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OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

W liczbie 268 osób, w środę do 
Olkusza dotarli pielgrzymi biorący 
udział w Światowych Dniach Mło-
dzieży.  Dzień  później  przeżywali 
Dzień Dekanalny.  Rozpoczęła  go 
uroczysta Msza  święta,  a później 
goście z Włoch i Czech w barwnym 
i głośnym korowodzie przeszli na 
rynek  skąd  po  oficjalnym  powi-
taniu  ruszyli  poznawać miasto, 
w którym większość z nich spędzi 
kilka dni, aż do poniedziałku.

� strona 3

49. funkcjonariuszy z powiatu olkuskiego 
z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji 
odebrało zawodowe awanse.

� strona 6

Olgerda Dziechciarza subiektywna 
prahistoria „Przeglądu Olkuskiego” 
– do 2000 roku.
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W związku z planowaną budową Quick 
Parku trwają konsultacje z mieszkańcami, 
dotyczące m.in. drogowych rozwiązań.

Welcome to Olkusz!  
Benvenuti a Olkusz!  

Vitejte v Olkuszu!
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Pierwsza grupa pielgrzymów 
pojawiła się w Olkuszu w środę przed 
godz. 15. Zgodnie z planem stanowili 
ją mieszkańcy Italii, choć z gościnno-
ści tutejszych rodzin korzystają rów-
nież Czesi, Chorwaci, Francuzi oraz 
pojedynczy przedstawiciele innych 
narodowości. Mimo różnych kultur 
i obyczajów, wszystkim przyświeca 

ten sam cel – radość ze spotkania 
z Ojcem Świętym, papieżem Fran-
ciszkiem. Zanim jednak młodzi ludzie 
pojadą do Krakowa w całym powiecie 
olkuskim spędzą kilka atrakcyjnych 
dni.

Pierwszy z nich właśnie trwa. 
Wizytę pątników w Olkuszu oficjalnie 

otworzyła poranna Eucharystia spra-
wowana po włosku przez kanclerza 
diecezjalnego ks. Mariusza Karasia. 
Słowo Boże wybrzmiało w trzech 
językach, a wierni żywo reagowali 
na ciepłe przyjęcie przez proboszcza 
parafii pw. św. Maksymiliana, ks. 
dziekana Henryka Chmiełę. Na mszy 
obecni byli przedstawiciele miasta 
na czele z burmistrzem Romanem 
Piaśnikiem.

Gospodarza gminy nie mogło 
też zabraknąć na starówce, gdzie 

zatrzymał się pielgrzymi orszak ma-
szerujący spod św. Maksymiliana. 
Atmosfera przemarszu była przednia, 
królowała muzyka w kilku językach, 
taniec oraz wspólna zabawa. Wiwatów 
i podziękowań dla olkuszan nie było 
końca. - Polska to piękny kraj, miesz-

kają tu wspaniali i dobrzy ludzie. 
Jestem przekonany, że Światowe 
Dni Młodzieży okażą się nie tylko 
dla mnie, ale i wszystkich moich 
przyjaciół przygodą życia oraz czasem 
spędzonym w duchu radosnej modli-
twy – mówi pochodzący z Chorwacji, 
a teraz mieszkający we Włoszech 
Mario Berišic.

Tak jak planowano, w Olkuszu, 
Witeradowie, Osieku i Braciejówce 
zamieszkało liczne grono nie tylko 
świeckich, ale i duchownych, wśród 

nich księża, siostry zakonne i bracia 
kapucyni. Oni ze swoją młodzieżą 
rozumieją się bez słów, czego wyraz 
dali już na samym wstępie zaraz po 
przyjeździe, jak również w trakcie 
czwartkowego marszu na rynek. To 
oni nakręcali zabawę, jak na komplet-

nych przewodników przystało.
Teraz przed młodymi rajd po 

olkuskich muzeach i największych 
atrakcjach miasta, wspólny posi-
łek z wolontariuszami oraz późno 
popołudniowy koncert rockowy na 
scenie plenerowej. W piątek pątnicy 
wyruszą na Jasną Górę, a w sobotę 
odwiedzą Oświęcim, Jaworzno oraz 
Plac Papieski w Sosnowcu. Uroki Ol-
kusza i jego najbliższej okolicy Włosi, 
Czesi i ich kompani poznają jeszcze 
w niedzielę, bowiem właśnie na wtedy 
pod zamkiem w Rabsztynie zapla-
nowano piknik rodzinny, na którym 
wystąpią m.in. Wspólnota Młodych 
Serc (WMS), chór franciszkański oraz 
zespół z parafii pw. św. Maksymiliana. 
Większość pielgrzymów pożegnamy 
w poniedziałkowe przedpołudnie, 
jednak blisko pięćdziesiątka z nich 
zostanie z nami do ostatniego dnia 
ŚDM-u, nocując w miejskich szko-
łach.

- Głęboko wierzę w to, że czas 
spędzony w Olkuszu nasi goście za-
pamiętają na całe życie. Oczywiście 
najważniejsze dla pielgrzymów jest 
spotkanie z papieżem Franciszkiem, 
ale właśnie po to zorganizowano Dni 
w Diecezji, aby młodzi ludzie z innych 
krajów mogli poznać zarówno polską, 
jak i lokalną tradycję. Już nie raz 
udowodniliśmy swoją gościnność. 
I tym razem nie zawiedziemy – prze-
konuje ks. dziekan Henryk Chmieła, 
główny koordynator pobytu pątników 
w dekanacie olkuskim.

Uczestnicy tegorocznych Świato-
wych Dni Młodzieży, których główne 
obchody odbędą się w Krakowie, 
w ostatnich godzinach dotarli również 
do innych gmin powiatu olkuskiego. 
W Wolbromiu zameldowali się Ma-
lezyjczycy, a w Kluczach Hiszpanie 
i Wenezuelczycy.

Nie tędy droga  
Panie Burmistrzu…

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

Czytając artykuł sponsorowany z dnia 15 
lipca 2016 r. nie pozostawia Pan wyboru, aby 
odnieść się do zapisów uderzających przede 
wszystkim w pracowników przedsiębiorstwa jak 
również w politykę Zarządu.

W naszym mniemaniu obowiązkiem Zarządu 
było  zapewnienie  kadry  pracowników,  którzy  od-
powiedzialni  byli  za  realizację Projektu. W miarę 
rozwoju sytuacji, kiedy to Projekt nabrał naprawdę 
rozpędu i równocześnie prowadzone były prace na 
obszarze wszystkich czterech gmin, w tym również 
kiedy  trwała  przebudowa Oczyszczalni  Ścieków 
w Olkuszu, jak i budowa nowego systemu zaopa-
trzenia w wodę, ilość pracowników była dostosowy-
wana do wymogów inwestycji. Zaczynaliśmy od 2 
osób wchodzących w skład Jednostki Realizującej 
Projekt (JRP). W szczycie prac było tych osób 13, 
a teraz 5. Jak widać dobór kadry był właściwy, co 
zaowocowało ukończeniem inwestycji w terminie, 
a proceduralnie kontrole zarówno Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych, Narodowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Naj-
wyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony Środowiska 
- nie wykazały uchybień. Funkcje  pracowników 
JRP  nie  dublowały  się  z  personelem  Inżyniera 
Kontraktu  czy  też Pomocy Technicznej. Niestety 
sformułowania cyt.:

„Okazuje się, że Jednostka Realizująca Projekt 
zlecała zadania własne do wykonania firmom ze-
wnętrznym. Przykładowo, do jej obowiązków należał 
nadzór nad wyborem wykonawców. Jednocześnie 
doradztwo m.in. z zakresu zamówień publicznych 
kosztowało ponad pół miliona złotych.”

mijają się z prawdą, ponieważ każdy dokument 
jaki powstał w wydziale był opiniowany przez kan-

celarię prawną (Pomoc Techniczna). I to kancelaria 
prawna,  opiniując  każdą  specyfikację  istotnych 
warunków zamówienia, akt umowy  itd. wzięła na 
siebie obowiązek reprezentowania przedsiębiorstwa 
w przypadku sporów, które miały miejsce. Jeszcze 
raz podkreślamy Projekt  to złożoność problemów 
i  tematów. A  nasze  dokumenty wielokrotnie  były 
oceniane  jako  „wzór”.  Specjaliści  z  Pomocy 
Technicznej weryfikowali  Studium Wykonalności 
i Wniosek Aplikacyjny dla Projektu przypomnijmy 
obejmującego  cztery  gminy,  zgodnie  z  wymo-
gami  Inicjatywy  Jaspers. Wielokrotne  spotkania 
z przedstawicielami tej organizacji i wspólna praca 
z  pracownikami  przedsiębiorstwa  zakończyła  się 
pozytywną  opinią  ekspertów Unii  Europejskiej 
w dziedzinach: ekonomicznej, technicznej i oceny 
oddziaływania na środowisko. 

