej właśnie 
okazji książka „Marsz Pamięci w rocz-
nicę wymordowania Żydów z Olku-
sza”. W tej ponad 100-stronicowej 
publikacji, oprócz zarysowanej do-
tychczasowej historii marszów (wraz 
ze zdjęciami ją ilustrującymi), znaj-
dziemy przedruki kilku artykułów, 
które ukazały się na ten temat, poru-
szające relacje uczestników marszów, 
ale przede wszystkim zapoznamy się 
z listą żydowskich ofiar niemieckiej 
okupacji Olkusza, sporządzoną przez 
Krzysztofa Kocjana, obejmującą około 
2300 osób, których tożsamość udało 
się do tej pory ustalić. Publikacja 
zawiera również 29 archiwalnych 
zdjęć, pochodzących z różnych źródeł, 
wykonanych prawdopodobnie za 
zgodą władz okupacyjnych. Wszyst-
kie współczesne fotografie miejsc 
udokumentowanych na zdjęciach ar-
chiwalnych wykonał Janusz Mucha, 
a całą publikację sfinansowała Ruth 
Melcer.

Organizatorzy zapraszają na godz. 15.00 do historycznej części miejscowości – Dworu, skąd 
przy akompaniamencie orkiestry dętej wyruszy uroczysty pochód z jeźdźcami, damami dworu, 
rycerze oraz sami mieszkańcy w średniowiecznych strojach. 
Półtorej godziny później zaplanowano kolejne atrakcje na placu przy remizie OSP Rodaki: walki 
rycerzy, dawne tańce plenerowa mennica Dla zainteresowanych kupnem pamiątek asortyment 
w postaci zabawek sprzed wieków i wyrobów lokalnych twórców prezentować będą przedsta-
wicieli gildii kupieckich.Na najmłodszych uczestników czeka szereg konkursów, quizów, gier 
i zabaw. O kulinarną stronę imprezy zadbają panie z KGW w Rodakach.
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R E K L A M A

bUKOwnO
Olgerd�Dziechciarz

4 maja obchodzono w Podlesiu, 
153. rocznicę bitwy, która w prze-
ciwieństwie do bardziej znanego 
starcia pod Krzykawką akurat 
była zwycięska dla powstańców 
styczniowych.

Podlesie, dziś dzielnica Bukowna, 
położone jest na wypiętrzonym ponad 
Wyżynę Śląską wapiennym Garbie 
Tarnogórskim. Wysokość okolicznych 
wzgórz sięga kilkudziesięciu metrów. 
W 1839 r. oczynszowano miejscowych 
chłopów. Ta niewielka wieś należała 
wówczas do dóbr olkuskich. W 1851 
r. Podlesie liczyło 222 morgi i 285 
prętów powierzchni.Bitwa z 1863 r. 
W czasie powstania styczniowego, 
dokładnie 4 maja 1863 r., miała 
tu miejsce bitwa wojsk płk. Józefa 
Miniewskiego i Legii Cudzoziemskiej 
płk. Francesco Nullo z wojskami 
rosyjskimi. Powstańców kusiła wizja 
zdobycia Olkusza. Do bitwy doszło 
ok. godz. 9, kiedy jazda rosyjska 
natknęła się na polskie przednie 
straże. Napotykając zdecydowany 
opór, Rosjanie wycofali się. Planowali 
otoczyć powstańców. Do ataku poszła 
tyraliera kozaków i piechoty. Na 
spotkanie z najgroźniejszą piechotą 
Miniewski wysłał pluton strzelców 
i Legię. Powstańcy przez trzy godziny 
ostrzeliwali Rosjan, potem legioniści 
ruszyli do ataku na bagnety. Szarża 
żuawów dowodzonych przez majora 
Lesieckiego zdecydowała o wygranej 
powstańców. Moskale wycofali się, 
zostawiając za sobą 10 zabitych, 50 
Rosjan odniosło rany.

