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Zniżki  
dla mieszkańców 

Żurady
� Więcej�na�stronie 2

Żurada
Jakub�Fita

Mieszkańcy sołectwa 
Żurada zapłacą mniej za 
wymianę prawa jazdy i dowo-
dów rejestracyjnych swoich 
samochodów. Specjalną 
uchwałę w tej sprawie podjęli 
na ostatniej sesji radni Rady 
Powiatu w Olkuszu.

Miejsce na Twoją  
reklamę

Zeskanuj kod smartfonem  
i zobacz jak zamówić ogłoszenie

� strona 3

Aż trzy gminy w minioną niedzielę świętowały 
dożynki. Rolnicy razem ze swoimi gośćmi 
dziękowali na plony. 

� strona�2

W dziewięciu parafiach powiatu olkuskiego  
od niedawna posługę pełnią nowi księża.  
Gdzie nastąpiły zmiany personalne?

� strona 8

W historycznych „Szkicach o Ziemi Olkuskiej” 
tym razem o początku II wojny światowej na 
naszym terenie. 



2 | 9 września 2016 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

P O D Z I Ę K O W A N I A

R E K L A M A

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Przypomnijmy, że pod koniec 
ubiegłego roku Rada Miejska w Ol-
kuszu podjęła uchwałę w sprawie 
nadania nazw drogom położonym 
w Żuradzie. Od tego czasu miesz-
kańcy tej miejscowości nie mieszkają 
już przy Koloniach, lecz przy ulicach: 
Starowiejskiej, Słonecznej, Wierzbie, 
Źródlanej, Leśnej, Akacjowej oraz 
Leśników. 

Administracyjna zmiana adresów 
zamieszkania spowodowała koniecz-
ność wymiany części dokumentów. To 
wiąże się z dodatkowymi kosztami dla 
ich posiadaczy. Dlatego w sierpniu 
b.r.  do Starostwa wpłynęło pismo 
sołtysa wsi Żurada z prośbą o anu-
lowanie lub częściowe zmniejszenie 
opłat za wydanie nowego dowodu 
rejestracyjnego pojazdu i nowego 
prawa jazdy. 

Zarówno przepisy ustawy o ruchu 
drogowym jak i ustawy o kierujących 
pojazdami dają możliwość radom 
powiatów zmniejszenia lub zwol-
nienia z opłat za wydanie nowych 
dokumentów w sytuacji, gdy zmiana 
adresu zamieszkania ich posiadacza 
została spowodowana zmianami ad-
ministracyjnymi.

Aktualnie kwota opłaty jaką 
ponosi właściciel lub posiadacz po-
jazdu za wydanie nowego dowodu 
rejestracyjnego wynosi 54 zł. Koszt 
wyrobienia nowego prawa jazdy 
wynosi zaś 100 zł. Na skutek pod-
jętej uchwały mieszkańcy Żurady za 
wydanie nowego dowodu rejestracyj-
nego pojazdu zapłacą 42 zł, opłata za 
wydanie nowego prawa jazdy będzie 
zaś wynosić 78 zł. Zmniejszenie opłat 
nie będzie dotyczyć przypadków, gdy 
wydanie dokumentu będzie spowo-
dowane zmianą innych danych poza 
adresem zamieszkania lub utratą 
ważności poprzedniego dokumentu. 

Jak zapewniają władze Staro-
stwa, nie odbije się to negatywnie na 
finansach samorządu. Na terenie so-
łectwa Żurada jest zarejestrowanych 
939 pojazdów a prawa jazdy posiada 
947 osób. Przy założeniu, że wszyscy 
uprawnieni mieszkańcy skorzystają 
z zaproponowanych ulg, wpływy do 
budżetu ulegną zmniejszeniu o kwotę 
32 102 zł. 

Okres obowiązywania zmniej-
szonych opłat jest jednak ograni-
czony w czasie. Obowiązuje on od 
1 października do końca listopada. 
Mieszkańcy, którzy wyrobili już do-
kumenty, bądź też złożyli już wnio-
sek, nie mogą liczyć na żaden zwrot 
poniesionych kosztów.

