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BO Małopolski: 
mamy trzy 

zadania!
� Więcej�na�stronie 2

POWIAT
Wiola�Woźniczko

W ramach premierowej edycji 
Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego w powiecie 
olkuskim zostaną zrealizowane 
aż trzy zadania. Staliśmy się w 
ten sposób liderem Małopolski 
Zachodniej, z której łącznie wy-
grało siedem projektów. Za 6 
mln złotych przeznaczonych na 
obywatelskie inicjatywy w skali 
województwa realizacji doczeka się 
łącznie 46 zadań.

� strona 3

Część mieszkańców południowej części 
osiedla Pakuska chce, by na ul. Osieckiej 
powstał nowy przystanek.

� strona 6

Dobiegł końca pobyt pątników w powiecie 
olkuskim w ramach ŚDM. Pielgrzymi z 
całego świata ruszyli w stronę Krakowa.

� strona�3

Gmina Olkusz złożyła wniosek o unijną 
dotację w wysokości prawie 8 mln zł na 
remont zabytkowego dawnego starostwa.
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BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E  U M I G  O L K U S Z

Małopolanie zgłosili 204 wnio-
ski, z czego 152 zostały pozytywnie 
ocenione i to na nie właśnie głosowali 
mieszkańcy regionu. Wśród nich 
było 120 zadań powiatowych i 32 
zadania subregionalne (obejmujące 
co najmniej dwa powiaty w danym 
subregionie). Pozostałe 52 projekty 
to głównie te, które nie mieściły się w 
kompetencjach samorządu wojewódz-
twa i nie mogły być sfinansowane z 
jego środków.

Pilotażowy Budżet Obywatelski 
Województwa Małopolskiego cieszył 
się zainteresowaniem 79 708 osób. 
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyni-
ków i wdzięczni Małopolanom za tak 
aktywny udział. Mieszkańcy regionu 
zgłosili aż 204 zadania do realizacji, 
a prawie 80 tys. wzięło udział w gło-
sowaniu. Te liczby pokazują rosnącą 
siłę społeczeństwa obywatelskiego – 
mówi marszałek Jacek Krupa.

Spośród wszystkich 120 zadań 
powiatowych wygrał projekt z powiatu 
olkuskiego, a dokładniej z Wolbro-
mia - „Nic dwa razy się nie zdarzy” 
- zadanie skierowane do osób niepeł-
nosprawnych i ich rodzin (82 088,00 

zł). Celem projektu, na który oddano 
3707 głosów, jest usprawnienie sfery 
poznawczej dzieci i młodzieży, wyjaz-
dy integracyjne i spotkania dla dzieci 
i rodziców.

Z naszego powiatu, tym razem 
z Olkusza, zostanie zrealizowane 
również zadanie pn. „Wyposażenie 
Sali Doświadczenia Świata i Integracji 
Sensorycznej do rehabilitacji osób z 
upośledzeniem umysłowym i rucho-
wym” (98 360,00 zł), na które głoso-
wało 1470 osób. Chodzi o zwiększenie 
dostępności do profesjonalnych i wy-
sokiej jakości usług rehabilitacyjnych 
dostępnych bezpłatnie dla mieszkań-
ców powiatu olkuskiego z upośle-
dzeniem umysłowym i fizycznym, a 
także wyposażenie sali w nowoczesne 
urządzenia rehabilitacyjne. 

Pozostałe wygrane zadania to: 
„Poprawa jakości życia mieszkań-
ców sołectwa Poręba Żegoty poprzez 
przebudowę chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 780” (powiat chrza-
nowski, 79 409,00 zł, 1338 głosów), 
„Centrum Asystentury Społecznej 
w Andrychowie” (powiat wadowicki, 
60 000,00 zł, 1102 głosy), „Neuro-
rehabilitacja - mózgowe porażenie 
dziecięce, udar mózgowy, dyskopatia 
kręgosłupa, stwardnienie rozsiane, po 
urazach” (powiat oświęcimski, 100 
000,00 zł, 953 głosy).

Mieszkańcy Małopolski Zachod-
niej mieli do wyboru także sześć 
projektów o większym niż powiatowy 
zasięgu. 3529 oddanych głosów zde-
cydowało o wygranej projektu „Wy-
posażenie Wojewódzkiego Szpitala 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt 
rehabilitacyjny i uporządkowanie 
terenu parku wokół szpitala”. Na 
jego realizację przeznaczone zostało 
286 535,41 zł. Drugim realizowanym 
zadaniem subregionalnym będzie 
„Pociąg do Małopolski Zachodniej”, 

który poparło 1614 osób (298 000,00 
zł). Projekt zakłada uruchomienie 
przejazdów z wykorzystaniem loko-
motywy turystycznej (poruszającej się 
po drogach publicznych) na trasach 
obejmujących atrakcje turystyczne 
powiatu chrzanowskiego, wadowic-
kiego i oświęcimskiego, a także opra-
cowanie strony internetowej z nową 
ofertą turystyczną.

Wśród zadań subregionalnych 
najwięcej głosów (4 473) ze wszyst-
kich subregionów zdobył projekt 
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
wojewódzkich w gminach Biskupice, 
Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, 
Liszki, Skawina, Zabierzów, Zielon-
ki”. Zadanie dotyczy Krakowskiego 
Obszaru Metropolitarnego, czyli 
powiatów: bocheńskiego, krakowskie-
go, miechowskiego, myślenickiego, 
proszowickiego i wielickiego, z wyłą-
czeniem miasta Krakowa.

- Małopolanie już wybrali, dla nas 
to jednak nie koniec pracy. Prawdzi-
wym miernikiem budżetu obywatel-
skiego są efekty, czyli zrealizowane 
projekty. Część zwycięskich zadań 
planujemy rozpocząć jeszcze w tym 
roku. Wszystkie chcemy zrealizować 
tak szybko, jak to tylko możliwe 
– dodał Grzegorz Lipiec z Zarządu 
Województwa Małopolskiego.

Jak informuje Urząd Marszał-
kowski, w premierowej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Mało-
polskiego zagłosowało łącznie 79 708 
osób, które oddało 108 640 głosów. Z 
naszego subregionu – Małopolski Za-
chodniej (powiaty: olkuski, chrzanow-
ski, oświęcimski, wadowicki) w głoso-
waniu wzięły udział 17 863 osoby. To 
drugi wynik, zaraz po mieszkańcach 
Krakowskiego Obszaru Metropolital-
nego (18 921). Dalej pod względem 
frekwencji uplasowali się mieszkańcy 
subregionów: tarnowskiego (16 189), 

sądeckiego (11 381) oraz podhalań-
skiego (7 003). W samym Krakowie 
głosowało 8 237 osób.

W jaki sposób głosowaliśmy? Naj-
częściej tradycyjne, wrzucając karty 
do urny (45 338 mieszkańców). 3 626 
osób wysłało swoje głosy pocztą. 30 
742 osoby zdecydowały się na głoso-
wanie internetowe.