Sylwetka. Józef Miniewski (1841-
1926). Bardzo szybką karierę woj-
skową robi się tylko podczas wojen. 
Nie jest możliwe, by w czasie pokoju 
w ciągu jednego roku, ba!, kilku 
miesięcy, awansować z szeregowca 
na pułkownika. Taki właśnie awans 
uczynił Józef Miniewski, który za-

czynał powstanie jeszcze jako szere-
gowiec w oddziałach Jeziorańskiego, 
Langiewicza i Śmiechowskiego, by 
w kwietniu formując oddział, który 
później walczył pod Podlesiem i Krzy-
kawką, być już pułkownikiem (sam 
mianował się nawet generałem, ale 
później nie używał tego stopnia). Po 
przegranej pod Krzykawką udało mu 
się wyprowadzić przez bagna Białki 
i Przemszy część ludzi, z którymi 
później przedarł się przez granice 
do Galicji. Potem brał jeszcze udział 
w przygotowaniach wyprawy wo-
łyńskiej gen. Wysockiego. Jego wo-
jaczka skończyła się po przegranej 
pod Radziwiłem. Pracował następnie 
przy budowie Kanału Sueskiego 
i w magistracie we Lwowie. Od 1914 
r. prezesował komitetowi redakcyj-
nemu „Polskiego Przeglądu Wojsko-
wego”. Order Virtuti Militari V klasy 
wręczał mu w Warszawie w 1921 r. 
sam Józef Piłsudski. W Krzykawce 
zjawił się jeszcze raz, w 1923 r., 
z okazji 60-lecia bitwy. Odwiedził 
wówczas także grób Nullo w Olku-
szu. Do Podlesie się nie pofatygował.

W bitwie pod Podlesiem wyróżnił 
się żuaw Alfred Bogusz. To ciekawa 
postać, warto poświęcić jej kilka 
słów, skoro nawet J. Liszka w swej 
monografii powstania styczniowego 
na ziemi olkuskiej wymienia raz tylko 
jego nazwisko, nie wspominając jed-
nakowoż imienia bohatera. A wywo-
dził się Bogusz z rodziny szlacheckiej, 

pieczętującej się herbem Półkozic. 
Urodził się w 1839 r w Rzemieniu 
w dawnym powiecie mieleckim. 
Wychowywany w poszanowaniu 
dla wartości patriotycznych szybko 
przyłączył się do powstania stycz-
niowego. Walczył już na Mazowszu, 
ale brak do tego okresu informacji. 
Potem widzimy go w Krakowskiem. 
Jako żuaw Legii zagranicznej pułk. 
Francesco Nullo walczył w oddziale 

pułk. Józefa Miniewskiego. Wyróżnił 
się - o czym wspominaliśmy - w bitwie 
pod Podlesiem. Po przegranej pod 
Krzykawką nie złożył broni. Półtora 
miesiąca później pod pseudonimem 
„Mazurkiewicz” wespół z Bolesławem 
Ancem walczył dalej, jako komisarz 
żandarmerii narodowej województwa 
krakowskiego. Później w oddziale 
żandarmerii konnej, którym dowodził 
wespół z Andrzejem Denisiewiczem 

(oficer w partii powstańczej Józefa 
Grekowicza, odznaczył się w bitwie 
pod Szklarami, 5 IV 1863 r., związany 
też ze szwadronem olkuskim walczą-
cym pod gen. J. Hauke-Bosakiem). 
Działali głównie w powiecie stopnic-
kim. Stoczyli kilka bitew: 3 sierpnia 
1863 r. pod Sobkowem, 13 pod Buga-
jem, 23 pod Ujnami. We wrześniu wal-
czył na czele oddziału „Iskry”, który 
w bitwie pod Drożejowicami stracił 50 
żołnierzy. Biograf Bogusza Marian Ty-
rowicz o jego udziale w tych bitwach 
napisał: „odznacza się w wszystkich 
tych spotkaniach nieustępliwością 
i wielką lotnością, choć jeden z bezpo-
średnich świadków jego bojów - Bol. 
Anc - charakteryzuje go w tym okresie 
jako ,,dobrego, młodego człowieka, ale 
bez wybitnych zdolności wojskowych 
i uległego Denisiewiczowi”. Potem 
miał jeszcze naganę za jakiś wybryk 
swego oddziału „Iskra”. Powątpiewa 
się w jego udział w wyprawie wojen-
nej Różyckiego, gdzie miał jakoby 
być szefem sztabu. Aresztowany we 
Lwowie, wraz z ks. Adamem Sapiehą, 
daje drapaka z więzienia i ucieka za 
granicę. Po jakimś czasie wraca do 
rodzinnego majątku, gdzie oddaje 
się gospodarowaniu. Choroba psy-
chiczna, na którą z czasem Alfred 
Bogusz zapadł, zmusza jego rodzinę 
do oddania go do zakładu zamknięte-
go w Wiedniu, gdzie umiera, choć nie 
wiemy w którym roku.