To, Panie Burmistrzu dobrze świadczy 
o załodze Przedsiębiorstwa.

Co do wynagrodzeń to nie kwota 5 665 806,44 
zł, jak podaje się w ogłoszeniu prasowym, tylko ok. 
2,7 mln zł – są to wynagrodzenia brutto za okres 8 
lat. Uśredniając, zaangażowanie 6,5 etatów w ciągu 
tych 8  lat,  to  średnie wynagrodzenie  pracownika 
wynosiło  ok.  3,25  tys.  zł  netto. Nie  są  to  chyba 
kokosy, co chciał Pan pokazać w swoim artykule. 
Wynagrodzenia  odnoszą  się  do wykonywanych 
obowiązków. Praca  powinna być wynagradzana. 
I  to  jest  Pana  obowiązek  aby  zadbać w  gminie 
o nowe miejsca pracy, aby mieszkańcy mieli pracę 
za godziwe wynagrodzenie. 

Szanowny Panie Burmistrzu, realizacja projek-
tów unijnych jest procesem złożonym, wymagającym 
wielu fachowców, o czym Pan doskonale powinien 
wiedzieć. Nie  jest  to  zwykły proces  inwestycyjny, 
gdyż ten oprócz fachowej obsługi technicznej i praw-
nej ma obwarowania unijne np. wszystkie  postę-

powania przetargowe były ogłaszane w Dzienniku 
Urzędowym Unii  Europejskiej.  Przedsiębiorstwo 
przygotowało ponad 30 postepowań przetargowych, 
zakończonych podpisaniem umów. Unia Europejska 
wymaga  również  aby  do mieszkańców docierały 
informacje o Projekcie i źródłach jego finansowania. 
Stąd konieczność prowadzenia działań promująco 
– informacyjnych. Zarząd Przedsiębiorstwa wypełnił 
ze swojej strony wszystkie zobowiązania wynikające 
z realizacji tak potężnego Projektu. Przypomnijmy, 
iż  Umowa  o Dofinansowanie  była  aneksowana 
sześciokrotnie. 

Nasza argumentacja o konieczności wspólnego 
działania w realizacji celów z myślą o przyszłych po-
koleniach wciąż spotyka się z oporem z Pana strony. 
Jesteśmy  otwarci  na  konstruktywną  krytykę,  ale 
ciągłe podsycanie mieszkańców przeciwko zreali-
zowanemu Projektowi, w tym przeciwko wszystkim 
pracownikom przedsiębiorstwa, wciąż nie  jest dla 
nas zrozumiałe. Korzyści dla gminy to nie tylko nowa 
infrastruktura, to także podatek od nieruchomości. 
Tylko w  tym  roku  budżet  gminy Olkusz  zostanie 
zasilony kwotą w wysokości 3,85 mln zł. Chcemy to 
podkreślić, w obliczu cytowanej przez Pana dopłaty 
do taryfy na poziomie 3 mln. Dlaczego nie wspomina 
Pan, o uniknięciu konsekwencji, w przypadku nie 
wypełnienia  przez Gminę  obowiązków wynikają-
cych z dyrektyw unijnych. Ponadto zabezpieczenie 
w formie zastawu hipotetycznego na nieruchomości 

będące własnością gminy Olkusz, dotyczyło kredytu 
na realizację kanalizacji sanitarnej w ul. Mazaniec 
i Mazaniec Boczna. Spłata kredytu jest terminową 
i nigdy nie było zagrożenia uruchomienia hipoteki. 

Wciąż  zapominamy  o  pozytywach:  nowych 
sieciach wodociągowo – kanalizacyjnych, nowych 
drogach. To Panie Burmistrzu około 50 km nowych 
nawierzchni  wykonanych  w  ramach  Projektu, 
z  czego  ok.  30  km  to  drogi  gminne w Olkuszu. 
Niewymierne  korzyści  to  wzrost  świadomości 
ekologicznej  dot.  zagrożeń  jakim  jest  nielegalny 
zrzut ścieków do wód i ziemi. Choć i Panu zapewne 
wydaje się frazesem, że ze wzrostem sprzedanej 
wody  i  ścieków  taryfa  ulegnie  zmniejszeniu,  to 
jest to fakt. Więc po raz kolejny proponujemy aby 
motywować mieszkańców do podłączania  się  do 
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. 

Na  koniec  chcemy wyrazić  swoje  podzięko-
wanie za wkład pracy, zaangażowanie i wykazaną 
życzliwość w  trakcie  realizacji  Projektu.  Sukces 
naszego Projektu  był możliwy  dzięki współpracy 
z wieloma  instytucjami,  ale  najważniejsze  są  te 
lokalne – jednostki samorządu szczebla gminnego 
i powiatowego. Jako Przedsiębiorstwo – Inwestor 
i Beneficjent środków z Funduszu Spójności, życzy-
libyśmy sobie, aby idea jaka przyświecała nam na 
„starcie” – czyli wspólne dobro dla naszego regionu, 
w  tym  tonie wpisała  nasz Projekt w  karty  historii 
ziemi  olkuskiej.  Tym  bardziej,  iż  przypomnijmy 
o nagrodzeniu naszego wspólnego Projektu jakim 
jest „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni 
Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukow-
no, Bolesław, Klucze –  etap  I”  tytułem ekoLider 
województwa małopolskiego 2015 w  kategorii 
przedsięwzięcie. 

 Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kradzież  
w mieszkaniu

BUKOWNO
Piotr�Kubiczek

W miniony weekend  77-letni 
mieszkaniec Bukowna przez swoją 
nieuwagę  i  zuchwałość  złodzieja 
stracił  we  własnym mieszkaniu 
portfel z pieniędzmi i dokumenta-
mi. To nie pierwszy taki przypadek 
w ostatnich tygodniach.

Do kradzieży doszło w sobotę 16 
lipca. Do mieszkania seniora zapukał 
mężczyzna, który zaproponował wła-
ścicielowi, że odkupi od niego działkę. 
Nieświadomy niczego staruszek za-
prosił swojego gościa do środka. Po 
chwili podający się za kupca oszust 
poprosił o możliwość skorzystania 
z toalety. Co prawda szybko wrócił, by 

kontynuować rozmowę, jednak ta nie 
trwała już długo. Nieznany mężczyzna 
spokojnie opuścił mieszkanie swojej 
ofiary, a ta dopiero po jakimś czasie 
zorientowała się, że z kieszeni koszuli 
powieszonej w przedpokoju zniknął 
portfel z kompletem dokumentów 
i pieniędzmi.

- Trwają ustalenia sprawcy tej 
kradzieży. Jednocześnie apelujemy 
o rozwagę i ostrożność. Nie powin-
niśmy pozostawiać wartościowych 
rzeczy w obecności nieznajomych 
w dostępnych i widocznych miej-
scach. Oszuści posługują się róż-
nymi metodami i tylko czekają na 
łatwą zdobycz – informuje aspirant 
Katarzyna Matras, oficer prasowy 
olkuskiej komendy.

Drugie boisko
OLKUSZ

Wiola�Woźniczko

Jeszcze tego lata ruszy budowa 
boiska  przy  olkuskim  Zespole 
Szkół nr 1.

Zgodnie z założeniami, inwe-
stycja obejmuje powstanie boiska 
wielofunkcyjnego: do piłki ręcznej, 
dwóch do koszykówki, do piłki siat-
kowej, do tenisa ziemnego, a także 
dojścia i zjazdu z parkingu na boisko, 
piłkochwytów o wysokości 6 metrów 
oraz bramofurtki.

Na ogłoszony przez starostwo 
przetarg wpłynęły dwie oferty. Wybra-
no Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe „Grumix” Karolina Przepióra-
Gruda z Budzisławia. Za wykonanie 
sportowego przedsięwzięcia firma 
zaproponowała 227 tys. 500 złotych 
i pięcioletni okres gwarancji.

To druga tego typu inwesty-
cja powiatu w tym roku. Podobne 
boisko powstaje obok Zespołu Szkół 
nr 3. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, obiekt zostanie oddany do 
użytku w sierpniu.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Quick Park: trwają konsultacje
OLKUSZ

Wiola�Woźniczko

W związku z planowaną budową 
galerii Quick Park w Olkuszu trwają 
konsultacje z mieszkańcami, doty-
czące przede wszystkim drogowych 
rozwiązań  w  obrębie  obiektu. 
Galeria  zlokalizowana  będzie  na 
czterohektarowej  działce  pomię-
dzy  ul.  Sławkowską  a  drogą  kra-
jową 94. Na środowym spotkaniu 
mieszkańcy poznali zleconą przez 
magistrat analizę układu komuni-
kacyjnego wraz  z  rozwiązaniami 
mającymi poprawić warunki ruchu. 
Pewne  koncepcje  zdecydowanie 
nie  spodobały  się mieszkańcom. 
W drogowe sprawy zaangażował się 
też olkuski poseł.