Na pozostałych dziewięć zadań 
dotyczących powiatu olkuskie-
go oddano następującą liczbę 
głosów:
328 - Interaktywne gminy - tablice 
multimedialne i szkolenia dla miesz-
kańców gminy Olkusz i Bolesław
205 - Słowo, rytm, muzyka - rozwija 
komunikację
200 - Przygoda w siodle - nauka i 
doskonalenie jazdy konnej dla dzieci 
i młodzieży
166 - Na start po zdrowie
123 - Kreatywnie dla młodzieży - cykl 
zajęć zwiększających kompetencje 
kluczowe młodzieży z terenu powiatu 
olkuskiego
91 - Uliczny Folk Ziemi Olkuskiej
66 - Akademia Młodego Technika
16 Amatorska liga plenerowej piłki 
siatkowej
13 - Mali Ratownicy

Poniżej wyniki głosowania na po-
zostałe cztery zadania o zasięgu 
subregionalnym:
995 głosów - Zachodnia Małopolska 
- lubię to
771 głosów - Konkurs plastyczny Ko-
laż-Asamblaż - Subregion Małopolski 
Zachodniej
476 głosów - Daj się porwać na rower - 
zwiedzamy Małopolskę Zachodnią
230 głosów - Konserwacja wybranych 
zabytkowych kapliczek w pasie dro-
gowym dróg wojewódzkich na terenie 
subregionu Małopolska Zachodnia

Skoro w Wodociągach jest tak dobrze, 
to czemu jest źle?

 Z wielkim zdziwieniem 
przyjąłem zeszłotygodniową 
odpowiedź Zarządu i Pra-
cowników Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji na 
mój list otwarty dotyczący 
drogiej wody i ścieków oraz 
moich wątpliwości, co do 
gospodarowania groszem 
publicznym. Jak się okazu-
je, nie jestem odosobniony 
w swojej opinii, bo odczu-
cia Mieszkańców, z którymi 
miałem możliwość w ostat-
nich dniach rozmawiać, są 
bardzo podobne. 
 Podkreślę raz jeszcze – 
moją intencją jako burmistrza 
Gminy Olkusz jest bronić 
interesu Mieszkańców, czyli 
klientów PWiK Sp. z o.o. w Ol-
kuszu. Zostałem wybrany na 
burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz po to, żeby bronić inte-
resu każdego obywatela, a nie 
grup interesów. Domagam się 
i będę w dalszym ciągu się 

domagał: konkretnych działań 
oszczędnościowych, optyma-
lizacji zatrudnienia w Przed-
siębiorstwie, obniżenia cen 
wody i ścieków oraz rzetelnej 
informacji. 
 Dotychczas moje żądania 
i apele pozostały bez echa – ze 
strony Zarządu Wodociągów 
oraz pozostałych udziałow-
ców, w mojej ocenie biernie 
przyglądających się temu, 
jak rachunki za wodę miesz-
kańców i przedsiębiorców 
z naszego regionu syste-
matycznie rosną, a jakość 
wody wyraźnie pozostawia 
wiele do życzenia. Do dziś 
dnia nikt z nas nie wie, 
z jakiego powodu woda 
płynąca z naszych kranów 
tak często ma zmieniony 
smak i zapach. Mieszkańcy 
płacą jedne z najwyższych 
w Polsce stawek za wodę 
i ścieki, a pomimo tego do przy-
gotowywania posiłków nierzad-
ko zmuszeni są kupować wodę 
źródlaną w butelkach. Czy taka 
sytuacja jest normalna i jest dla 
niej usprawiedliwienie?  Czy 
jako burmistrz mam ją akcep-

tować? 
 Ponadto nikt nie chce za-
uważyć, że nawet słowem nie 
wspomina się o przedsiębior-
cach, którzy działają na terenie 
naszej gminy. Dla obecnych 
i przyszłych inwestorów jest 
ważny nie tylko dostęp do in-
frastruktury, ale również koszty 

związane ze zużyciem wody 
i odprowadzeniem ścieków. 
Każdy potrafi sobie sam od-
powiedzieć na pytanie, czy 
wysokie koszty w tym zakresie 
są zaletą gminy, która chce 
się rozwijać i być atrakcyjnym 
obszarem dla kolejnych inwe-
stycji, czy wręcz przeciwnie.

 Zeszłotygodniowa wypo-
wiedź PWiK Sp. z o.o. nie za-
wierała również żadnych infor-
macji na temat prowadzonych 
działań oszczędnościowych 
Przedsiębiorstwa. Zarząd nie 
rozwiał moich wątpliwości do-
tyczących zatrudnienia, które 
według mojego rozeznania 

wynosi około 230 osób. Trans-
parentność procesów rekrutacji 
w Przedsiębiorstwie budzi 
zastrzeżenia wśród Mieszkań-
ców. Jestem także pewien, że 
przeprowadzone niedawno 
inwestycje, w tym zakupiony 
nowoczesny sprzęt, powin-
ny generować oszczędności 

w Wodociągach, z optymali-
zacją zatrudnienia włącznie. 
Mam wrażenie, że i tego nikt 
nie bierze pod uwagę.  
 Niestety nie są dla mnie 
wiarygodne argumenty, które 
przytaczają Wodociągi w od-
powiedzi na moje zarzuty. 
Przykładowo przez Zarząd zo-

stała podana informacja, że 
w ramach przeszło 5,6 mln 
zł przeznaczonych na Jed-
nostkę Realizującą Projekt 
„Porządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni Białej 
Przemszy na terenach gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław 
i Klucze” (która składała się 
z 10 pracowników Wodocią-
gów), „tylko ok. 2,7 mln zł” 
stanowiły wynagrodzenia 
dla tychże pracowników. 
Tymczasem z przekazanej 

dokumentacji wynika, że było 
to 3,5 mln zł. Takie rozbieżności 
nie wzbudzają zaufania. Do tej 
pory nie wiem, na co konkretnie 
wydatkowano pozostałą kwotę 
ze wspomnianych 5,6 mln zł. 
Czy to takie dziwne, że tego 
typu nieścisłości wzbudzają 
mój niepokój i chcę dotrzeć do 

prawdy? 
 W tekście opublikowanym 
w zeszłym tygodniu na łamach 
„Przeglądu Olkuskiego” Wo-
dociągi dziękują kurtuazyjnie 
Olkuszowi i innym jednostkom 
samorządowym za współpra-
cę. Jako burmistrz Olkusza, 
bardzo chciałbym kiedyś po-
wiedzieć to samo bez kurtu-
azji i podziękować w imieniu 
Mieszkańców za dobre usługi 
w przyzwoitej cenie. Póki co 
oczekuję na możliwie szybką 
restrukturyzację olkuskich Wo-
dociągów, program oszczęd-
nościowy, a przede wszystkim 
nieobarczanie Mieszkańców 
i przedsiębiorców tak wysokimi 
kosztami wody i ścieków.
 Tytuł artykułu skierowanego 
do mnie brzmiał: „Nie tędy 
droga Panie Burmistrzu…”. 
Ja też mogę napisać: nie tędy 
droga, olkuskie Wodociągi. 
Jednak póki co droga, to jest 
u nas woda.

Śmierć na 
drodze

POWIAT
Piotr�Kubiczek

W minionym tygodniu na dro-
gach powiatu olkuskiego doszło 
do dwóch poważnych wypadków. 
W gminie Wolbrom zginął moto-
cyklista, a w Jangrocie w wyniku 
zderzenia samochód wylądował na 
ogrodzeniu. Jeden z kierowców 
walczy o życie.