Bitwę pod Podlesiem upamiętnia 
tablica pamiątkowa zamocowana na 
obelisku obok zabytkowej kapliczki. 

W końcu XIX i pierwszej poł. 
XX w. Podlesie należało do gminy 
Bolesław, siedziba parafii była w Ol-
kuszu. Podczas rewolucji 1905 r. 
na Diablej Górze odbywały się tajne 
szkolenia bojowców PPS, którzy 
potem dokonywali akcji na terenie 
Olkusza, Bolesławia i Klucz. Tak jak 
w Borze i Starczynowie podczas cięż-
kich przedwojennych lat miejscowa 
ludność zajmowała się wyplataniem 
z sosnowych korzeni koszy, które 
sprzedawano na targach. 

Okoliczne lasy przeżyły dwa duże 
pożary. Pierwszy miał miejsce w 1975 
r., drugi, największy w 1992 r. Z ini-
cjatywy ks. Bolesława Zelka w latach 
80. powstała w Podlesiu kaplica, 
w której msze święte we wtorki i nie-
dziele odprawia ksiądz z Boru.

Zabytki i atrakcje turystyczne. 
Przy ul. Olkuskiej znajduje się 

murowana kapliczka domkowa z wie-
życzką, zdolna pomieścić nieco ludzi. 
Wzniesiona ponoć w 1914 r. Kaplicz-
ka została gruntownie odnowiona 
w 2010 r. Na tyłach kapliczki rosną 
dwie ponoć 200-letnie lipy. Wła-
śnie obok tej kapliczki umieszczono 
kamień z płytą upamiętniającą 150 
rocznicę bitwę pod Podlesiem. Przy 
tej samej ulicy ostało się jeszcze kilka 
starych drewnianych domów.

Opodal Podlesia wznoszą się 
Diabla Góra (382 m n.p.m.) i sąsiadu-
jąca z nią Góra Stoskowa (362 m n. p. 
m.). Oba, dominujące nad Podlesiem 
i Bukownem wzgórza zwieńczone 
pierścieniowym układem skał pokryte 
są bukowym lasem (ma ok. 250 lat), 
w którym spotkać można krzewy: 
dereń świdwa i głóg jednoszyjkowy.

Podlesie i bitwa z 1863 roku

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.

Kamień�z�płytą�upamiętniającą�150�rocznicę�bitwę�z�1863�r.



7Przegląd Olkuski | 17 czerwca 2016 |www.przeglad.olkuski.pl

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.

OLKUSZ
Ryszard�Ryza

Konrad Zbyszko Makusz Wo-
ronicz (1916-1981) Absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Ol-
kuszu (matura 1937 r.)

 
Konrad  Zbyszko  Makush 

(Makusz) Woronicz urodził się 2 
maja 1916 r. w Porąbce (obecnie 
w granicach m. Sosnowca). Jego 
ojciec był z pochodzenia Węgrem, 
a mama, pochodziła z polskiej rodziny 
ziemiańskiej.

Do Liceum im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego w Olkuszu, Zbyszko 
trafił w r. 1934 i od razu stał się 
postacią dominująca w społeczności 
szkolnej. Został drużynowym 10. 
Zagłębiowskiej Drużynie Harcerzy im. 
Tadeusza Kościuszki i wraz z innymi 
kolegami, m.in. Janem Stachurskim, 
Stanisławem Jarno, Mieczysławem 
Karwińskim, Romanem Gurbielem, 
stworzył Starszoharcerski Krąg Że-
glarski „Sztorm”. W lipcu 1936 roku 
odbył się pamiętny Wędrowny Obóz 
Żeglarski po Wiśle, podczas którego 
pokonali żaglówką P-7 trasę z Kra-
kowa do Gdańska. Niestety Makusz, 
w połowie rejsu musiał wrócić na 
pogrzeb mamy.

Po maturze odbył naukę w Szkole 
Podchorążych Rezerwy WP w Prze-
myślu, a następnie praktykę w 6 
pułku strzelców podhalańskich 
w Samborze.

W latach 1937-39 był oficerem 
kontrwywiadu. Podczas kampanii 
wrześniowej walczył w 22 Dywizji 
Piechoty Górskiej (Podhalańskiej), po 
rozbiciu, której dostał się do niewoli 
niemieckiej, z której uciekł. Jak pisał 
po latach do Gerarda Woźnicy – „Har-
dego” „Po ucieczce z niewoli niemiec-
kiej (…) dotarłem do Olkusza znajdu-
jąc okresowe schronienie w domu p. 
Hryniewiczowej i p. Tarchalskiej”. 
W Olkuszu, w oparciu o swoich 
kolegów z harcerstwa zorganizował 
tajną organizacja – kryptonim „10” 
Jak pisał w liście do „Hardego”: „10” 
wzorując się na POW rozpoczęła 
konspirację. To był koniec września 
1939 r. i to jest najstarsza i pierwsza 
konspiracja w Olkuszu!