Przypomnijmy, że kwestie dro-
gowych rozwiązań omawiano już na 
kwietniowym spotkaniu mieszkańców 
z inwestorem i władzami miasta. Na 
koszt inwestora na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 94 z ul. Długą i ul. 
Kruszcową ma powstać dwupasmo-
we rondo o średnicy 47 metrów. Za 
rondem w kierunku Krakowa zostanie 
również wykonany pas ruchu łączący 
„krajówkę” z ul. Sławkowską, stano-
wiący główny wjazd na teren nowej 
galerii. Zgodę na budowę ronda ze 
zjazdami pozytywnie zaopiniowała 
już GDDKiA. Jak wówczas pisaliśmy, 
mieszkańcom nie spodobała się kon-
cepcja nawracania od strony Krakowa 
na nowym rondzie w celu zjazdu 
z „krajówki” w ul. Sławkowską i dalej 
na parking przy galerii. Mieszkańcy 
obawiają się też sytuacji, że kierowcy 
jadący od strony stolicy Małopolski 
zaczną skracać sobie drogę, korzysta-
jąc ze skrętu w lewo na wcześniejszym 
skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, co 
jeszcze mocniej spotęgowałoby ruch 
w centrum miasta. Projektanci i in-
westor mają w tej kwestii odmienne 
zdanie. Zakładają, że rondo i dodat-
kowe zjazdy bezpośrednio z DK 94 
odciążą ruch w okolicach rynku. 
Wyjazd z Quick Parku również ma się 
odbywać bezpośrednio na „krajówkę” 
bez korkowania ulic miejskich.

W związku z wątpliwościami 
dotyczącymi zaproponowanego przez 
inwestora układu komunikacyjnego, 
zlecono niezależnej firmie opracowa-
nie analizy komunikacyjnej dla tego 
obszaru. Analiza, obejmująca też 

wyniki badań natężenia ruchu w re-
jonie budowy galerii, z prognozami 
ich zmiany po jej powstaniu, została 
przedstawiona mieszkańcom na śro-
dowym spotkaniu w magistracie.

Co proponują specjaliści? 
Według opracowania przygo-

towanego na zlecenie magistratu, 
problemem w śródmieściu są małe 
skrzyżowania położone blisko siebie 
oraz równiez znajdujące się w małych 
odległościach przejścia dla pieszych, 
a na ul. Kościuszki spora liczba aut 
skręcających w ul. Króla Kazimierza 
Wielkiego, co powoduje brak płynno-
ści ruchu. Według prognozy na 2025 
rok skrzyżowania będą funkcjonować 
na granicy przepustowości, dlatego 
należy wyprowadzić ruch tranzyto-
wy z miasta. Najbardziej obciążone 
będzie skrzyżowanie ul. Mickiewicza 
z ul. Sławkowską.

W ramach poprawy warunków 
ruchu specjaliści proponują szereg 
rozwiązań. Na skrzyżowaniu „kra-
jówki” z ul. Dwudziestu Straconych 
i ul. Mickiewicza powinny powstać 
osobne pasy ruchu dla wszystkich re-
lacji na wlotach podporządkowanych 
oraz nowy system sygnalizacji. Takie 
rozwiązanie proponuje się również 
na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. 
W przypadku tej ulicy dwa przejścia 
dla pieszych mogłyby zostać zastąpio-
ne jednym z wzbudzaną sygnalizacją 
świetlną. Kolejnym pomysłem jest 
zakaz skrętu w prawo w ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego. Z kolei na 
skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. 
Sławkowskiej zaproponowano sygna-
lizację świetlną. Powyższe koncepcje 
to tylko propozycje do dyskusji.  

Mieszkańcy nie chcą więk-
szego ruchu

Olkuszanie uczestniczący w spo-
tkaniu obawiają się jeszcze większego 
ruchu na ul. Sławkowskiej i ul. 
Mickiewicza niż obecnie. Niektórzy 
podkreślali, że osoby np. z osiedla 
Młodych do nowej galerii na pewno 
nie pojadą „krajówką”, ale właśnie 
przez ul. Sławkowską. - Już teraz 
panuje tu duży ruch i czasem tworzą 
się korki. Gdy na DK 94 był wypadek, 
i ul. Sławkowska i ul. Powstańców 
Śląskich były zakorkowane. A ga-
leria tylko zwiększy ruch - mówili 
mieszkańcy.

Obecni na spotkaniu radni 
w pełni poparli olkuszan. Janusz 
Dudkiewicz i Jan Kucharzyk doma-
gali się zapewnienia płynności ruchu, 
zarówno w obrębie „krajówki”, jak 
i w śródmieściu. Wojciech Ozdoba 
z kolei zasugerował, aby zamiast 
ronda wybudować estakadę, podobnie 
jak uczynił to inwestor Galerii Brono-
wickiej. Zdaniem radnego zapewni 
to zarówno odpowiednią płynność 
ruchu, jak i bezpieczeństwo. Łukasz 
Kmita zwrócił uwagę, że klienci ga-
lerii będą też dojeżdżać tam miejską 
komunikacją. Przejście do obiektu  
z przystanku położonego pod drugiej 
stronie krajówki może być problema-
tyczne. Znajdujące się tam „pasy” nie 
są najbezpieczniejszym przejściem 
przez czteropasmową jednię.

Przedstawiciel inwestora podkre-
ślił, że zarówno wjazd, jak i wyjazd 
z galerii będzie odbywał się przez 
drogę krajową. Na kolejnym spotka-
niu z mieszkańcami mają być także 
zaprezentowane wyniki analiz wyko-
nane przez inwestora.

Cała dyskusja na tym się nie 
zakończyła. Przewidziano jeszcze 
dwa spotkania dotyczące organizacji 
ruchu. Zgodnie z zapowiedzią wice-
burmistrz Jolanty Motyczyńskiej, 
firma opracowująca analizę na zle-
cenie urzędu ma uwzględnić uwagi 
mieszkańców.

Poseł pyta ministra
W sprawę drogowych rozwiązań 

włączył się olkuski poseł Jacek Osuch 
(PiS). Zwrócił się on z wnioskiem do 
Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa Andrzeja Adamczyka o „zwró-
cenie szczególnej uwagi na problem 

lokalizacji dużych obiektów wiel-
kopowierzchniowych generujących 
znaczny ruch pojazdów i pieszych 
przy drogach zarządzanych przez 
GDDKiA”.

Parlamentarzysta opiera się na 
przykładzie olkuskiej inwestycji, 
dotyczącej przede wszystkim budowy 
ronda. - Niewątpliwie wspomniane 
skrzyżowanie wymaga pilnej i kom-
pleksowej modernizacji, jednak wąt-
pliwości części Mieszkańców budzi 
zaproponowana forma jego realizacji. 
Najlepszym i postulowanym przez 
Mieszkańców rozwiązaniem byłoby 
powstanie w powyższej lokalizacji 
estakady (na kierunku Kraków-So-
snowiec z bezkolizyjnym poziomem 
jezdni na poziomie „+1”) wraz z moż-
liwością zawrócenia pojazdów z kie-
runku Sosnowiec na kier. Kraków 
i wlotami z ul. Kruszcowej i ul. Spół-
dzielczej (małe rondo pod estakadą 
na poziomie „0”). Takie rozwiązanie 
komunikacyjne usprawniłoby i upo-
rządkowałoby ruch w obrębie nowej 
galerii – pisze Jacek Osuch.

W swojej interpelacji poseł pyta 
m. in., czy Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa obejmie dodatko-
wym nadzorem uzgodnienia wydawa-
ne przez GDDKiA podmiotom budu-
jącym obiekty wielkopowierzchniowe 
w pobliżu dróg krajowych, a także czy 
w opinii Ministerstwa zaproponowane 
przez inwestora centrum handlo-
wego w Olkuszu i uzgodnione przez 
GDDKiA rozwiązanie komunikacyjne 
dotyczące nowego układu drogowego 
jest optymalne i kompleksowo rozwią-
zuje problem zwiększonego natężenia 
ruchu na drodze krajowej nr 94 
i w obrębie skrzyżowań z ul. Krusz-
cowa i ul. Długą oraz ul. Mickiewicza 
i ul. Dwudziestu Straconych. Wśród 
pytań znalazło się również to dotyczą-
ce bezpieczeństwa pieszych w obrębie 
przystanku „Olkusz skrzyżowanie 
Stacja Statoil”.

Gdy tylko będzie znany termin 
kolejnego  spotkania,  poinformu-
jemy o tym naszych Czytelników. 
Na naszych łamach przedstawimy 
również  odpowiedź  na  poselską 
interpelację.

Kiedy otworzą łącznik?
OLKUSZ

Jakub�Fita

Od  czasu  budowy  obwodnicy 
Olkusza mieszkańcy górnej części 
osiedla  Pakuska  skarżą  się  na 
utrudnienia związane z zablokowa-
niem wyjazdu z ul. Armii Krajowej 
na  ul.  Osiecką. Od  ponad  dwóch 
lat droga ta pozostaje zamknięta. 
Kiedy nastąpi jej otwarcie?