Wieczorem 21 lipca na drodze 
śmierć poniósł mieszkaniec Poręby 
Dzierżnej. 26-letni motocyklista 
nagle wjechał do przydrożnego rowu, 
uderzając w betonowy przepust. 
W wyniku obrażeń, zmarł na miej-
scu. - W sprawie wypadku nadal 
prowadzone jest śledztwo zmierzające 
do ustalenia wszystkich okoliczności 
tego zdarzenia – informuje Marika 
Guzik-Gajda z Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu.

Trzy dni później w godzinach 
nocnych w Jangrocie (gm. Trzyciąż), 
19-letni mieszkaniec Milonek, kie-
rując seatem ibiza wyjechał z drogi 
podporządkowanej od Chrząstowic 
w kierunku Jangrota nie ustępując 
przy tym pierwszeństwa przejazdu. 
Brak wyobraźni młodego kierowcy 
sprawił, że w wyjeżdżającą niezgodnie 
z przepisami ibizę uderzyło prawi-
dłowo jadące auto. 33-letni kierowca 
BMW wiózł ze sobą trzech pasażerów. 
Zarówno on, jak i jeden z jego towa-
rzyszy podróży zostali przewiezieni do 
olkuskiego szpitala. Dwójka innych 
pasażerów została poddana hospita-
lizacji w Miechowie.

Dużo bardziej ucierpiał 19-latek 
siedzący za kierownicą seata. Siła 
uderzenia była tak wielka, że sa-
mochód pionowo zawiesił się na 
ogrodzeniu jednego z domostw. Nie-
przytomny młody kierowca z rozle-
głymi obrażeniami ciała, jak również 
i tymi wewnętrznymi trafił na oddział 
Nowego Szpitala w Olkuszu. - Z uwagi 
na ciężki stan zdrowia u 19-latka 
nie przeprowadzono badania na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu – zaznacza st. sierż. M. 
Guzik-Gajda.

Drugi z kierowców – 33-letni 
mieszkaniec Braciejówki był trzeźwy. 
Na miejscu zdarzenia szybko pojawił 
się biegły sądowy, technik krymina-
listyki i policjanci ruchu drogowego. 
Wykonane zostały oględziny miejsca 
i pojazdów, zdjęcia oraz szkic sytu-
acyjny. Trwa wyjaśnianie okoliczności 
wypadku.
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R E K L A M A

8 mln na dawne 
starostwo - wniosek 

złożony
Olkusz

Wiola�WoŹniczko

Gmina Olkusz złożyła wnio-
sek o unijną dotację w wysokości 
prawie 8 mln złotych na remont 
zabytkowego budynku dawnego 
starostwa. Szacunkowy koszt całej 
inwestycji wyniesie 19 mln 170 
tys. zł. Jeśli nie uda się pozyskać 
dofinansowania, wówczas prace 
zostaną podzielone na etapy.

Olkuski magistrat dysponuje 
aktualną dokumentacją historyczną, 
konserwatorską i archeologiczną 
kwartału królewskiego. Aby ubiegać 
się środki zewnętrzne na renowację 
zniszczonego zabytku należało okre-
ślić jego przeznaczenie. - Głównym 
założeniem było wydobycie historycz-
nych wartości obiektu oraz nadanie 
mu funkcji, które z jednej strony 
pozwolą współfinansować koszty 
związane z bieżącym utrzymaniem 
budynku, a z drugiej umożliwią udo-
stępnienie go mieszkańcom. Braliśmy 
pod uwagę zalecenia konserwator-
skie, ponieważ zarówno klasycystycz-
ny budynek dawnego starostwa, jak 
i teren pomiędzy nim a basztą, wpisa-
ne są do rejestru zabytków – tłumaczy 
Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik 
Wydziału Urbanistyki i Ochrony Za-
bytków olkuskiego magistratu.

O wstępnej koncepcji zagospo-
darowania nieruchomości (autorstwa 
dra Grzegorza Nawrota) pisaliśmy 
kilka miesięcy temu. Plan powstał na 

bazie programu funkcjonalno – użyt-
kowego z 2009 roku całego tzw. kwar-
tału królewskiego, na terenie którego 
stoi dawne starostwo. Przypomnijmy, 
że na parterze zaplanowano restaura-
cję z pomieszczeniem bankietowym. 
W pozostałych pomieszczeniach 
mają mieścić się lokale o charakterze 
komercyjnym oraz związane z ob-
sługą ruchu turystycznego (szatnie, 
sklepik z pamiątkami, toalety). Na 
poddaszu przewidziano pokoje go-
ścinne z łazienkami o podwyższonym 
standardzie oraz sala konferencyjna. 
W części obiektu prowadzona będzie 
działalność kulturalna; swoja sie-
dzibie znajdą tam również Centrum 
Wspomagania Organizacji Pozarzą-
dowych, Centrum Wolontariatu, Cen-
trum Wspierania Aktywności Oby-
watelskiej.W koncepcji przewidziano 
przeszkloną windę, łączącą wszystkie 
kondygnacje, od piwnic po poddasze. 
Budynek zostanie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

W części piwnic dawnego staro-
stwa powstaną pomieszczenia mu-
zealne. Zwiedzający mogliby poznać 
tam historię olkuskiego górnictwa 
oraz mennicy, która kiedyś mieściła 
się w tym budynku. Wszystko to 
z wykorzystaniem technik multi-
medialnych. Do koncepcji włączono 
także planowaną trasę muzealną 
w podziemiach ratusza.

Dawne starostwo ma szansę stać 
się reprezentacyjnym obiektem cen-
trum miasta. Budynek niszczał przez 
lata, więc koszty przywrócenia go do 

dawnej świetności są spore. Włodarz 
miasta zdecydowanie twierdzi, że 
sprzedaż zabytku byłaby niewybaczal-
na. - Podjęliśmy wyzwanie i będziemy 
konsekwentnie je realizować. Zago-
spodarowanie tej przestrzeni będzie 
wymagało czasu i pieniędzy, ale nie 
są to powody, dla których gmina 
miałaby zrezygnować z uratowania 
tego budynku. Już wystarczająco 
długo stał i niszczał. To jest ostatni 
moment na konkretne i zdecydowane 
działania. Trzeba wierzyć, że nam 
się uda pozyskać znaczącą kwotę na 
realizację naszych planów w sposób 
kompleksowy. Gdyby się jednak stało 
inaczej, mamy plan alternatywny 
i prace zostaną podzielone na etapy. 
Obydwa warianty zmierzają do tego 
samego celu – uczynienia kwartału 
królewskiego perełką miasta – mówi 
burmistrz Roman Piaśnik.

Niedawno gmina złożyła wniosek 
do Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 
– 2020. Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie 19 170 581,69 zł, a wnio-
skowana dotacja 7 998 386,52 zł. 
- Opracowany wariant jest wypadko-
wą kilku czynników, między innymi 
naszych możliwości finansowych 
oraz wytycznych konserwatorskich. 
Zakres prac został opracowany w ten 
sposób, aby nie zamknąć drogi do 
eksploracji kolejnych pomieszczeń 
podziemnych w przyszłości, jeśli 
miasto będzie miało na to kiedyś 
pieniądze – uważa wiceburmistrz 
Jolanta Motyczyńska.