„10” zajęła się wywiadem. Spo-
rządzono Odc. B – teren olkuskiego 
– 

Wermacht – Luft W – siły SS 
– Policji.

Kontrwywiad – rozpracowanie 
konfidentów, RD i innych wrogów 
Polski.

Broń – zajęto się zbiórką i reje-
stracją broni.

Prasa - przystąpiono do przygoto-
wania tajnego pisma. Pismo w ramach 
współpracy „10”  z Tajna Organizacja 
Harcerską w Dąbrowie Górniczej 
miało obejmować Zagłębie.

Inne - Zebrano sztandary pol-
skie, które znalazły się na terenie 
Olkusza, a to 10 Drużyna Harcerska 
Hufiec Harcerzy Olkusz, Powstańców 
Śląskich – Legionistów i po zakonser-
wowaniu zakopano w piwnicy willi dr 
Łapińskiego przy ul. Ogrodzienieckiej 
w Olkuszu. Pomimo spalonej willi 
przez Niemców – po wojnie w 1945 

r. – odkopano te sztandary i wręczono 
na uroczystej zbiórce 10 Drużynie 
Harcerzy w Olkuszu.

W ciągu następnych lat – po 
moim wyjeździe z Olkusza – człon-
kowie tego tajnego zgromadzenia 
harcerskiego zostali wchłonięci przez 
inne większe o zasięgu ogólnokrajo-
wym organizacje (jak ZWZ – Orzeł 
Biały itd.)”.

Wśród olkuszan, którzy byli 
zaangażowani w te pierwsze działa-
nia konspiracyjne warto wymienić 
m.in. Bogdana Szczygła, Konrada 
Wojciecha Fiołkowskiego, Andrzeja 
Gorczycę, Ryszarda Knapika, Henry-
ka Piechowicza, Ryszarda Frydrycha, 
czy Mieczysława Karwińskiego.

Wkrótce Makusz wyjechał na 
Węgry skąd jednak szybko powrócił, 
wezwany do Warszawy przez gen. Mi-
chała Tokarzewskiego Karaszewicza, 
który stał na czele tajnej organiza-
cji wojskowej „Służba Zwycięstwu 
Polski”. Makusz został szefem Wywia-
du Wojskowego Warszawy – Dzielnica 
Centrum . Na początku 1940 roku 
rozpoczął tworzenie pierwszej grupy 
likwidacyjnej o kryptonimie „ZOM” 
(Zakład Oczyszczania Miasta), która 
działała w strukturach Oddziału 
II (wywiad i kontrwywiad) ZWZ. 
Wkrótce potem Makusz stworzył 
brygadę kontrwywiadowczą do zadań 
specjalnych. W 1941 roku, jako szef 
kontrwywiadu Okręgu Południowo – 
Wschodniego ZWZ został wysłany do 
Lwowa. W 1944 roku Makusz wrócił 
do Warszawy i otrzymał rozkaz prze-
niknięcia do lewicowej Polskiej Armii 
Ludowej. Istniały, bowiem podejrze-
nia, że PAL kontaktuje się z Armią 
Czerwoną. Wtedy dowiedział się, że 
dowództwo Armii Czerwonej pragnie 
nawiązać kontakt z komendantem 
Głównym AK i Delegatem Rządu na 
Kraj, aby przeprowadzić rozmowy 
zmierzające do ujawnienia polskiego 

podziemia, znormalizowania życia 
w kraju i utworzenia Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej. Makusz 
nawiązał kontakt z gen. Leopol-
dem Okulickim, któremu przekazał 
te informacje. Potem brał udział 
w Powstaniu Warszawskim, a po  
kapitulacji trafił do obozu w Prusz-
kowie skąd na podstawie fałszywych 
dokumentów oraz spreparowanego 
zaświadczenia lekarskiego, udało 
mu się wyjść na wolność i wrócić do 
konspiracji.