Przypomnijmy, że w związku 
z budową drugiego etapu olkuskiej 
obwodnicy nastąpiło zamknięcie ul. 
Armii Krajowej. Dotychczasowa orga-
nizacja ruchu uległa tam diametral-
nej zmianie. Zgodnie z założeniami 
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Osiedli Południo-
wych Olkusza po otwarciu obwodnicy 
w miejscu skrzyżowania ul. Armii 
Krajowej z ul. Osiecką zbudowano 
plac do zawracania. 

Zamknięcie drogi znacznie utrud-
niło mieszkańcom dojazd do wła-
snych domów, gdyż mają oni teraz do 
dyspozycji jedynie drogę osiedlową, 
która biegnie od strony ul. Legionów 
Polskich. Sytuację dodatkowo utrud-
nia fakt, że w sprawę ponownego 
otwarcia tej drogi zaangażowane są 
aż trzy instytucje samorządowe. Są 
to: olkuski magistrat, który pełni 
zarząd nad ul. Armii Krajowej, Zarząd 

Drogowy w Olkuszu odpowiadający 
za ul. Osiecką oraz Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, zajmujący się drogą 
wojewódzką nr 791.

Aby rozwiązać zaistniałe pro-
blemy komunikacyjne w tej części 
miasta, UMiG Olkusz początkowo 
prowadził rozmowy z olkuskim nad-
leśnictwem. Urzędnicy chcieli, aby 
Gmina nabyła pobliskie działki leśne, 
poprzez które miałoby zostać popro-
wadzone nowe połączenie ul. Armii 

Krajowej z ul. Osiecką. Ta propozycja 
spotkała się jednak z kategorycznym 
sprzeciwem mieszkańców sąsiednich 
bloków. Ich zdaniem wyjazd z ul. 

Armii Krajowej powinien zostać od-
tworzony po starym śladzie drogi. 

Aby ponownie połączyć obie 
drogi, muszą zostać spełnione jednak 
określone warunki prawne. Uchwałą 
Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 
2016 roku ul. Armii Krajowej zmieniła 
swój status z drogi gminnej na drogę 

wewnętrzną. Radni rozpoczęli także 
procedurę zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Z początkiem tego roku bur-
mistrz Olkusza wystąpił z wnioskiem 
o lokalizację zjazdu z ul. Osieckiej na 
ul. Armii Krajowej w Olkuszu. W dniu 
19 stycznia 2016 r.  Zarząd Drogowy 
w Olkuszu wezwał jednak wniosko-
dawcę do uzupełnienia swojego wnio-
sku. Wniosek został uzupełniony, ale 
według przedstawicieli Zarządu nadal 
brakuje w nim części wymaganych 
dokumentów. 

- Zarząd Drogowy w Olkuszu do 
tej pory nie uzgodnił z nami lokalizacji 
zjazdu publicznego z ul. Osieckiej na 
ul. Armii Krajowej. Decyzja ta została 
zaskarżona do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego. W chwili obecnej 
czekamy na rozstrzygnięcie. Z uwagi 
na fakt, że ul. Armii Krajowej zmieniła 
na początku roku swój status z drogi 
gminnej na drogę wewnętrzną, nie 
mówimy już o skrzyżowaniu, a o zjeź-
dzie publicznym z drogi powiatowej na 
drogę wewnętrzną – tłumaczy Michał 
Latos, rzecznik prasowy olkuskiego 
magistratu.

Mieszkańcom  ul.  Armii  Kra-
jowej  pozostaje  więc  uzbroić  się 
w  cierpliwość. O  dalszych  postę-
pach w  sprawie  otwarcia  wjazdu 
będziemy informować Czytelników 
na bieżąco.

Święto Policji

POWIAT
Piotr�Kubiczek

49.  funkcjonariuszy  z  powia-
tu  olkuskiego  z  rąk Komendanta 
Wojewódzkiego  Policji  Tomasza 
Miłkowskiego odebrało  zawodowe 
awanse. Miniona środa w olkuskiej 
komendzie upłynęła pod znakiem 
Święta Policji.

Jak co roku świętujących mun-
durowych odwiedzili przedstawiciele 
samorządów i posłowie. Nie zabrakło 
podziękowań i gratulacji za kolejny 
udany rok służby, a także życzeń na 
następne lata stania na straży prawa. 
- To był dobry rok, na co wskazują 
statystyki. Przed nami jednak wiele 
wyzwań, a w to najważniejsze właśnie 
wchodzimy. Wiem, że przed nami 
wszystkimi kilkanaście dni wytężonej 
pracy – mówił do policjantów komen-
dant Miłkowski.

Chodzi oczywiście o Światowe 
Dni Młodzieży, które w dobie między-
narodowego niepokoju będą objęte 
szczególnym nadzorem przez służby 
bezpieczeństwa.

Później nadszedł czas na wręcze-
nie awansów. I tak: na stopień nadko-
misarza mianowano Rafała Grondala, 
natomiast stopień komisarza zyskał 
Marek Kalarus. W dalszej kolejności 
przyznano dokumenty nowym aspi-
rantom sztabowym. Do tego grona 
dołączyli: Tomasz Chabiński, Marcin 
Górnik, Artur Hańczyk, Grzegorz 
Kastek, Artur Kot, Rafał Kowalczyk, 
Ireneusz Mól oraz Piotr Śliwiński.

Stopień starszego aspiranta 
odebrali: Kamila Gadzińska, Marek 
Goraj, Mariusz Niewiara, Paweł 
Omyła, Jerzy Pałka, Sławomir Patela, 
Paweł Różanowski, Dariusz Serwatka, 
a także Anna Wieczorek. W szere-
gi młodszych aspirantów wstąpili 
natomiast: Małgorzata Chojnacka, 
Paweł Duda, Grzegorz Kaczmarski, 
Zbigniew Pałka, Krzysztof Potok, 
Jacek Rup, Mariusz Wąsiel, Marcin 
Zając i Robert Zajega.

Kolejne dwa awanse dotyczą 

stopnia sierżanta sztabowego. Zostali 
nimi Agnieszka Kępka-Bednarowicz 
oraz Grzegorz Sobczyk. Cztery nazwi-
ska znalazły się też na liście nowych 
starszych sierżantów. Od niedawna 
do tego grona należą: Marcin Czar-
necki, Krzysztof Klima, Bogdan Perek 
i Dariusz Soboń.

Najliczniejszą nową grupę sta-
nowią sierżanci, którzy awansowali 
z pozycji starszych posterunkowych. 
W tym przypadku gratulacje trafiły 
do: Bartosza Chwasta, Przemysława 
Cyrana, Macieja Hata, Łukasza Janic-
kiego, Bogusława Kocjana, Wojciecha 
Manterysa, Piotra Nawrota, Grzegorza 
Piętki, Bartosza Słowińskiego, Łuka-
sza Szoty oraz Agnieszki Żak.

Jako ostatni nominacje na star-
szych posterunkowych odebrali do-
tychczasowi posterunkowi: Karolina 
Gębala, Mateusz Herbrich, Marek 
Nowak oraz Ireneusz Saracen.

Tradycyjnie oprócz awansów 
na wyższe stopnie, samorządowcy, 
wyróżnili piętnastu funkcjonariuszy 
i jednego pracownika komendy. 
Nagrodę starosty Pawła Piasnego 
odebrali: Anna Zgadzaj, asp. szt. 
Roman Pabisek oraz st. sierż. Justyna 
Hudzik, a burmistrz Olkusza Roman 
Piaśnik wręczył upominki mł. asp. 
Markowi Orkiszowi i sierż. Bartoszo-
wi Ziarnikowi. Gospodarz Bukowna 
Mirosław Gajdziszewski nagrodził 
dwóch sierżantów: Oskara Mirow-
skiego i Karola Sobieraja, a burmistrz 
Wolbromia Adam Zielnik dziękował 
st. asp. Annie Wieczorek, st. sierż. 
Tomaszowi Koniecznemu oraz sierż. 
Grzegorzowi Piętce.

Swoje nagrody rzeczowe przyzna-
li także wójtowie Klucz, Bolesławia 
i Trzyciąża. Norbert Bień wyników 
uzyskiwanych w pracy zawodowej 
gratulował asp. szt. Dariuszowi Dzi-
wakowi, asp. Mateuszowi Kruszence 
i sierż. Katarzynie Cader. Krzysztof 
Dudziński wyróżnił asp. szt. Michała 
Woźniaka, a także Krzysztofa Klimę. 
Wójt Roman Żelazny nagrodził na-
tomiast nadkom. Adama Milanow-
skiego.