Czy na ulicy Osieckiej 
powstanie nowy 

przystanek?
Olkusz

Jakub�Fita

Taki postulat wyraża część 
mieszańców południowej części 
osiedla Pakuska. W związku z tym 
Zarząd Osiedla zwrócił się do władz 
Gminy oraz Powiatu z wnioskiem 
o jego realizację. Jaki jest efekt 
tych działań?

Pomysł budowy przystanków 
autobusowych w tej części osiedla 
forsowany jest już od ponad 
roku. Jak podkreślają wnio-
skodawcy, okoliczni miesz-
kańcy muszą pokonywać długą 
drogę, aby skorzystać z komu-
nikacji gminnej. Ich zdaniem 
nie bez znaczenia jest tutaj 
fakt, że w dużej mierze są 
to osoby w starszym wieku, 
często z grupą inwalidzką. 

- W związku z licznymi 
wnioskami mieszkańców Pa-
kuski dotyczącymi budowy 
nowych przystanków autobu-
sowych w górnej części osiedla, 
już w zeszłym roku zwróciliśmy się do 
burmistrza z prośbą o podjęcie dzia-
łań mających an celu realizację tego 
postulatu. Stosowne pisma skiero-
waliśmy także do służb powiatowych. 
Proponowaliśmy, aby zlokalizować je 
w pobliżu bloku TBS na ul. Osieckiej 
tak, aby mogły one obsługiwać m.in. 
busy jeżdżące na trasie z Osieka, 
Zawady i Krakowa. W znacznym 
stopniu ułatwiłoby to mieszkańcom 

dojazd do miasta – tłumaczy Artur 
Rosołek, przewodniczący Zarządu 
Osiedla Pakuska.

Z uwagi na to, że jest to droga po-
wiatowa, burmistrz zwrócił się do Za-
rządu Drogowego w Olkuszu z prośbą 
o zajęcie stanowiska w tej kwestii. 
W celu rozeznania sytuacji w tere-
nie odbyło się spotkanie, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Zarządu 
Drogowego, Gminy Olkusz, Policji 
oraz Zarządu Osiedla.

Ustalono, iż z uwagi na plano-

wane włączenie ul. Armii Krajowej do 
ul. Osieckiej lokalizacja przystanku 
w kierunku Osieka w chwili obecnej 
nie jest możliwa. Istnieje jednak 
szansa na budowę przystanku po 
przeciwnej stronie drogi, w kierunku 
al. 1000-lecia. W tym przypadku ko-
nieczne byłoby jednak wybudowanie 
zatoki autobusowej. Ponieważ jest to 
pas drogi powiatowej, Gmina Olkusz 
złożyła wniosek do starosty olkuskie-
go dotyczący zabezpieczenia środków 

finansowych niezbędnych na wyko-
nanie przedmiotowego zadania.

Szacunkowy koszt wykonania 
samego projektu wynosi jednak 18 
tys. zł. Zarząd Osiedla przekazał ze 
swojego budżetu na realizację tego 
zadania 2320 zł. Przewodniczący 
Zarządu zwrócił się także do burmi-
strza o dofinansowanie tej inicjatywy 
z budżetu miasta kwotą w wysokości 
6680 zł. Wnioskodawcy chcieliby, aby 
pozostałą część środków potrzebnych 
na przygotowanie dokumentacji 

przekazał powiat olkuski. Jak 
wynika z urzędowej korespon-
dencji, w planie wydatków 
Zarządu Drogowego w Olkuszu 
na 2016 rok nie ma jednak 
zabezpieczonych środków na 
ten cel.

Czy na ul. Osieckiej po-
wstanie więc nowy przystanek? 
Póki co perspektywy na to są 
niewielkie. Na drodze do reali-
zacji tego celu jak zwykle stoją 
finanse. Problemy z należytym 
utrzymaniem i modernizacją 

lokalnych dróg od lat pozostaje 
bowiem niezmienny. Ilość dróg, 
które samorządowcy mają pod swoją 
opieką jest zbyt duża, a ilość pienię-
dzy, które mogą być przeznaczone na 
ten cel - zbyt mała.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? Czy budowa 
nowych przystanków autobusowych 
w tej części Pakuski rzeczywiście jest 
potrzebna? Zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl
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Wylewki  
agragatem mixokret 

510 191 033 Fachowa ekipa

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 21 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 778 z późn. zm.) i art. 29, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o  wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz (zmiana nr 21) dla 
terenów, położonych w strefach polityki przestrzennej:
l I-B –  południowa (mieszkaniowo – usługowa) – dot. Osiedli Południowych Olkusza (obejmuje teren wzgórza „Pod Krzyżem” przy drodze w kierunku Trzebini, 
tereny pomiędzy Al. 1000-lecia i ul. Dworską, teren przy ul. Jana Pawła II, rejon Szpitala i Policji w Olkuszu, rejon Przychodni Zdrowia przy ul. Nałkowskiej), teren 
z obiektem usługowo-handlowym i skwerem u zbiegu Al. 1000-lecia i Osieckiej,                                                                                                            
l I-C – północna (mieszkaniowo – usługowa) – dot. terenu Mokradle,
l I-D – zachodnia (przemysłowa) – dot. terenu parku rekreacyjno-krajobrazowego w rozwidleniu ul. Długiej i ul. Głowackiego,
l II-D – Zederman – Kosmolów z Wiśliczką i Zadolem Kosmolowskim – dot. terenów w Kosmolowie, Wiśliczce, Zadolu Kosmolowskim i w Zedermanie na granicy 
z Zadolem Kosmolowskim.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5 sierpnia do 5 września 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach: od 9.00 do 13.00 (od wtorku do piątku) 
od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30 (poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali 
narad (nr 112) o godzinie 15:00.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium 
i prognozy oddziaływania na środowisko. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Jednocześnie informuję, że projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych...” dalej „Projekty zmian 
studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz pod adresem www.ekoportal.gov.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 TERMIN  SKŁADANIA  WNIOSKÓW 

O ZWROT  PODATKU 
AKCYZOWEGO W  2016 ROKU

Informuje, że od 01 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku można 
składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski dostępne:
1. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pokój 242, lub
2. na stronie internetowej: www.umig.olkusz.pl - odnośnik - Biuletyn 
Informacji Publicznej.
Wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT(lub ich kopiami), 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 
2016 roku do 31 lipca 2016 roku,  można złożyć w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pokój nr 242, lub przesłać na adres 
urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego z zachowaniem terminu 
nadania pisma u operatora pocztowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,
 informuje, że w budynku Urzędu Miasta 

i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 
229 w dniach od 29.07.2016r. do 09.09.2016r 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości:

- lokalowej ( mieszkanie nr 26 ) przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. 
Krasińskiego 4 ,
- gruntowej - 0,0120 części działki nr 4425/2 o pow. 4709 m2, 
przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, 
objętych  księgą wieczystą KR1O/00026388/5, stanowiących własność 
Gminy Olkusz.
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 
32 6260237.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach 
29.07.2016 r. - 18.08.2016 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bukownie wywieszony będzie 

wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki 
nr 1045, obręb ewidencyjny Starczynów, przeznaczonej 
do oddania w najem.