R E K L A M A

Zmiany personalne w parafiach
powiat

Piotr�Kubiczek

W całej diecezji sosnowiec-
kiej swoją posługę duszpasterską 
w nowych miejscach zaczynają 
księża – wikariusze, administra-
torzy i proboszczowie. Tym razem 
personalne roszady dotyczą dzie-
więciu parafii w powiecie olku-
skim.

Najwięcej tegorocznych zmian 
zaszło w parafii pw. św. Maksymi-
liana Kolbe w Olkuszu. Proboszczem 
i dziekanem olkuskim nadal pozo-
staje ks. Henryk Chmieła, zmienią 
się jednak wikariusze. Ks. Krystian 
Lubiński 27 sierpnia br. został zwol-
niony z urzędu wikariusza i otrzymał 
jednoczesną zgodę na roczny pobyt 
w Lublinie celem dokończenia pisa-
nia pracy doktorskiej na kierunku 
Liturgika na Wydziale Teologii Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Ze św. Maksymiliana odeszli również 
księża: Stanisław Martyka – rozpoczął 
pracę w parafii św. Jana Chrzciciela 
w Sosnowcu – Niwce oraz Łukasz 
Tkaczyk, który obecnie pełni posłu-
gę w Czeladzi – Piaskach w parafii 
pw. Świętych Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała. W ich miejsce 
biskup Grzegorz Kaszak mianował: 

ks. Arkadiusza Kajdasa – przyszedł 
z parafii św. Jana Kantego w Jaworz-
nie, ks. Pawła Kurczaba – pracował 
ostatnio w Dąbrowie Górniczej oraz 
ks. Piotra Pisarczyka – pełniącego 
dotychczas posługę w parafii św. 
Joachima w Sosnowcu. Dodatkowo 
do św. Maksymiliana na praktykę 
duszpasterską skierowany został 
diakon Marcin Słodczyk.

W pozostałych olkuskich para-
fiach doszło tylko do jednej zmiany. 
Ks. Karol Banasik, dotychczasowy 
wikariusz u św. Andrzeja Apostoła, 
został administratorem parafii pw. 
MB Szkaplerznej w Sosnowcu – Mi-
lowicach. Jego miejsce w bazylice 
zajął ks. Piotr Bardo pełniący do tej 
pory posługę właśnie w Milowicach. 
W Dobrym Pasterzu na Słowikach 
i u św. Barbary na Pomorzanach 
wszystko zostaje bez zmian.

W Wolbromiu w parafii pw. św. 
Katarzyny nieznacznie pomniejszył 
się wikariat. Ks. Leszka Kapelę 
odchodzącego do parafii św. Rafała 
Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej 
i ks. Damiana Kubisa mianowanego 
na wikariusza w parafii św. Wojciecha 
w Czeladzi zastąpił powracający po 
czterech latach rozbratu z powia-
tem ks. Wiesław Wróbel, pamiętany 
z pracy u boku śp. ks. Henryka Ja-
nuchty w Dobrym Pasterzu.

Parafialne zmiany nie ominęły 

również Bukowna i tamtejszej parafii 
św. Andrzeja Boboli. Neoprezbiter 
Tomasz Sroczyński w roli wikariusza 
zastąpił ks. Karola Nędzę skierowa-
nego na studia licencjackie Marriage 
& Family na Pontifical Jonh Paul II 
Institute at The Catholic Univesity of 
America w Stanach Zjednoczonych. 
W Kluczach w parafii NMP Nieusta-
jącej Pomocy ks. Andrzeja Mileja 
(przeniósł się do Bobrownik) zastąpił 
ks. Paweł Stanisz ze św. Joachima 
z Sosnowca, natomiast w Bolesławiu 
ks. Krzysztof Pasek (z NMP Często-
chowskiej z Sosnowca – Porąbki) zajął 
miejsce ks. Grzegorza Zientala, który 
zgodnie z dekretem biskupa przeniósł 
się do parafii Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
w Sosnowcu.