Cała dyskusja na tym się 
nie zakończyła. Przewidziano 
jeszcze dwa spotkania dotyczą-
ce organizacji ruchu. Zgodnie 
z zapowiedzią wiceburmistrz 
Jolanty Motyczyńskiej, firma 
opracowująca analizę na zle-
cenie urzędu ma uwzględnić 
uwagi mieszkańców.
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Wylewki agragatem mixokret 

510 191 033 Fachowa ekipa

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje

że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 
229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta 

i Gminy Olkusz w dniach od 22.07.2016 r. do 12.08.2016 r. wywieszony 
będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych: do dzierżawy:

-  część  działki  nr  818/1  położonej w Olkuszu przy  ul. B. Głowackiego 
z przeznaczeniem pod zieleń przydomową;
-  część  działki  nr  3112/2  położonej   w Olkuszu  przy  ul.  Skłodowskiej 
z przeznaczeniem pod garaż; 

oraz do najmu: pomieszczenie w budynku parterowym przy 
ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem 

telefonu 32 626-02-10.

Remonty dróg  
i chodników

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Wkrótce  rozpoczną  się  ko-
lejne  drogowe  remonty w  gminie 
Olkusz.  Właśnie  rozstrzygnięto 
przetargi  na  sześć  inwestycji. 
Tradycyjnie brano pod uwagę dwa 
kryteria:  cenę  i  okres  gwarancji.

Przebudową ul. Reja zajmie się 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o. 
z Żarek. Firma zaoferowała cenę 
w wysokości 134 816,77 zł i 7 lat 
gwarancji. Oferta tej spółki okazała 
się najlepsza również w przetar-
gu na modernizację ul. Sosnowej 

(155 597,48 zł i 7 lat gwarancji).
39 083,42 zł będzie koszto-

wać modernizacja chodnika przy 
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 
Hardego. Przetarg wygrała Firma 
Usługowo Handlowa AB-S Adam 
Barański z Chrzanowa. Gwaran-
cja na wykonane prace wyniesie 
7 lat. Ta sama firma przebuduje 
ciąg pieszo-jezdny wraz z miejsca-
mi postojowymi przy ul. Skalskiej 
19 (80 493,07 zł, 7 lat gwarancji).

Budowę drogi gminnej na ulicy 
Granicznej w Olewinie wykona kon-
sorcjum olkuskich firm: Zakład 
Projektowania i Wykonawstwa Robót 
Drogowych mgr inż Władysław Janik 
oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe LINK Zakład 
Projektowania i Wykonawstwa Robót 
Drogowych dr inż. Krzysztof Janik. 
Proponowana cena to 527,20 zł za 1 
mb. drogi i pięcioletni okres gwarancji.

Kolejną inwestycją jest przebudo-
wa ciągu pieszo-jezdnego oraz wyko-
nanie miejsc postojowych od strony 
południowej i północnej budynku nr 
18 i 20 ul. Żuradzkiej (drugi etap). 
Przetarg na to zadanie wygrała Firma 

Produkcyjno-Usługowa KRYSTYNA 
mgr Krystyna Solecka z Wolbro-
mia (41 789,21 zł, 5 lat gwarancji).

W magistracie unieważniono 
przetarg na pierwszy etap przebudo-

wy ciągów pieszo-jezdnych przy ul. 
Górniczej blok nr 32-32 b. Powodem 
był fakt, iż cena najkorzystniej-
szej oferty przewyższa kwotę, którą 
gmina Olkusz zamierzała przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia.

R E K L A M A

R E K L A M A
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CENTRUM KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO 
I KSZTA£CENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

NAUKA JEST BEZP£ATNA
Kontakt. (32)6430450  szkola@zs1olkusz.edu.pl

www.cku.zs1olkusz.edu.pl www.zs1olkusz.edu.pl

KSZTA£CI W KA¯DYM ZAWODZIE  
Nowoczesne elastyczne kszta³cenie zawodowe

Mo¿esz zdobyæ tytu³ 

Technika i uprawnienia zawodowe!!!
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25 lat, a jak z bicza trzasł!

OLKUSZ
Olgerd�Dziechciarz

Olgerda Dziechciarza  subiek-
tywna prahistoria „Przeglądu Ol-
kuskiego” – do 2000 roku

Czyż  świadomość,  że  projekt 
– który był nader  skromny  i nic 
nie  wskazywało,  że  może  być 
trwały – dociągnął 25 lat, nie jest 
przerażająca? Tak, proszę drogich 
czytelników:  „Przegląd Olkuski” 
w czerwcu skończył ćwierć wieku. 
Trudno  uwierzyć,  jak  szybko  to 
minęło!

Na tę okoliczność – z tego, co 
wiem – nie wpłynął do redakcji 
żaden list gratulacyjny od posłów, 
burmistrza czy starosty, ale może 
to i dobrze, bo co to za gazeta, którą 
władza karmi pochlebstwami?! Zasta-
nawiałem się nad jednym: czy z per-
spektywy tego ćwierćwiecza jestem 
najlepszym kandydatem do pisania 
o historii „Przeglądu”, skoro nigdy nie 
byłem jego redaktorem naczelnym, 
a lata pracy na stanowisku sekretarza 
redakcji, czy stałego współpracowni-
ka, przedzielały dużo dłuższe okresy 
rozchodzenia się naszych dróg, czy 
wręcz obopólnej awersji. Ale może 
jednak jestem odpowiednią osobą, bo 
nikt inny rocznicy nie zauważył…

Początki, jak wiadomo, zawsze są 
trudne i giną we mgle. Był 1991 rok. 
Pomysł założenia gazety lokalnej zro-
dził się w głowach młodych olkuskich 
historyków: Jacka Sypienia i Krzysz-
tofa Miszczyka. Siedziba redakcji 
mieściła się w gościnnym budynku 
olkuskiego oddziału PTTK, którego 
Krzysiek i Jacek byli pracownikami. 
Papier na pierwszy numer kupiono – 
ach, napiszę to, z przyjemnością odda-

jąc tę wieść na żer antysemitom – za 
szylingi podarowane przez zamiesz-
kałego w Wiedniu, p. Zilberszaca, 
byłego mieszkańca Olkusza. Pamię-
tam pierwsze spotkanie redakcyjne. 
Masa ludzi z szaleństwem w oczach, 
znaczy się najodpowiedniejszych, 
by wcielać w życie zwariowane idee. 
Wśród nich m.in. polonista Roman 
Nowosad, jego syn Jarek i jeszcze 
jacyś młodzi ludzie, z których wielu 
– mam wrażenie – później już nie 
spotkałem. Wtedy wymyślono tytuł. 
Już nie pamiętam, kto go zapodał. 
Wiem na pewno, że moja propozycja 
– „Mały Niedzielny Gość Olkuski” 
nie spotkała się z przesadnym en-
tuzjazmem. Naczelnym został Jacek 
Sypień. Pismo było miesięcznikiem, 
liczyło bite osiem stron formatu A4, 
kosztowało 1500 złotych i wyglądało 
nadzwyczaj skromnie – teraz o niebo 
lepsze wrażenie sprawiają gazetki 
szkolne – a mimo to bardzo nas cie-
szyło. Najważniejszym materiałem 
był wywiad Jacka z ówczesnym bur-
mistrzem inż. Marianem Bilińskim. 
Wszystkich rozpierała duma, że 
Olkusz doczekał się własnego pisma. 
Wkrótce okazało się, że Olkusz ma 
jeszcze jedną gazetę, bo w tym samym 
czasie swoje pismo – „Adress” – wy-
puścił Lucjan Stanisław Poczęsny, 
czyli popularny Luciu, biznesmen, 
malarz i poeta w jednym. Luciu 
jednak szybko wydawanie gazety 
zarzucił, a „Przegląd” trwał.

Później popełniono – tak to 
odbieram – błąd i pozwolono, by 
gazeta trafiła pod urząd miasta. 
Zaraz zmieniła się siedziba redakcji 
(na pokoik na parterze Urzędu Stanu 
Cywilnego) i – ma się rozumieć – 
naczelny. Najwidoczniej decydenci 
uznali, że nie mogą jej prowadzić 
jacyś młodzi, nieopierzeni redaktorzy, 
więc szefem wyznaczono Wiesława 
Stępnia, ówczesnego szefa USC,  
w wolnych chwilach myśliwego  

i poetę. Znałem go z Klubu Literackie-
go przy Domu Kultury; wiedziałem, 
że daje śluby i opowiada dowcipy, ale  
z dziennikarstwem mi się nie kojarzył. 
Dość szybko nastąpił mój rozbrat  
z „Przeglądem”, czyli pierwszy, ale 
nie ostatni raz, gdy mi z tym pismem 
nie było po drodze. Jacek i Krzysiek 
też wtedy w nim nie publikowali. 
Gazeta miała wówczas duży format, 
to była właściwie duża płachta z ar-
tykułami m.in. p. Franciszka Li-
sowskiego. Jeszcze studiowałem, 
gdy Krzysiek, który został nowym 
naczelnym, złożył mi propozycję, 
bym do „Przeglądu” wrócił. To 
była propozycja nie do odrzuce-
nia, bo właściwie jedyna, jaką 
miałem. Wróciłem więc na łamy,  
a w tym czasie zmieniła się kolej-
ny raz siedziba redakcji (miało jej 
to wejść w nawyk) – na pokoik na  
I piętrze dawnego starostwa. To 
było magiczne miejsce. Strop 
– żeby się nam nie zwalił na 
łby – podtrzymywały drewniane 
stemple. Ogrzewanie stanowił 
piec kaflowy; po węgiel scho-
dziło się do komórki na tyłach 
starostwa, dzierżąc w dłoniach 
ocynkowane wiadro i zardze-
wiałą szufelkę. Komputery to 
był prawdziwy szczyt techniki: 
286-tki! Mieliło toto materiał 
godzinami, zawieszało się, kiedy 
chciało, a pamięci miało nie 
więcej niż euglena zielona.