Z up. Burmistrza
 Miasta i Gminy Olkusz
 Jolanta Motyczyńska 

 Z-ca Burmistrza

OGŁOSZENIE
Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków – na 
podstawie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych 
wód ze Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej, 
wykonywanych przez Zakładowe Laboratorium Badania 

Wody Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu (posiadającego akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji ) 
informuję, iż w I półroczu 2016 r. (za wyjątkiem okresu od 08.02.2016 
r. do 09.02.2016 r.) jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
w gminach: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze spełniała wymogi 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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CHECHŁO
Piotr�Kubiczek

Młodzież z całego świata, która 
przyjechała w ubiegłym tygo-
dniu do Polski, aby wziąć udział 
w Światowych Dniach Młodzieży, 
w poniedziałek ruszyła w stronę 
Krakowa, gdzie odbędą się główne 
uroczystości związane ze spotka-
niem z papieżem Franciszkiem. 
Przez ostatnie dni pielgrzymi czuli 
się jak u siebie w domu. Spora 
w tym zasługa samych mieszkań-
ców, jak i władz samorządowych, 
które dołożyły wielu starań, aby jak 
najlepiej przyjąć swoich gości.

Pisaliśmy już o Olkuszu i Wol-
bromiu, teraz nadszedł czas na 
sprawozdanie z gminy Klucze. Tam 
najważniejszy był czwartek 21 lipca, 
bowiem to właśnie wtedy w Chechle 

odbyła się uroczysta msza święta, 
a później na scenie zlokalizowanej tuż 
przy Pustyni Błędowskiej pojawili się 
nie tylko rozśpiewani i roztańczeni 
pątnicy, ale również profesjonalni 
muzycy, z gwiazdą wieczoru zespołem 
Raz Dwa Trzy.

Ale zanim rozpoczęła się dobra 
zabawa, uczestnicy spotkania na „Dą-
brówce” wzięli udział w Eucharystii 
sprawowanej przez biskupa diece-
zjalnego Grzegorza Kaszaka, któremu 
towarzyszyli kapłani z różnych stron 
świata, oczekujący na nadchodzące 
spotkanie z papieżem Franciszkiem 

w dekanacie jaroszowieckim. Podczas 
mszy nie zabrakło też ks. Marka Sze-
ląga, proboszcza miejscowej parafii 
i zarazem tamtejszego dziekana, który 
serdecznie powitał wszystkich gości, 
z których najliczniejszą grupę stano-
wili Hiszpanie i Czesi, ale w tłumie 
rozpoznać można również było We-
nezuelczyków czy Greków.

Mimo różnic kulturowych i barier 
językowych, atmosfera spotkania 
była rodzinna. - Dzisiaj nie mówimy 
tutaj różnymi językami, tylko jednym 
językiem – językiem miłości i pokoju – 
mówił do zgromadzonych, wójt gminy 
Klucze Norbert Bień.

Po mszy nad pustynią pojawiły 
się wojskowe samoloty, a z nich 
zaczęli wyskakiwać spadochroniarze 
z VI Brygady Powietrznodesantowej 
im. Gen. Sosabowskiego z Krakowa. 
Pokaz wywarł na pielgrzymach spore 
wrażenie, choć prawdziwa fala uśmie-

chów miała dopiero nadejść.
Po raz kolejny okazało się, że 

do pełni szczęścia nie potrzeba zbyt 
wiele. Wystarczy mikrofon, gitara i ka-
wałek miejsca na scenie. Młodzi nie 
zawiedli i w swoich spontanicznych 
występach ukazali swoje prawdziwe 
oblicze. Hiszpanie zaprezentowali 
namiastkę flamenco i bolero, a Grecy 
odtańczyli sirtaki. Były też wspólne 
śpiewy i układy choreograficzne.

To oczywiście nie wszystko. 
Obok pielgrzymów na scenie wystą-
piły też zaproszone kapele. Granie 
na pustyni rozpoczęła formacja „(I)

Gramy z Pokusą”, założona przez 
członków dobrze znanego zespołu 
chrześcijańskiego pn. „Siewcy Ledni-
cy”. Z typowo rockowym repertuarem 
w Chechle wystąpili muzycy z „La Pal-
lotina”. Historia formacji jest bardzo 
ciekawa. Jej liderem jest bowiem… 
ksiądz pallotyn Andrzej Daniewicz, 
który jak ma to w zwyczaju, porwał 
do zabawy niemal wszystkich.

Wieczór zwieńczył koncert zespo-
łu Raz Dwa Trzy z jedynym w swoim 
rodzaju wokalistą i gitarzystą Adamem 
Nowakiem. Po uczcie muzycznej, po-
nownie przyszła ta duchowa. Wzorem 
pól lednickich, także i w Chechle 
powstała brama rybą, przez którą na 
zakończenie dnia przeszli uczestnicy 
obchodów ŚDM w gminie Klucze. Za 
bramą każdy z wiernych otrzymał 
błogosławieństwo.

Całemu wydarzeniu towarzyszyły 
degustacje lokalnych produktów na 

stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, 
podmiotów i stowarzyszeń. Wzorem 
innych miejscowości i podobnych 
eventów, do organizacji imprezy 
przyczyniła się ciężka praca wielu 
ludzi, od samorządowców, przez 
służby mundurowe, aż na samych 
mieszkańcach kończąc.

Wiele wskazuje na to, że więk-
szość z pielgrzymów, którzy odwie-
dzili Chechło i całą gminę o polskich 
przyjaciołach będą pamiętać jeszcze 
długo. I to nie tylko o Kluczach, ale 
i o innych gminach powiatu olku-
skiego.

ŚDM 2016. Do zobaczenia Przyjaciele!
Olkusz

Piotr�Kubiczek

Od poniedziałku młodzi piel-
grzymi ŚDM czuwają już w okoli-
cach Krakowa. W środę do Polski 
przyleciał papież Franciszek, choć 
oficjalne uroczystości związane 
ze spotkaniem z głową kościoła 
katolickiego rozpoczęły się dzień 
wcześniej. My raz jeszcze wraca-
my do wydarzeń z pobytu pątni-
ków w powiecie olkuskim, temat 
zamykając wizytą na wzgórzu 
rabsztyńskim.

Niedziela była tak naprawdę 
dniem pożegnalnym dla wszystkich 
uczestników ŚDM pod nazwą Dni 
w Diecezji Sosnowieckiej. Młodzież 
ze swoimi przewodnikami od samego 
rana brała udział we mszach świę-
tych, a później skorzystała z zapro-
szeń proboszczów i swoich polskich 
rodzin. Wspólne obiady oraz spo-
tkania przy kawie jeszcze bardziej 
wzmocniły więzi łączące olkuszan 

ze swoimi gośćmi z Włoch, Czech 
i innych krajów.