Do zmiany doszło też w Zadrożu. 
Tam neoprezbiter Paweł Stec został 
następcą ks. Łukasza Musiała, pra-
cującego od kilku dni u św. Joachima 
w Sosnowcu.

Wśród trzech księży odchodzą-
cych w tym roku na emeryturę znalazł 
się ks. Jan Błaszczyk pełniący do tej 
pory funkcję proboszcza parafii pw. 
św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie. 
Ustępujący kanonik od 1 sierpnia 
zamieszkał w Domu Księży św. Józefa 
w Będzinie, a jego miejsce w roli ad-
ministratora parafii zajął ks. Anatol 
Bujak, dotychczasowy wikariusz 

parafii pw. Rafała Kalinowskiego 
w Dąbrowie Górniczej.

Ks. Andrzej Kowaliński, który 
od ubiegłego roku pełnił funkcję 
administratora parafii pw. św. Mar-
cina w Porębie Dzierżnej, niedawno 
objął natomiast urząd proboszcza 
tejże parafii.

Wszystkie tegoroczne zmiany 
personalne w diecezji sosnowieckiej 
weszły w życie najpóźniej z końcem 
sierpnia. Większość księży w swoich 
nowych miejscach posługi odprawiła 
pierwsze msze święte w minioną 
niedzielę. Jeśli w przeciągu najbliż-
szych miesięcy nie wydarzy się nic 
nieoczekiwanego, nowi wikariusze 
w powiecie olkuskim pracować będą 
przez kolejne cztery lata. Inaczej 
ma się sprawa z administratorami, 
proboszczami i diakonami. Ci ostat-
ni w parafiach spędzają co najwyżej 
rok, przygotowując się do święceń 
kapłańskich, administrator po roku 
zazwyczaj obejmuje funkcję probosz-
cza, a będąc nim, swój urząd może 
pełnić przez długie lata.

O parafialnych roszadach infor-
mowaliśmy już kilka tygodni temu. 
Wtedy jednak nie znaliśmy konkret-
nych nazwisk, które wolą biskupa 
Kaszaka są podawane do publicznej 
wiadomości dopiero w momencie 
przenosin księży do nowych miejsc 
posługi duszpasterskiej.

Zakaz wjazdu  
i koniec.  

Ale czego?
olkusz

Wiola�Woźniczko

- Przed ul. Sławkowską na 
rynku znajduje się znak zakazu 
wjazdu, a pod nim widnieje tablicz-
ka z napisem „koniec”. Ale koniec 
czego? Parkingu? - z takim pyta-
niem zwróciła się do nas mieszkan-
ka Olkusza. O wyjaśnienie znacze-
nia  oznakowania zwróciliśmy się 
do urzędu miasta.

Okazało się, że domysły naszej 
Czytelniczki są słuszne. Magistrat 
obiecuje, że znak zostanie skorygowa-

ny. - Wiemy o niekompletnym ozna-
kowaniu. Docelowo ma to być koniec 
parkingu. Przy najbliższej zmianie 
organizacji ruchu związanej z wpro-
wadzeniem kontra ruchu rowerowego 
(projekt Budżetu Obywatelskiego) 
zmienione i uzupełnione zostanie 
oznakowanie w obrębie rynku - od-
powiada rzecznik prasowy olkuskiego 
magistratu Michał Latos.

Gdzie jeszcze spotykacie się 
z niepełnym bądź nieodpowied-
nim oznakowaniem? A może są 
miejsca, gdzie znaki wprowadzają 
w błąd? Czekamy na opinie na 
www.przeglad.olkuski.pl!

Straż w sieci
olkusz

Wiola�Woźniczko

Olkuska Straż Miejska od 
niedawna ma swoją stronę inter-
netową. Portal sukcesywnie jest 
uzupełniany o wszelkie informa-
cje związane z tą formacją i nie 
tylko.