W czerwcu 1993 r., na dwu-
lecie istnienia pisma, wydaliśmy 
numer jubileuszowy – to jest 25. 
O czym pisaliśmy? O czym się dało, bo  
w gazecie, takiej jak „Przegląd”, 
trzeba być od wszystkiego. Pisaliśmy 
więc o tak istotnych wydarzeniach 
lokalnych, jak inwestycje wodno-ka-
nalizacyjne, drogowe, restrukturyza-
cje, strajki, sesje rad, nie zapominając 
o edukacji, kulturze, sporcie. Dużo 
miejsca poświęcaliśmy historii, bo 

wtedy mało kto wiedział cokolwiek 
na temat dziejów ziemi olkuskiej 
(przecież w PRL-u tego nie uczono; 
było o rewolucji październikowej,  
o Wielkim Proletariacie, kolonizowa-
niu Afryki przez imperialistów, ale 
nie uczono o olkuskim górnictwie,  
o powstańcach styczniowych w Ojco-
wie itd.). Czasami podejmowaliśmy 
luźniejsze tematy; w tym jubileuszo-
wym numerze napisałem tekst pt. 
„Trzeba łysych pokryć papą”. Powstał 
on na kanwie rozmowy z olkuskim 
skinheadem, który np. tak mówił 

o ówczesnej polityce: „Solidarność 
to miał być związek zawodowy, ale 
oni się wzięli za politykę. Poczuli 
władzę. Polacy już tacy są, walczą 
głównie o koryto. Jakaś Solidarność 
80, Rolników Indywidualnych… Co 
to w ogóle jest? Mieli bronić robotni-
ków!”. W redakcji była fantastyczna 
atmosfera, którą współtworzył dym  
z papierosów, bośmy namiętnie palili. 
Wszystko zdawało się nowe, inne. Tak 
bardzo lubiliśmy pracę, że najchęt-
niej siedzielibyśmy w niej nawet po 
nocach – co zresztą się zdarzało. Nikt 
nie liczył godzin, nikt nie wybierał 
urlopów, nikt się nie oszczędzał.

Potem znów zmieniliśmy sie-
dzibę. Odremontowano budynek 
magistratu i dostaliśmy tam spory, 
widny pokój – no i awansowaliśmy 
na II piętro. To było jak skok cywi-
lizacyjny. Boże, ile się wtedy przy 
okazji nanosiliśmy! Byliśmy przecież  
w urzędzie najmłodsi, a do tego 
zdrowe chłopaki, więc co rusz nosi-
liśmy koleżankom z innych pokojów 
szafy, biurka itd. Wtedy już zaczęli-
śmy mocniej wchodzić w region, m.in. 
ja się za to wziąłem, zacząłem jeździć 
do Pilicy, Żarnowca, Klucz, Sławkowa 
itd. Lubiłem te wypady, choć trzeba 
było mieć cierpliwość do regional-
nego przewoźnika – PKS-u Olkusz.  
W sumie nie dziwię się, że w końcu 
nasz PKS padł – jeździli, jak chcieli, 
kasę za bilety brali do własnej kiesze-
ni… Ileż to razy gdzieś nie dotarłem, 
bo – jak mówili ludzie: „pewnie znowu 
pojechał krótszą trasą, żeby zdążyć 
do domu na obiad”. Zwłaszcza kursy 
do Pilicy jakoś nie leżały kierowcom… 
Nieprzyjemności w pracy redakcyj-
nej zdarzały się rzadko. Pamiętam, 
podpadłem pewnej lekarce, bo napi-
sałem, że lekarzom zdarza się wziąć 
łapówkę. I pani doktor zagięła na 
mnie parol: kupiła dyktafon i przy-
chodziła z nim, namawiając mnie, 
żebym wszystko odszczekał. Raz to 
zrobiłem – zaszczekałem jak pies,  
a ona to nagrała; wszelako nie o takie 
odszczekanie jej chodziło. Kiedyś 
przyszła pod moją nieobecność  
i spytała składającego gazetę Rober-
ta Pasia: – Gdzie jest Dziechciarz?!  
A on odparł: – Jest w terenie… A pani 
doktor błyskotliwie zaripostowała: – 
W teren to kur… chodzą! Śmieszna 
historia była też z ówczesną szefową 
Sanepidu, która zwalczała własną 
załogę, i poprzez jednego z członków 
zarządu miasta wymusiła na nas 
zrobienie z nią wywiadu. Tyle że nie 

zgadzała się, żeby go… nagrywać.
Tak, ludzie są dziwni, a czasem 

ci najdziwniejsi – dziwnym trafem – 
zostają szefami innych ludzi i wtedy 
mamy dramat. Po jakimś czasie, po 
zmianie na stanowisku burmistrza, 
znów musiałem się rozstać z „Prze-
glądem”… A było tak: nowy burmistrz 
zaprosił nas do gabinetu, znaczy mnie 
i Jacka, i zaproponował ściślejszą  
z nim współpracę, która miała pole-
gać na tym, że będziemy mu mówić, 
co myślą o nim i o pracy w urzędzie 
nasi koledzy, a zwłaszcza naczelny 

redaktor, czyli Krzysiek. Bur-
mistrz chciał być po prostu 
dobrze poinformowany, by lepiej 
kierować urzędem. Nie do-
ceniliśmy jego troski o urząd  
i na taką współpracę nie poszli-
śmy. On ze swej strony postarał 
się, by nie przedłużono z nami 
umów o dzieło.

Wtedy to nawet na chwilę 
byłem zarejestrowany jako bez-
robotny, bodaj raz wziąłem zasi-
łek, bo szybko zacząłem pisać do 
„Wiadomości Zagłębia” i „Trybu-
ny Śląskiej”. „Wiadomości” to 
była gazeta zagłębiowska, ale jej 
naczelny Antoni Wesołowski, fo-
toreporter Jan Nosowicz i dzien-
nikarz Jacek Kowalski mieszkali 
w Olkuszu, stały współpracow-
nik redakcji Bolesław Huras 
w Kluczach, a sam tygodnik 
był najlepiej sprzedającą się 
w Srebrnym Grodzie gazetą! 
Redaktorzy to byli fajni goście, 

wyluzowani starzy wyjadacze, którzy  
w większości lubili sobie golnąć,  
a mnie traktowali z rozczulającą po-
błażliwością. Redakcja mieściła się 
w centrum Sosnowca. Z kolei do „Try-
buny” – dziś już dawno nieboszczki 
– trzeba się było fatygować do Domu 
Prasy w Katowicach. Materiały wy-
stukane na niemieckiej maszynie do 
pisanie marki Erika musiałem dowo-
zić osobiście, bo przecież internetu 
jeszcze nie było. Newsy dyktowałem 
z budki telefonicznej przy poczcie. 
Po półtora roku znów odezwał się 
naczelny „Przeglądu”, Krzysiek, który 
złożył mi kolejny raz propozycję pracy. 
To był mój trzeci powrót. Gazeta przez 
pewien czas była tylko wkładką do 
„Żółtego Jeża”, ale gdy wróciłem, 
znów ukazywała się jako osobny tytuł 
i była dwutygodnikiem. Po jakimś 
czasie kupiono nam ustrojstwo, które 
się zwało „risograf”. Od tej chwili, 
zamiast wozić materiały do drukar-
ni, sami je drukowaliśmy. W sumie 
spadło to na mnie. I w ogóle wszelkie 
druki urzędu wtedy tłukłem, a była 
tego masa. Wciąż słyszę ten stukot 
maszynerii, a w oczach mam obraz 
wymiany naboi z farbą, zakładania 
folii, wkładania do pojemnika ryz 
papieru… Jakość druku była marna 
– musiałem czasami coś poprawiać 
na matrycy: na przykład domalować 
ołówkiem nos i usta zwyciężczyni 
w konkursie na Miss Ziemi Olkuskiej 
– ale za to jakie oszczędności żeśmy 
generowali!