WOlbrOm
Ewa�Barczyk

W poniedziałkowy poranek 25 
lipca uroczystą mszą św. odprawio-
ną w trzech językach w kościele 
pw. św. Katarzyny w Wolbromiu 
zakończył się pobyt zagranicznych 
pielgrzymów na gościnnej Ziemi 
Wolbromskiej. Ilość łez wylanych 
podczas pożegnania świadczy 
o tym, że goście z 6 krajów, którzy 
spędzili u nas ostatni tydzień 
bardzo zaprzyjaźnili się ze swoimi 
gospodarzami, a ich pobyt pozosta-
nie na długo w pamięci wszystkich 
zaangażowanych.

Moc atrakcji przygotowanych 
zarówno przez organizatorów głów-
nych uroczystości diecezjalnych 
i gminnych, ale przede wszystkim 

fantastyczna gościnność rodzin 
przyjmujących pielgrzymów sprawiła, 
że zagraniczni goście potrzebowali 
trochę wyciszenia i wypoczynku. 
Okazją do niego stał się niedzielny 
koncert zorganizowany w najstarszej 
wolbromskiej świątyni dla pielgrzy-
mów i ich gospodarzy. Muzyczna 
podróż przez kolejne epoki, od baroku 
do współczesności, w wykonaniu 
artystów z zespołu Duo Sonore, grają-
cych na skrzypcach pozwoliła wszyst-
kim wyciszyć się i zrelaksować przed 
głównymi wydarzeniami Światowych 
Dni Młodzieży i spotkaniem z Ojcem 
Świętym w Krakowie i Brzegach.

Kulminacja wzruszeń i chrześci-
jańskiej jedności nastąpiła jednak 
tuż przed odjazdem zagranicznych 
gości. Uroczysty nastrój pożegnalnej 
mszy św. odprawionej przez liczne 

grono kapłanów pod przewodnictwem 
biskupa Valentine Tsamma Seane 
z Botswany dla wszystkich pielgrzy-
mów przybyłych na ŚDM z Malezji, 
Botswany, Hiszpanii, Wenezueli, 
Francji i Portoryko oraz wszystkich 
goszczących ich mieszkańców spo-
tęgował jej wielojęzyczny charakter. 
Modlitwy i słowa homilii głoszone 
były po polsku, angielsku i po łaci-
nie, dlatego każdy mógł uczestniczyć 
w nabożeństwie na swój sposób. 
Na koniec, w atmosferze sympatii 
i radości z przeżytych wspólnie 
chwil, wśród mnóstwa podziękowań, 
zapewnień o pamięci, łez wzruszenia 
i serdecznych uścisków pielgrzymi 
odjeżdżali, pozostawiając po sobie 
pustkę i trochę żalu, że na co dzień 
nie potrafimy być dla siebie aż tak 
życzliwi.

Popołudniem wszyscy dotarli do 
Rabsztyna, gdzie u progu średnio-
wiecznej warowni odbył się piknik 
rodzinny, podczas którego zaprezen-
towali się nie tylko sami pielgrzymi, 
ale także zespoły i grupy parafialne. 
- Wielka szkoda, że to już koniec. Na 
początku miałam trochę obaw co do 
przyjęcia pod swój dach nieznanych 
mi przecież osób, ale teraz już wiem, 
że o moich Włoszkach nie zapomnę 
do końca życia. Wlały w mój dom 
tyle radości i pozytywnej energii, że 
naprawdę nie wiem, jak im się od-
wdzięczę… - mówiła podczas pikniku 
pani Izabela, która od środy miała 
pod swoją opieką dwie studentki ze 
słonecznej Italii.

Podobnych głosów było więcej. 
Wszyscy ci, którzy ugościli we wła-
snych domach pielgrzymów z po-
łudnia Europy nie bardzo chcieli 
się rozstawać ze swoimi nowymi 
przyjaciółmi.

Ci w Rabsztynie po raz kolejny 
udowodnili, że drzemią w nich ogromne 
pokłady radosnej wiary i energii. Na 
scenie plenerowej dali popis swoich 
tanecznych i wokalnych umiejętności, 

a prym w tym wiedli ojcowie kapucyni 
z zakonu Gioventù Frati Cappuccini.

Obok zakonników, dla gości 
z dekanatu olkuskiego przygotowano 
występy Wspólnoty Młodych Serc, 
a także koncert zespołu Sursum 
Corda. Pierwsi mocno ożywili wi-
downię, a wspólnych tańców i śpie-
wów w różnych językach nie było 
końca. Emocje związane z występem 
WMS-u jeszcze nie opadły, a pod 
sceną wolontariusze zaprosili do 
„belgijki”. Później swoje pięć minut 
mieli także pielgrzymi z Czech, a wie-
czór pełen wrażeń zwieńczyła swoim 
występem formacja Sursum Corda, 
mająca za sobą udział na niejednym 
festiwalu.

Podczas pikniku na wszystkich 
jego uczestników czekała woda mi-
neralna ufundowana przez olkuskie 
wodociągi oraz kiełbaska z grilla. Jak 
zwykle przy ŚDM w gotowości były 
także służby mundurowe – policjanci, 
strażacy oraz ratownicy medyczni.

Następnego dnia przed połu-
dniem po niejednym policzku popły-
nęła łza. Rodziny nie mogły się rozstać 
ze swoimi gośćmi. Pielgrzymi również 
z żalem opuszczali swoje polskie 
domy. - Mieszkają tutaj wspaniali 
ludzie. Spędziłem w Olkuszu kilka 
pięknych dni, o których nie zapomnę 
bardzo długo – przyznaje Riccardo 
Mancin. On jak i jego współbracia 
z zakonu kapucyńskiego z Eremo „Le 
Celle” wzorem innych osób (łącznie 
268 – przyp. Red.) w poniedziałek 
opuścili swoje rodziny, ale akurat 
zakonnicy i ich towarzysze cały czas 
pozostają w naszym mieście. Po czasie 
spędzonym w Krakowie w ramach 
oficjalnych obchodów ŚDM wracają 
do Olkusza na nocleg. Mężczyźni śpią 
w Szkole Podstawowej nr 5, a kobiety 
w Szkole Podstawowej nr 1. Pozostaną 
tam do końca tegorocznego święta 
młodych chrześcijan.

R E K L A M A
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

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

(32)3071234.

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena – 60 gr./szt. (do nego-
cjacji). Tel.(796)177027.
=Opony wraz z felgami alumi-
niowe do forda 195/50  roz.15.  
Tel.(730)504292.

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.

BudOWLaNe

projekty budowlane. Tel.
(691)467554.

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
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.
=Do wynajêcia 48 m2, I piêtro, 
Olkusz, ¯eromskiego.  
Tel.(502)466872.

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
=Szukamy pracowników do 
nowego klubu fitness na terenie 
gminy Olkusz: -pracowników 
recepcji, instruktorów fitness, 
trenerów personalnych i trenerów 
na si³owniê, osoby sprz¹taj¹ce.
Prosimy o wys³anie CV ze 
zdjêciem na adres: recepcja@
pridefitness.pl W wiadomoœci 
prosimy za³¹czyæ informacjê 
na jakie stanowisko pañstwo 
aplikuj¹. Na zg³oszenia czekamy 
do 20.08.2016 r.