O bieżącej pracy strażników 
można przeczytać w dziale „Aktual-
ności”. Na stronie znajduje się także 
wykaz dzielnicowych, rejony ich dzia-
łania, uprawnienia i obowiązki straży 
miejskiej. Poza tym zamieszczono sto-
sowne akty prawne: ustawy i prawo 
lokalne. Straż publikuje też zdjęcia 
z podejmowanych interwencji czy 
uroczystości, w których uczestniczą 
funkcjonariusze. Za pośrednictwem 
formularza kontaktowego można zgło-

sić interwencję lub przesłać pytania 
do strażników.

- Mamy nadzieję, że formuła 
strony zaproponowana przez nas 
się sprawdzi. Liczymy, że dzięki 
temu mieszkańcy gminy więcej do-
wiedzą się o naszej pracy i znajdą 
tu przydatne im informacje. Strona 
jest utworzona i redagowana przez 
nas, nie wiąże się to więc z żadnymi 
kosztami. Nie jest jeszcze do końca 
gotowa, ale staramy się uzupełniać 
ją o aktualne wydarzenia na bieżąco 
- mówi komendant olkuskiej Straży 
Miejskiej Marek Lasek.

Na portalu będą również dostęp-
ne informacje na temat spraw zwią-
zanych m. in. z ekologią, gospodarką 
odpadami, bezpańskimi zwierzętami, 
osobami niepełnosprawnymi i bez-
domnymi.

Stronę znajdziecie pod adresem: 
http://strazmiejska.olkusz.pl
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Małopolski Oddział Regionalny • 
ARiMR Dyrektor Łukasz Piątek
Szumera Sp. z o.o.• 
Dworek Laski Mariola  • 
i Adam Łaskawiec
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia • 
Społecznego Dyrektor  
Łukasz Kmita
Przedsiębiorstwo Wodociągów • 
i Kanalizacji Sp. z o.o.
INTERMAG Sp. z o.o.• 
BOLTECH Sp. z o.o. Józef Sarecki• 
Lokalna Grupa Działania dla • 
Obszarów Wiejskich Gminy 
Olkusz
Lokalna Grupa Działania  • 
„Nad Białą Przemszą”
Kurier Team 2000 Stanisław • 
Chłosta
Beata i Artur Sokół• 
Małopolska Izba Rolnicza - • 
Grzegorz Tomsia
Piotr Ptaszek• 
Ł.C. Transport Łukasz Cichocki• 
PAKOREX Wspólnicy Ziarno Sp. J.• 
Przedsiębiorstwo Techniczne • 
HARDKOP Sylwester Piasny
IMPERIAL Sp. c. Eugeniusz • 
Kozłowski i Maciej Piaśnik
Firma Handlowa Ćwięczek • 
Apolinary
Szkółka Winorośli Ryszard Piątek• 
Iwona i Andrzej Szlachta• 
Auto-S Marek Sioła• 
Joanna i Mirosław Talak• 
Kasa Społecznego Ubezpieczenia • 
Rolniczego Placówka Terenowa 
Wolbrom

Przychodn• ia Weterynaryjna 
MediVet Państwo Stach
Firma Motoryzacyjna COMBI • 
Alicja Sycz
Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o.• 
SUPRON-1 Sp. J. Zenon Piasny • 
i Zygmunt Czarnota
Julian Kowalczyk• 
Bożena i Jarosław Mitka• 
Małgorzata Postołek• 
Piekarnia EMK Ewa  • 
i Marek Kiełtyka
Firma Handlowa OSTPOL-1 • 
Augustyn Grzebinoga
Firma Handlowo-Produkcyjna-• 
Usługowa Kocjan, Łukasz Kocjan
Drukarnia Grafpress  • 
Łukasz Kajda
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-• 
Handlowe ARPOL Zbigniew 
Adamczyk
Firma Produkcyjno-Handlowo-• 
Usługowa Bobi Mariusz Bobak
AVON Olkusz Aleksandra Piasna-• 
Ziarnik
Gałka Tadeusz• 
Firma Budowlana Paweł Tracz• 
Redel Stanisław• 
Zbigniew Kluczewski• 
Sylwia Rogozik• 
Tomasz Sarota• 
Adrian Woźniak• 
Michał Mitka• 
Katarzyna i Paweł Kluczewscy• 
Diagnoza i Terapia Logopedyczna • 
Katarzyna Mączka
Firma Remo• ntowo-Budowlana 
Mirosław Mączka