100. numer ukazał się w maju 
1996 r. To było jedyne wydanie 
„Przeglądu” na żółtym papierze 
(który kupiliśmy okazyjnie). Wiem,  
z czym ci się, drogi czytelniku, koja-
rzą żółte papiery, ale wtedy na to nie 
wpadliśmy. To był bardzo ciekawy 
numer: zawierał m.in. arcyintere-
sujący wywiad Krzyśka Kocjana  
z prof. Jackiem Trznadlem, pisarzem, 
autorem słynnej „Hańby domowej”, 
byłym doradcą premiera Jana Ol-
szewskiego, synem przedwojennego 
olkuskiego wicestarosty Edwarda 
Trznadla. Innym ważnym materiałem 
w tym numerze były wyniki ankiety, 
w której pytaliśmy mieszkańców 
ziemi olkuskiej, za jakim wojewódz-
twem się opowiadają (trwała wtedy 
ogólnopolska dyskusja na temat pla-
nowanej reformy administracyjnej); 
nieznaczna większość opowiadała się 
za Krakowem (41%), za Katowicami 
było 35%, reszta nie miała zdania. 
A potem zachciało nam się prywaty-

zacji… No, powiem szczerze, mieliśmy 
dość tej urzędowej czapy, tego bycia 
– jak nam wytykano – tubą propa-
gandową burmistrza, choć, dalibóg, 
byliśmy od takiego stylu redagowania 
dalecy. Ale z prywatyzacji na początku 
nic nie wyszło, bo miasto tak długo 
marudziło z procedurami, że jeden 
z zainteresowanych kontrahentów 
się wycofał. Summa summarum na 
placu boju pozostała tylko Olkuska 
Agencja Rozwoju, której prezes Józef 
Sarecki wziął nas z tzw. dobrodziej-
stwem inwentarza. Znów zmieniliśmy 
siedzibę, na willę przy ul. Piłsudskie-
go, gdzie na krótko zagościliśmy, by 
wnet przeprowadzić się do wynajętych 
pomieszczeń ostatniego piętra dawne-
go biurowca Olkuskiego Przedsiębior-
stwa Budowlanego. To było naprawdę 
wysoko, cud, że żaden ze starszych 
czytelników, którzy nas tam odwie-
dzali, nie przypłacił tych wspinaczek 
zawałem serca. To były fajne czasy. 
Dużo się działo, my się rozwijaliśmy, 
byliśmy już tygodnikiem, wydawali-
śmy też „Handlowy Przegląd Olkuski” 
i serię „Biblioteczka Przeglądu Olku-
skiego”, czyli książki historyczne, 
tomiki wierszy…

Bardzo wzbogaciliśmy zawar-
tość gazety, choćby o przezabawne 
felietony Joanny Szarras czy Jurka 
Rosia, satyryczne rysunki Darka 
Kluczewskiego i Jerzego Kantorowi-
cza. No, ale ile czasu można było do 
kładać? Komuś się znudziło, a może 
po podliczeniu kosztów ten ktoś 
chwycił się za głowę, albo tą głową 
zaczął walić w ścianę? Faktem pozo-
staje, że w końcu 1998 r. zostaliśmy 
sprzedani. Kupili nas odważni faceci 
z bogatą wyobraźnią, czyli obecni 
właściciele „Przeglądu”… Cena nie 
była oszałamiająca, bo złotówka nie 
jest kwotą, która zbija z nóg, nawet 
powiększona o VAT, ale kupowali nie 
sam tytuł, tylko kilka etatów, różne 
obciążenia finansowe, a zyski były 
nieznane, a tym samym wątpliwe. Za-
częliśmy z przytupem, czyli weszliśmy 
w większy format, kolor i zwiększy-
liśmy liczbę stron do 28, a w ciągu 
roku doszła ona nawet do 36. Doda-
waliśmy kolorową wkładkę z progra-
mem telewizyjnym, a wszystko to za 
niewygórowane 1 zł 30 gr. Większy 
nacisk szedł na kontakt z ludźmi, 
przedstawialiśmy wsie, jeździliśmy do 
wypadków samochodowych, pożarów, 
mieliśmy rozbudowaną kolumnę 
wiadomości policyjnych, horoskop, 
przepisy kulinarne, recenzowaliśmy 
książki, filmy, płyty (kultowe notki 
słynnego Smajlego), ogłaszaliśmy 
konkursy dla czytelników. I tak do-
ciągnęliśmy do końca 1999 r., kiedy 
to nastąpiło moje kolejne rozstanie 
z „Przeglądem”.

Zachciało mi się wtedy zostać 
biznesmenem… Późniejsze okresy 
mojej współpracy z „Przeglądem” były 
okazjonalne, więc i moja wiedza na 
temat historii tygodnika po 2000 roku 
jest nazbyt skromna, bym próbował 
ją opisywać. Powiem na koniec, że 
„Przeglądowi” zawdzięczam poznanie 
wielu fantastycznych ludzi, z którymi 
dane mi było w tej gazecie pracować 
lub których przy okazji tej pracy 
spotkałem. Nie sposób ich wszystkich 
wymienić, zresztą zdaję sobie sprawę 
z tego, jak bardzo nie lubicie w gaze-
tach list obecności, więc wam tego 
oszczędzę (parę nazwisk zresztą już 
padło). Tak, praca w tym tygodniku to 
jeden z najciekawszych i najbardziej 
pouczających etapów w moim życiu. 
Myślę w tym miejscu także o kursach 
w Małopolskim Instytucie Samorządu 
Terytorialnego i Administracji, które 
nauczyły mnie pewnej nieodzownej 
w fachu dziennikarskim bezczelności 
i brawury. Dobrze, że „Przegląd” dożył 
25 lat; to niebywały sukces, zwa-
żywszy na fakt, że większość gazet, 
z którymi byłem związany zawodowo, 
szybko odchodziła w niebyt. Długo-
wieczność „Przeglądu Olkuskiego” 
jest dowodem, że to nie ja byłem 
złym fatum. 

fot. Przegląd Olkuski, nr 100, 
V 1996. 
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POLECAMY

Ile kosztowały 
Dni Olkusza?

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

28 czerwca br. w trakcie sesji 
Rady Miejskiej w Olkuszu, piątka 
radnych  zapytała  burmistrza 
Romana  Piaśnika  o  koszty  zwią-
zane  z  organizacją  tegorocznego, 
dwudniowego święta miasta, które-
go główną gwiazdą była Beata Ko-
zidrak z zespołem Bajm. Podobne 
pytania w międzyczasie  zadawali 
także  nasi  Czytelnicy.  Teraz  już 
wiemy,  ile  kosztowały Dni  Olku-
sza 2016.

Organizacja sobotnio-niedzielnej 
imprezy plenerowej kosztowała gminę 
223 714,72 zł. Ponad połowę tej kwoty 
przeznaczono na wynagrodzenie dla 
zespołów muzycznych, bawiących pu-
bliczność podczas obu weekendowych 
wieczorów. Gaże artystów z tytułu 
występów na scenie zlokalizowanej 
pod magistratem wyniosły łącznie 
115 810,00 zł. Najwięcej zgodnie 
z prognozami kosztował nas występ 
Bajmu – 67 650,00 zł. Pozostałe 
48 160,00 zł trafiło na konta Kuby 
Molędy i zespołu Happysad. Kolejne 
ponad 100 tysięcy zostały wydane 
m.in. na nagłośnienie, wynajęcie 
firmy ochroniarskiej i pokaz sztucz-
nych ogni.

Część tej kwoty udało się odzy-
skać w wyniku wpływów od spon-
sorów, które ostatecznie wyniosły 

59 241,00 zł. Z tytułu wynajmu 
powierzchni pod działalność han-
dlowo-usługową uzyskano również 
kwotę rzędu 34 391,80 zł. Wszystkie 
powyższe liczby są kwotami brutto.

Jeden z autorów interpelacji zło-
żonej pod koniec czerwca na swoim 
facebookowym profilu zaznacza, że: 
„Jakiś czas temu głośno było o tym, 
że Beata Kozidrak nie wystąpi na 
Festiwalu w Opolu. Powód był oczywi-
ście prozaiczny, chodziło o pieniądze: 
- Inni artyści zagrają tylko za zwrot 
kosztów, a Beata zażyczyła sobie 50 
tys. zł, co było kwotą nie do przejścia. 
Bez gwarancji finansowej ze strony 
organizatorów Opola, wybrała zaro-
bek w Olkuszu - mówiła wtedy jedna 
z osób pracujących przy organizacji 
festiwalu.”

Radny Michał Mrówka zaznaczył 
również, że tegoroczne miejskie święto 
kosztowało gminę o ponad 33% więcej 
niż w 2015 i o połowę więcej niż 
w roku 2014.