Po wojnie został aresztowa-
ny przez UB i skazany na śmierć. 
Oczekując przez 7 lat na wykonanie 
wyroku, przez długi czas symulował 
chorobę umysłową. Jedyna osobą, 
która o tym wiedziała był współwię-
zień z celi płk. Franciszek Niepo-
kólczycki.

Po wyjściu z więzienia w 1956 
roku utrzymywał kontakt z płk. Nie-
pokólczyckim i gen. Mieczysławem 
Boruta – Spiechowiczem. Jak wspo-
mina Leszek Moczulski, już w latach 
50 –tych to środowisko przyjęło 
nazwę „nurt niepodległościowy”.

Wewnątrz tego kręgu osób dzia-
łały kilkuosobowe zespoły. Jednym 
z nich było Kierownictwo Zabezpie-
czenia, pod kierunkiem, jak wspo-
mina Leszek Moczulski – „Byłego 
oficera kontrwywiadu ppłk. Makusz 
– Woronicza ps. „Niedźwiedź”. 
W późniejszym okresie Makusz 
osiadł w ośrodku wypoczynkowym 
nad jeziorem Turawa (opolskie), 
gdzie prowadził hodowlę i tresurę 
szarych niedźwiedzi. Makusz był  
mężem wybitnej, polskiej śpiewaczki 
operowej Barbary Kostrzewskiej. 
Zmarł w ośrodku nad Turawą 30 
listopada 1981 r. Pogrzeb, w którym 
uczestniczyli jego olkuscy przyja-
ciele odbył się 3 grudnia 1981 r. na 
Cmentarzu Komunalnym w Opolu 
- Półwsi.

Konrad Zbyszko Makusz Woronicz Gmina Bolesław 
ekoLiderem

bolesłaW
Jakub�Fita,�fot.�Gmina�Bolesław

Gmina Bolesław otrzymała 
główną nagrodę w kategorii ekoG-
mina wiejska w Konkursie ekoLi-
derzy Województwa Małopolskiego. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 7 czerwca 2016 roku w Krakow-
skim Teatrze Variété.

Konkurs zorganizował Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. W tym 
roku odbyła się dziesiąta edycja 
imprezy skierowanej do beneficjentów 
pomocy finansowej korzystających 
z systemu finansowania ochrony 
środowiska na terenie województwa 
małopolskiego w 2015 r.

Mogły w nim brać udział jednost-
ki samorządu terytorialnego, spółki 
komunalne i jednostki organizacyjne 
realizujące zadania związane z ochro-
ną środowiska i gospodarką wodną, 
szkoły i przedszkola oraz organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność 
na terenie województwa małopolskie-
go i działających statutowo na rzecz 

ochrony środowiska.
Głównym założeniem konkursu 

organizowanego przez WFOŚ i GW 
w Krakowie było uhonorowanie tych 
instytucji, które w sposób szczególny 
przyczyniły się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego. Wręczenie 
nagród odbyło się 7 czerwca 2016 
roku w Krakowskim Teatrze Variété.

W uroczystej gali, oprócz laure-
atów, wzięli udział przedstawiciele 
Ministerstwa Środowiska, Urzędu 
Marszałkowskiego, Urzędu Miasta 
Krakowa, przedstawiciele Narodowe-
go i Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a także osobistości świata polityki 
i mediów.

Spośród stu uczestników kon-
kursu ostatecznie przyznano 18 
nagród finansowych i 4 wyróżnienia. 
Na nagrody dla laureatów Konkur-
su przeznaczono środki finansowe 
w łącznej kwocie 450 tys. zł. Dzięki 
wkładowi wójta Gminy Bolesław 
i Zarządu ZGK „Bolesław” Sp z o.o, 
Gmina Bolesław zdobyła nagrodę za 
całokształt działań w zakresie ochro-
ny środowiska w 2015 r.

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis rowerowy 
wielobran¿owy, rtv-agd, art. 
satelitarne, skup-sprzeda¿, Plac 
Targowy. Tel.(502)261113.

=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena – 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.

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.
=autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, 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.

=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do 
ga³êzi, elektryczne itp.  
Tel.(512)373245.

eLeKTROTeChNICZNe
=Naprawa telewizorów  
Tel.(535)871074

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.
=Po¿yczki bez BIK.  
Tel.(728)658439.
=Chwilówki, dojazd gratis.  
Tel.(666)113117.
=Pozabankowa do 40000 z³ bez 
zdolnoœci. Tel.(32)2642876.
=Konsolidacja chwilówek do 7000 
z³. Tel.(32)2642878.
=Prywatna po¿yczka do 20000 z³. 
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 komuni-
jne. 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.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY DOJAZD. TEL.
(515)274430, (602)871305.