Firma Handlowo-Produkcyjno-• 
Usługowa Mariola i Zdzisław 
Soleccy
Barbara i Janusz Orkisz• 
Odlewnia Żeliwa Staliwa i Metali • 
Kolorowych ZUB Sp. J.
Usługi Transportowe - Handel • 
Sylwia Chochół
Justyna i Piotr Gałąź• 
SPOŁEM PSS Olkusz Grażyna • 
Kulig
Piekarnia Carola Elżbieta • 
Gardeła
Piekarnia Janusz Piasny• 
Filip Dziwak• 
Anna Klatt• 
Łukasz Kmita• 
Firma Handlowo Usługowa • 
POLIMAX Paweł Orkisz
IMPULS Centrum Języków • 
Obcych S. c. Tatiana Redel
Dach System Tomasz Rogóż• 
ITlike Piotr Ziarnik• 
Restauracja Podzamcze Justyna • 
Sibielak 
Drukarnia DELA• 
Zenon Krukowiecki• 
Michalina Skubis• 
Małgorzata i Aleksander • 
Szczurek
Sylwia i Zbigniew Babiuch • 
Towarowy Transport Drogowy
Leonia Kozera• 
Firma Handlowo Usługowa • 
Marcin Mosur
Andrzej Figura• 

Komitet Dożynkowy w imieniu Mieszkańców wsi Zawada 

składa serdecznie podziękowania 
wszystkim Sponsorom za życzliwość  i pomoc w organizacji  

Dożynek Gminnych - Zawada 4 września 2016 r., jak również  
za obecność Wicepremiera i Ministra NiSW Jarosława Gowina,  

Ministra IiB Andrzeja Adamczyka  
oraz Posłom Jackowi Osuchowi i Lidii Gądek.

A w szczególności pragniemy podziękować: 

OGŁOSZENIE  PŁATNE

zawada
Jakub�Fita

Przełom sierpnia i września to 
czas, w którym jednym z najważ-
niejszych wydarzeń jest święto 
plonów. Stanowi ono okazję do 
podziękowań dla rolników za ich 
ciężką pracę. Dożynki w Gminie 
Olkusz mają już wieloletnią trady-
cję. W tym roku odbyły się w po-
dolkuskiej Zawadzie.

4 września 2016 r. w Gminie 
Olkusz odbyły się doroczne dożynki, 
których gospodarzem tym razem 
było sołectwo Zawada. Świętowanie 
rozpoczęło się przejściem barwnego 

korowodu, który wyruszył spod 
remizy OSP w kierunku boiska Szkoły 
Podstawowej, gdzie odbyła się uroczy-
sta msza święta. 

Wszystkich przybyłych powitał 
sołtys Zawady, Jerzy Żak. Wśród ho-
norowych gości znaleźli się: członko-
wie rządu, parlamentarzyści, lokalni 
samorządowcy oraz przedstawiciele 
wojewódzkich i powiatowych insty-
tucji rolnych.

Starostowie dożynek Justyna 
Wróbel i Cezary Lekston złożyli na 
ręce włodarza Miasta i Gminy Olkusz 
Romana Piaśnika tradycyjny bochen 
chleba - symbol zebranych plonów.

Na dożynkowej scenie zaprezen-
towali się: Zespół Folklorystyczny 
„Zawadzianie”, członkowie Stowa-

rzyszenia „Kosmolów na Szlaku 
Orlich Gniazd”, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Gorenic, Koło Gospo-
dyń Wiejskich Zederman, zespół 
„Tesamee...” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kluczach oraz Zenon Kru-
kowiecki, laureat Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej. W trakcie imprezy odbył 
się także spektakl muzyczny w wyko-
naniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Zawadzie. Dożynki zakończyła 
wieczorna zabawa taneczna z zespo-
łem „Toporki”.