Drodzy Czytelnicy,  jakie  jest 
Wasze  zdanie  na  temat  występu 
w  Olkuszu  Beaty  Kozidrak  i  ze-
społu  Bajm?  Czy  gwiazdy  były 
warte  swojej  ceny?  Czekamy  na 
Wasze  opinie  na  www.przeglad.
olkuski.pl

403 podpisy pod protestem
JANGROT

Ewa�Barczyk

„Nie pozwolimy, aby nasze dzieci 
ratowały budżet gminy!” – piszą do 
władz gminy Trzyciąż protestujący 
rodzice uczniów z Jangrota, którzy 
nie zgadzają się z decyzją łączenia 
zajęć klas IV i V lokalnej podstawów-
ki z powodu niedostatecznej liczby 
uczniów w nadchodzącym roku szkol-
nym. Wójt tłumaczy, że dzieci jest zbyt 
mało, aby tworzyć dla nich oddzielne 
klasy, a wymuszone sytuacją łączenie 
niewielkich oddziałów w jeden więk-
szy nie jest w gminie nowością.

Zgodnie z danymi demograficz-
nymi do kl. IV Szkoły Podstawowej 
w Jangrocie, do niedawna jeszcze 
największej szkoły w gminie Trzyciąż, 
trafi zaledwie 8 uczniów. Niewiele 
więcej, bo 11, rozpocznie naukę 
w klasie V. Decyzją organu prowadzą-
cego placówkę arkusz organizacyjny 
przygotowany na nadchodzący rok 
szkolny przewiduje połączenie zajęć 
tych małych klas. Wiadomość o tym 
wywołała burzę w lokalnej społecz-
ności. Rodzice, którzy zarzucają wła-
dzom działanie bez konsultacji z nimi, 
postanowili podjąć zdecydowane 
działania, chcąc wymusić zmianę 
decyzji. - Jesteśmy zdeterminowani 
i jeżeli zajdzie taka konieczność, 
to nie puścimy naszych dzieci do 
szkoły, w której miałyby brać udział 
w zajęciach łączonych - informują 
protestujący rodzice, którzy zebrali we 
wsi 403 podpisy osób wpierających 
akcję. Mieszkańcy Jangrota sugerują, 
że gdyby gmina zapewniła transport, 

woleliby nawet posłać swoje dzieci 
do innej szkoły, gdzie uczyłyby się 
z innymi rówieśnikami w jednolitych 
oddziałach, a nie w klasie łączonej.

Wójt Trzyciąża Roman Żelazny 
tłumaczy, że pierwszy w historii 
przypadek łączenia klas w Jangrocie 
nie powinien być dla mieszkańców 

zaskoczeniem. – Mamy jednakowe 
standardy dla wszystkich prowadzo-
nych przez gminę placówek oświa-
towych. Zasadą jest, że łączymy 
klasy, których liczebność przed 
połączeniem nie przekracza 12, a po 
połączeniu 20 uczniów. Jeżeli dzieci 
jest zbyt mało, decydujemy się na 
łączenie zajęć dla uczniów dwóch 
kolejnych klas z wychowania fizycz-
nego, plastyki, muzyki, informatyki, 
religii oraz połowy zajęć z przyrody, 
języka polskiego i matematyki - in-
formuje Roman Żelazny. - Jak z tego 
widać, tylko połowa zajęć objętych 
sprawdzianem po klasie szóstej jest 
łączona. W Jangrocie liczba dzieci 

drastycznie spadła, więc konieczne 
było i tutaj wprowadzenie przyjętej 
w gminie zasady. Odstępstwo byłoby 
niesprawiedliwe dla mieszkańców 
innych miejscowości  naszej gminy, 
którzy z problemem borykają się już 
od wielu lat. Niestety, utrzymywanie 
zbyt małych oddziałów klasowych 

jest nie do udźwignięcia przez gminny 
budżet – wyjaśnia wójt.

Rodzice zarzucają władzom, że 
nie pytały ich o zdanie, a o konsulta-
cjach z radnymi w sprawie łączenia 
oddziałów w Jangrocie dowiedzieli 
się przypadkiem. Spotkanie wójta 
z radnymi w tej kwestii, na które 25 
maja br. przyszła w ostatniej chwili 
część rodziców i nauczycieli z Jan-
grota nie przyniosło porozumienia, ale 
zdesperowani rodzice nie zamierzają 
się poddać, zapowiadając eskalację 
protestu.  

Z narastającym niżem demogra-
ficznym i problemami finansowymi 
z utrzymaniem malejących dra-

stycznie szkół boryka się znaczna 
część gmin w naszym kraju. Wiele 
małych szkół udaje się ocalić w lo-
kalnym środowisku dzięki wysiłkowi 
mieszkańców i przejmowaniu ich 
od publicznych organów prowadzą-
cych przez rozmaite niepubliczne 
podmioty, np. zakładane w tym celu 
stowarzyszenia oświatowe. W niepu-
blicznych szkołach nie obowiązuje 
restrykcyjna Karta Nauczyciela, 
co pozwala na bardziej elastyczne 
dysponowanie nauczycielskimi eta-
tami i ma wpływa obniżanie kosztów. 
Gmina ma obowiązek prowadzenia co 
najmniej jednej szkoły publicznej na 
swoim terenie, do której mają prawo 
uczęszczać dzieci, których rodzice 
nie decydują się posłać do szkoły 
niepublicznej. W gminie Trzyciąż już 
kilka lat temu dokonano przekształ-
ceń w szkoły niepubliczne w samym 
Trzyciążu, Tarnawie, Imbramowicach 
i Michałówce. Pozostałe placówki 
publiczne - właśnie w Jangrocie, 
Zadrożu oraz w Suchej, utrzymywane 
są przez gminę jako większe Zespoły 
Szkół, w skład których wchodzą 
podstawówki i gimnazja, co pozwa-
la łatwiej rozwiązywać problemy 
z ekonomika zatrudnienia. Niestety, 
problem braku dzieci narasta, więc 
dotychczasowe rozwiązania przestają 
wystarczać. 

Jak  potoczy  się  dalszy  los 
konfliktu? Będziemy  to obserwo-
wać  i  informować  naszych  Czy-
telników.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

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. 
USG tarczycy. Przyjmuje w pon. i śr. po wcześniej-
szej 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. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
A. Zmaczyński dr, spec. ginekolog, konsultacje 
ginekologiczne, endokrynologiczne, diagnostyka 
prenatalna, usg płodu. Olkusz, PRO FAMILIA J. 
Kantego 28. Rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

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 17.00–19.00.

Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 
11 (zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-11, 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. 
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.
Ola Ziarnik, mgr , certyfikowany Couch. COACHING 
-wsparcie w procesie zmian, pomoc w dążeniu do 
celu, wspieranie zdrowego stylu życia. Tel. 880 188 
364, www.jogaoli.pl

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.

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie studiów 
doktoranckich na stopień doktora nauk medycz-
nych (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i dorosłych. 
Metoda McKenzie (certyfikat na www.mckenzie.
pl). Terapia manualna. Ćwiczenia. Masaż. Olkusz, 
K.K.Wielkiego 54A. Tel. 885628627. Więcej na: 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

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. 
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 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

22-07-2016 Piątek ul. kr. K. Wielkiego 60

23-07-2016 Sobota ul. Konopnickiej 4

24-07-2016 Niedziela ul. kr. K. Wielkiego 14

25-07-2016 Poniedziałek Al. 1000-lecia 2B

26-07-2016 Wtorek ul. Nullo 2

27-07-2016 Środa Al. 1000-lecia 16

28-07-2016 Czwartek ul. Mickiewicza 7

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.
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 poczeka-

niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

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

Uroda
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, ko smetyczna, 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. Promocja na lipiec: Wszystkie zabiegi pielę-
gnacyjne –10%. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmie-
ście 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. 

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
O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Antyki z Pary¿a. Wolbrom,  
ul. Garbarska 9, Twój Dom.  
Tel.(604)328294.

=Sprzedam pustaki ¿u¿lowe 
i piankowe, cena 1,50 z³/szt. 
Tel.(884)077322, 
(0043)6769426901.

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

=Komis rowerowy 
wielobran¿owy „To i Owo” , rtv-
agd, tanie telewizory, tablety, art. 
satelitarne, skup-sprzeda¿, Plac 
Targowy. Tel.(502)261113

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

Autoskup- 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.

=Chwilówki, dojazd gratis.  
Tel.(666)113117.

=Po¿yczki bez BIK. Tel.
(728)658439.

OKOLiCzNOœCiOWe
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 
1 zaprasza. Natychmiastowe 
zdjêcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, mo¿liwoœæ wyko-
nania w domu u klienta). 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 pojaz-
dów!!!

- 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, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.

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

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=POMOC DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

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

NieRuChOMOœCi

gARAŻe

=Jaroszowiec gara¿ do 
wynajêcia. Tel.(510)412216.

LOKALe uŻyTKOWe

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

MieSzKANiA

=Olkusz, mieszkanie 70 m2, 2 
pokoje, z dzia³k¹, do sprzedania. 
Tel.(797)176961.

PrAcA
=Zatrudniê blacharza, lakiernika, 
mechanika  samochodowego 
-atrakcyjne warunki.  
Tel.(695)634005.

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

=Umyjê okna. Tel.(698)994735

WYLEWKI - 
510 191 033

www.przeglad.olkuski.pl