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

=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.

=POMOC dROGOWa.  
Tel.(695)634005.

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

PRaCa
=Firma po¿yczkowa zatrudni 
doradców finansowych.  
Tel.(728)658439.

=Umyjê okna. Tel.(698)994735.

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

=Firma SARTECH, producent 
maszyn i urz¹dzeñ do produkcji 
aerozoli, poszukuje osoby na 
stanowisko TOKARZ / FREZER. 
Wymagamy:
- umiejêtnoœci obs³ugi konwenc-
jonalnej tokarki i frezarki
- umiejêtnoœci obróbki narzêdzi-
owej (elementy niewielkich 
gabarytów g³ównie ze stali 
nierdzewnej)
- bieg³ej znajomoœci rysunku 
technicznego
- samodzielnoœci w doborze 
narzêdzi i technologii skrawania
- zaanga¿owania i fachowoœci 
w zakresie obrabianych elementów
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia
- ciekaw¹ pracê wykluczaj¹c¹ 
system pracy akordowej
- zatrudnienie w oparciu o umowê 
o pracê
Praca w Jaworznie. Tel.
(32)6150758 / biuro@sartech.pl

KOMUNIKaT
dnia 31.05.2016 r. przy 

przejeŸdzie kolejowym na 
ul. ¯uradzkiej znaleziono 

tablicê rejestracyjn¹ samo-
chodu osobowego. Wiado-

moœæ w redakcji “Przegl¹du 
Olkuskiego” ul. ¯uradzka 15.

ZdROWIe
=Masa¿ysta. Tel.(734)044444.

RóŻNe
=Do Hiszpanii i na Cypr tylko 
w spodniach ze Stoiska nr 3! 
Polecamy: krótkie spodenki, 
bawe³niane letnie, d¿insy, polscy 
producenci.  Zapraszamy: Targow-
isko, ul. S³awkowska, wt., pt., sob 
do 14.00.



8 | 17 czerwca 2016 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

ZDROWIE i URODA
alergolog
Ewa Liska-Markiel dr n. med. alergolog, larnyn-
golog. Testy pokarmowe, inhalacyjne, odczula-
nie. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Środy w godz. 13-17.

CHIrUrg
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00. 
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.
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30  
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.  
www.gal-med.com
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 DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIrUrg ortopeda
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.
Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

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.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.
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.

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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.

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

Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

GImnastYKa KoREKCYjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 

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• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa  
od 16.30 rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422. 
www.gal-med.com

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.

ImmUnolog
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

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.
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
Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

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.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 
09.00–13.00.
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.
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

neUroCHIrUrg
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09:00–13:00. 

neUrolog
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 10.00–13.00.
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. Rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.
Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

oKUlIsta
Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.
Anita Lyssek-Boroń, dr 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.

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
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

Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Konsultacje, diagnoza, psychoterapia psy-
chodynamiczna. Dzieci, młodzież, dorośli. 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
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

Elżbieta Curyło, mgr. 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.

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

reUmatolog
Ewa Starzyńska lek. med., reumatolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 16.00–19.00.

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  Ol 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  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl 

Wt, śr., pt. 15-19 przyjmuje lek. stom. Grażyna 
Batko.
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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:

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

17-06-2016 Piątek ul. K. K. Wielkiego 60

18-06-2016 Sobota ul. K. K. Wielkiego 64 B

19-06-2016 Niedziela al. 1000-lecia 17

20-06-2016 Poniedziałek ul. Sławkowska 13

21-06-2016 Wtorek ul. Krakowska 16

22-06-2016 Środa al. 1000-lecia 2B

23-06-2016 Czwartek ul. Buchowieckiego 15 a

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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, mezo-
terapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, 
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. Czerwcowa promocja - Letnie Orzeźwienie 
-50%. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 
501 310 050.

Urolog
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.

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.

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 09:00–
12:00. 

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.p

poZostaŁE
NZOZ Pro Familia Olkusz ul. J. Kantego 28, świad-
czy usługi w zakresie: ginekologii, laryngologii, 
ortopedii, kardiologii, endokrynologii, urologii, 
onkologii, chirurgii naczyniowej, dermatologii, 
chirurgii, interny. Holter, Doppler, badania labo-
ratoryjne. Tel. 32 7543522, 793 346 033.
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ZDROWIE i URODA

POLECAMY

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E