Organizatorami Dożynek Gmin-
nych 2016 byli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz, Sołectwo Zawada 
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ol-
kuszu.

kolbark
Wiola�Woźniczko

W pierwszą wrześniową nie-
dzielę w Kolbarku – Skotnicy 
mieszkańcy gminy Klucze dzięko-
wali za tegoroczne plony. Tradycyj-
nie największym zainteresowaniem 
cieszyły się okazałe dożynkowe 
wieńce oraz żywiołowe występy lo-
kalnych i zaproszonych artystów.

Do Skotnicy barwny korowód 
wyruszył z centrum sołectwa. Po mszy 
św., odprawionej przez ks. dziekana 
dekanatu jaroszowieckiego Marka 
Szeląga i proboszcza parafii Cieślin 
ks. Marcina Wróbla, zebranych powi-
tał wójt gminy Klucze Norbert Bień. 
Aby tradycji stało się zadość, staro-
stowie dożynek: Maria Roch i Janusz 
Adamski przekazali włodarzowi gminy 
symboliczny bochen chleba. Zgod-
nie z dożynkowym obrządkiem, po 
podzieleniu chleba częstowano nim 
uczestników uroczystości.

Podczas dożynek nie zabrakło 
artystycznych występów. W pierwszej 

kolejności sceną zawładnęli gospo-
darze – starsi i młodzi mieszkańcy 
Kolbarku, a wśród nich panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich. Publiczność 
gorąco oklaskiwała również Zespół 
Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”, chór 
„Ziemia Kluczewska”, kapelę góralską 
„Zbójnicy”, duet hip-hopowy oraz 
rockową La Pallotinę. To niejedy-
ne artystyczne akcenty rolniczego 
święta. Najmłodsi uczestnicy nie tylko 
podziwiali sceniczne występy, ale też 
chętnie brali udział w plastycznych 
konkursach, jakie przygotował dla 
nich znany malarz i rzeźbiarz Wiesław 
Nadymus.

Podziw gości przybyłych do Kol-
barku wzbudziły tradycyjne wieńce, 
autorstwa piętnastu Kół Gospodyń 
Wiejskich z każdego sołectwa gminy 
Klucze. Wynik konkursu na najpięk-
niejsze z rolniczych dzieł mógł być 
tylko jeden – organizatorzy przyznali 
piętnaście równorzędnych nagród 
pieniężnych.

Tego dnia uhonorowano także 
laureatów gminnego konkursu na 
najczystsze sołectwo, najładniejszy 
ogródek i balkon. Za najczystsze 

sołectwo, którego mieszkańcy naj-
bardziej angażują się w prace na 
rzecz wsi, uznano Cieślin. Nagrodę 
w postaci kosiarki odebrał sołtys 
Dariusz Rydzyk. Kosiarka trafiła 
także do Anity i Sławomira Jurczyków 
z Kwaśniowa Górnego - zwycięzców 
konkursu na najpiękniejszy ogródek. 
Najładniejszym balkonem z kolei 
może pochwalić się Anna Banach 
z Klucz, która odebrała młotowier-
tarkę. Wszystkie nagrody ufundował 
sosnowiecki oddział Leroy Merlin.

Dożynki były również okazją do 
przekazania ochotniczym Strażom 
Pożarnym z Kwaśniowa i Chechła 
sprzętu (pompy, defibrylatora, odzie-
ży ochronnej i zestawu ratownictwa 
medycznego PSP R1 sfinansowanego 
w ramach wojewódzkiego konkursu 
„Bezpieczna Małopolska 2016”). 
Strażacy odebrali sprzęt z rąk radne-
go Sejmiku Małopolskiego Marcina 
Cockiewicza i wójta Norberta Bienia.

Organizatorami tegorocznych 
dożynek byli: Wójt Gminy Klucze, 
Rada Gminy Klucze, Gminny Ośrodek 
Kultury w Kluczach oraz mieszkańcy 
Kolbarku.

bolesław
Jakub�Fita

Po zebraniu ostatnich kłosów 
zboża nadszedł czas na uroczyste 
święto plonów. Dziękczynienie za 
zebrane plony, radość z owoców 
ciężkiej pracy, szacunek dla trady-
cji i chleba tworzą istotę tej uro-
czystości. W niedzielę, 4 września 
mieszkańcy Bolesławia świętowali 
Dożynki.