Biuro projektowe zatrudni 
in¿yniera budownictwa lub 

architekta. CV proszê przesy³aæ na 
maila: rekrutacja.kb3@gmail.com

zdrOWie
=Masa¿ysta. Dojazd. Tel.
(734)044444.

Krwawa środa

Olkusz
Olgerd�Dziechciarz

Wymordowanie przez Niem-
ców w obozie zagłady Auschwit-
z-Birkenau olkuskich Żydów było 
najtragiczniejszym wydarzeniem 
w dziejach Olkusza. Ale podczas 
II wojny światowej miasto i jego 
obywatele przeżyli także inną, tra-
giczną historię: „krwawą środę”, 
akcję pacyfikacyjną, podczas 
której doznali okrutnych represji 
ze strony okupanta.

A zdarzyło się to 76 lat temu, 
w ostatni dzień lipca 1940 roku. By 
jednak o tym właśnie dramacie napi-
sać musimy się cofnąć jeszcze o dwa 
tygodnie… 

Wszystkiemu winny był włamy-
wacz. A było tak… W nocy z 15 na 16 
lipca na Parczach, w domu wywie-
zionego do obozu koncentracyjnego 
w Dachau miejscowego lekarza, dra 
Juliana Łapińskiego, włamywacz 
zastrzelił policjanta Ernsta Kaddatza 
(mężczyzna trafiony w aortę wykrwa-
wił się). Żandarm z żoną i dziećmi 
wprowadził się do willi zaledwie dzień 
wcześniej; nocował na parterze, reszta 
domowników na piętrze, więc wła-
mywacz chyba się go nie spodziewał. 
Widocznie zaskoczony spanikował 
i strzelił… Dochodzenie wykluczyło 
motywy polityczne. Okazało się – jak 
pisała po latach Stefania Wąsowa, 
z d. Pielka – włamywacz tej samej 
nocy zakradł się również do rodziny 
Pieczyraków, która mieszkała w domu 
przy ul. Sławkowskiej. Zamaskowany 
mężczyzna zażądał pieniędzy i przy 
tym skatował kobietę. Był także 
w jeszcze jednym domu, państwa 
Gałków, przy tej samej ulicy. Bandycki 
charakter napadu potwierdził nawet 
olkuski landrat Heinrich Groll. Po 
latach córka dra Łapińskiego, Zofia 
Radziejowska, stwierdziła, że „Gdyby 
Niemcy mieli choć cień podejrzenia, 
że maczał w tym palce Ruch Oporu, 

to my z mamą wylądowałybyśmy 
w obozie koncentracyjnym” (z listu 
do Janiny Majewskiej z 1996 r.). Tak 
więc nie spodziewano się represji ze 
strony Niemców. Okupanci nie puścili 
jednak płazem zabicia niemieckiego 
policjanta. Jeszcze 16 lipca zjawiła 
się w Olkuszu ekspedycja karna SS, 
która pod domami Łapińskiego i Marii 
Januszek rozstrzelała 20 Polaków; 
15 przywieziono na miejsce stracenia 
z więzień w Mysłowicach i Sosnowcu, 
dodano do nich pięciu olkuszan, 
którzy dostali wezwanie na Policję, 
w którym nie podano, dlaczego mają 
się zgłosić. Zginęli wówczas: Teofil 
Jurczyk, Wawrzyniec Kulawik, Sta-
nisław Luboń, Jerzy Stroński, 
Józef Sielecki, Michał Baraląg, 
Edward Bujanowski, Stanisław 
Juraszek, Władysław (ojciec) 
i Józef (syn) Kubica, Ludwik 
Kraśny, Wojciech Laszczak, 
Jan Łukasek, Stanisław Łuka-
sik, Józef Madlak, Jan i Stefan 
Nowakowie (też ojciec z synem), 
Józef Pawlicki, Józef Sternal, 
Ignacy Suchanek. Według 
relacji świadków – w tym olku-
skiego lekarza Mariana Kiciar-
skiego – kilku rozstrzelanych 
krzyknęło: Niech żyje Polska. 
Jak wspominał Henryk Osuch 
– ciała zabitych kazano załado-
wać grupie Żydów na ciężarów-
kę, by wywieźć je w nieznanym 
kierunku. Do dziś nie wiadomo, 
gdzie zostali pochowani. Osuch 
zapamiętał, że nie wrócili rów-
nież Izraelici. Willę dr Łapińskiego 
Niemcy spalili („Pani Łapińska tylko 
co nieco wyniosła z domu” – pisała po 
latach w liście do Janiny Majewskiej 
Stefania Wąsowa). Drugi budynek, 
pod którym rozstrzeliwano, stał jesz-
cze w latach 80-tych i wtedy wciąż 
widoczne na nim było ślady kul. Jak 
twierdził Henryk Osuch, niektórzy 
Niemcy specjalnie strzelali ponad gło-
wami stojących mężczyzn, być może 
nie mogąc się pogodzić na zabijanie 
niewinnych ludzi. Na nic to się jednak 
nie zdało, bo oficer dobijał z broni 
krótkiej tych, którzy dawali jeszcze 
oznaki życia. Dziś w tym miejscu jest 
pamiątkowa płyta.

Na tym się jednak koszmar nie 
skończył. Po dwóch tygodniach w mie-
ście zjawiła się jeszcze silniejsza 
ekspedycja karna SS, w której skład 

wchodzili także funkcjonariusze ge-
stapo, żandarmerii i innych formacji 
policyjnych, a wg wielu świadków 
także Wermachtu. Miasto zostało 
otoczone. W środku nocy wywleka-
no z domów wszystkich mężczyzn 
w wieku od 15 do 55 lat. Mieszkania 
rewidowano. Potem zapędzono ludzi 
na kilka olkuskich placów (Rynek, 
tzw. Skwerek na Czarnej Górze, plac 
naprzeciwko gmachu Kasy Chorych, 
obecnie Starostwo) gdzie dotknęły ich 
dalsze represje.

Jak wyglądały te chwile najlepiej 
pokazują nam relacje samych pojma-
nych i maltretowanych:

„…około godziny czwartej nad 
ranem rozległy się brutalne kopania 
i dobijania do drzwi wejściowych. Za 
chwilę wśród hałasu i krzyków do 
mieszkania wtargnęła ośmioosobowa 
grupa z ekipy karnej: składała się 
z gestapowców, członków SS i policji 
niemieckiej. Natychmiast przeprowa-
dzili oni szczegółową rewizję w domu 
i w zabudowaniach gospodarczych, 
a następnie ojcu, kuzynowi i mnie 
(miałem wówczas 18 lat) nakazali 
iść z rękami opartymi o kark, potem 
postawiono nas twarzami do muru, 
z uniesionymi rękami. Wkrótce obok 
nas w podobnej pozycji postawiono 
sąsiadów. Wokół rozlegały się strzały, 
repetowanie broni, krzyki bitych przez 

Niemców osób… Po kilku godzinach 
przeprowadzono nas na Rynek i przy 
stoliku, przy którym siedziało kilku 
niemieckich funkcjonariuszy, pod-
dano nas legitymowaniu sprawdzając 
tzw. „palcówki” (niemiecki dowód 
osobisty, z odciskiem palców – dop. 
OD)… Potem kazano nam leżeć twarzą 
do bruku, a za każdy niebaczny ruch 
Niemcy bili i kopali Polaków. Z nieba 
spadał żar lipcowego słońca. A myśmy 
tak leżeli w prochu i pocie niepewni 
swego losu. Ze wszystkich stron sły-

chać było krzyki i płacz oraz niemiecki 
wrzask. Myślałem, że to już koniec” 
– tak przed laty wspominał ten dzień 
Zbigniew Brzeziński.

Szczególne okrucieństwo wykazy-
wali Niemcy wobec olkuskich Żydów. 
„…w czasie marszu gestapowcy bili 
nas kolbami, po czym kazali się po-
łożyć twarzą do ziemi i tak leżących 
deptali i kopali nas… Żydom kazali 
wziąć duży kamień i rzucać nim do 
siebie jak piłką, ale kamień był ciężki 
i ostry, więc Żydzi kaleczyli sobie tym 
kamieniem nogi i ręce.” – wspominał 
Stanisław Krzykawski. Mówił też, że 
widział na Czarnej Górze ciała dwóch 
Żydów, dodając: „Może więcej zginęło, 
bo Żydzi dłużej zostali”.

Słynne jest zdjęcie bosego Dajana 
Moszka Joela Hagiermana (ur. 1898 
r.), w tałesie i z tefilinem na czole, 

wyśmiewanego i wyszydzanego przez 
niemieckich żołnierzy podczas pa-
cyfikacji 31 lipca 1940 r. Przez lata 
znanych było około 10 zdjęć z „krwa-
wej środy”, które pokazywały moment 
sprawdzania przez Niemców doku-
mentów aresztowanym olkuszanom 
(na placu na Czarnej Górze) i męż-
czyzn leżących na rynku, w otoczeniu 
wojskowych i funkcjonariuszy policji. 
Znamienne zdjęcie ukazywało też 
młodego człowieka, zmuszonego do 
zdjęcia spodni, świadczące, że Niemcy 
sprawdzali, czy jest obrzezany. Kilka 
lat temu na jednym z zagranicznych 
internetowych portali aukcyjnych 

pojawiła się seria dotąd niezna-
nych zdjęć z „krwawej środy”, 
w większości pokazujących 
gnębienie olkuszan narodo-
wości żydowskiej. Widzimy na 
nich, jak Żydzi są pławieni 
w rzece Babie, pędzeni po 
rynku; zwraca uwagę fotogra-
fia, na której oficer niemiecki 
prawdopodobnie zamachuje 
się, by uderzyć w twarz męż-
czyznę z długą brodą, oraz 
zdjęcie grupy żołnierzy i ofice-
rów, którzy zmusili Żydów do 
klęczenia. Na jednej fotografii 
widać kuchnię polową, z której 
wydawane są posiłki zgłodnia-
łym oprawcom, a w tle widać 
wciąż leżących na ziemi ciała… 
Kilka zdjęć to portrety wystra-
szonych ludzi.

Piotr Szymczyk zapamiętał 
starego Żyda, przymuszonego 

przez Niemców do …wskakiwania 
na ścianę budynku obok olkuskiego 
PTTK (Batorówka); „Niemcom chyba 
nie zależało na wdrapaniu się tego 
człowieka na ścianę, ale jednej jeszcze 
okazji do bicia go pejczem”.

Dziadek niżej podpisanego, Teofil 
Mitka, który również przeżył tę gehen-
nę, opowiadał, że oprawcom zależało 
nie tylko na fizycznym maltretowaniu 
mężczyzn, ale przede wszystkim na ich 
upokorzeniu i psychicznym pognębie-
niu. Wspominał na przykład, że jeden 
z mężczyzn, tak jak on, maltretowa-
nych na rynku, był zmuszony przez 
Niemców do leżenia przez wiele godzin 
z twarzą w końskich odchodach.

Niemcy w sprytny sposób, wyko-
rzystując fakt, że ludzie spodziewali 
się śmierci, wyciągnęli od Żydów 
i Polaków pieniądze i kosztowności: 

„…wezwano do wystąpienia tych, 
którzy mają w domu dolary, funty, 
złoto lub inne cenne przedmioty. Wy-
stąpiło kilku Żydów i dwóch Polaków, 
więc wsadzono ich do aut. Niemcy 
zawieźli ich do domów, zabrali te 
walory, a Żydów i Polaków przywieźli 
na miejsce kary, gdzie wznowiono 
znęcani się nad nimi. Tak było do 
godziny piętnastej. Wreszcie kazano 
nam wstać i biegiem opuścić miej-
sce tortur przy szczęku karabinów 
maszynowych, a oprawcy niemieccy 
biegnących bili i kopali. Na tym placu 
było nas około 100 osób” – relacja 
Jana Kasprzyka, który leżał na placu 
przy Kasie Chorych.

Hitlerowscy oprawcy nie ograni-
czyli się tylko do bicia, poniżania i gra-
bienia. Także zabijali. Zginął wówczas 
na pewno jeden z olkuskich Żydów, 
Majer, i to pomimo legitymowania 
się przez niego amerykańskim pasz-
portem. Zastrzelony został 25-letni 
pracownik olkuskiego magistratu, 
Tadeusz Lupa, który leżał na placu 
obok Kasy Chorych; dosięgły go kule, 
gdy próbował uciec w stronę parku 
miejskiego przy ul. Mickiewicza. 
W dziesięć dni po krwawej środzie 
zmarł ks. kanonik Piotr Mączka, 
który ponoć podczas pacyfikacji 
leżał krzyżem w kościele modląc się 
o uratowanie swoich wiernych… Po 
tak długim przebywaniu na zimnej 
posadzce, zachorował i zmarł; w jego 
pogrzeb wzięły udział tłumy olkuszan, 
czego dowodem zachowane z tego 
czasu zdjęcia konduktu.

Dodajmy, że sprawca zabójstwa 
niemieckiego żandarma, człowiek 
pośrednio odpowiedzialny za rozstrze-
lanie 20 ludzi, i tragiczne wydarzenia 
z 31 lipca 1940 roku, nigdy nie został 
wykryty. Pamięć o tamtym dniu 
uczczono w 1984 r. wmurowaniem 
w płytę rynku tablicy pamiątkowej. 
Wtedy także postawiono na Skwer-
ku obelisk poświęcony „krwawej 
środzie” i wydano okolicznościową 
publikację. 

W tekście wykorzystałem udo-
stępnione mi kiedyś przez p. Janinę 
Majewską listy Stefanii Wąsowskiej 
i Zofii Radziejowskiej, a także relacje 
Henryka Osucha, Mariana Kiciar-
skiego oraz świadectwa z książki 
Krzysztofa Kocjana „Zagłada olku-
skich Żydów”.
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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

29-07-2016 piątek ul. Buchowieckiego 15 a

30-07-2016 Sobota ul. Krakowska 16

31-07-2016 Niedziela ul. Nullo 2

01-08-2016 poniedziałek ul. Legionów polskich 14

02-08-2016 Wtorek al. 1000-lecia 17

03-08-2016 Środa ul. Orzeszkowej 22 

04-08-2016 czwartek ul. kr. K. Wielkiego 28

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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POLECAMY