Gospodarzami tegorocznego 
święta w Gminie Bolesław byli miesz-

kańcy Lasek. To właśnie z tego sołec-
twa wyruszył barwny korowód, który 
dotarł pod bolesławski dworek, gdzie 
odbyła się główna impreza.

Tutaj Starostowie dożynek  – 
Jolanta Fulbiszewska i Zbigniew 
Czerniak – przekazali tradycyjny 
bochen chleba wójtowi Krzysztofowi 
Dudzińskiemu a proboszczowie ze 
wszystkich parafii Gminy Bolesław 
odmówili wspólną modlitwę i poświę-
cili chleb oraz wieńce dożynkowe, 
symbolizujące udane zbiory.

Święto plonów obfitowało w wiele 
atrakcji. Mieszkańcy gminy mogli 

staną ze sobą w szranki w ramach 
zawodów „Heca na 12 fajerek”. 
W czasie tej zabawy reprezentujące 
sołectwa drużyny musiały zmierzyć 
się z rzutem snopkiem, strzałami na 
bramkę i strzelaniem z łuku, a do tego 
stworzyć wyjątkową kolekcję „Moda 
Wiejska 2016”.

W trakcie Dożynek na scenie 
wystąpili m.in.: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Laskach, Orkiestra 
Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych 
„Bolesław” w Bukownie, Zespół IV 
LO z Olkusza oraz gwiazda wieczoru 
- zespół „SOLEO”.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, 

że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 
ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 09.09.2016 r. do 
30.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:

- działki nr ew. gr. 801, 86/2, 815/3, 814/3, 799, 818/1, 786, 802  w Ol-
kuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicz-
nej: sieć napowietrzna kablowa światłowodowa telekomunikacyjna. 
Kabel o średnicy 0,0075 m i długości 205,00 m

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwesty-
cyjnym w godz. 7:00-15:00 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu  
(32) 626-01-58.  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza VI przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nie-
zabudowanej działki nr 3174/56 o pow. 2646 m2, położonej 
przy Al. 1000-lecia w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy 

Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00037512/4. Nieruchomość o nieregu-
larnym kształcie, składająca się z dwóch prostokątów, posiada dostęp do uzbro-
jenia technicznego: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Dostęp 
do drogi publicznej zapewnia nieodpłatna służebność drogowa po działkach nr: 
3174/46, 3174/43 i 3174/15. Nieruchomość obciążona służebnościami przesyłu 
linii napowietrzno-kablowej, posadowienia słupa SN praz przyłącza teletechnicz-
nego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Al.1000-lecia –  
ul. Osiecka - nieruchomość znajduje się w terenie „6P” – opisanym jako tereny 
działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania i obsługi transportu 
samochodowego oraz w liniach rozgraniczających drogi „16KDW” – opisanej 
jako droga wewnętrzna.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 110.000,00 zł 
(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 1%  

ceny wywoławczej. 
Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetar-
gu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 22.000,00 zł w terminie do 
dnia 06.10.2016r. włącznie na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:  
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 11 października 2016r. o godz. 11.00  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. 

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości po-
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, obok 
pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl 
w dziale Nieruchomości, na portalu internetowym www.olkusz.otodom.pl oraz  
www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłosze-
nia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 
204, telefon (32) 626 02 04.

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 09.09.2016 r. do 
30.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat: 

n część działki nr 2115/36 o pow. 206,39 m2 położonej w Olkuszu w okolicach 
ul. Pakuska z przeznaczeniem pod przyczółek wiaduktu drogowego oraz filar 
obiektu mostowego. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz nr 0050.1618.2016 z dnia 26.08.2016 r. w wysokości – 2,20 zł/m2 
netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10- go każdego miesiąca z góry;
n działki: nr 613/5 o pow. 299 m2, nr 613/4 o pow. 1388 m2, nr 613/3 o pow. 356 
m2 położone w Olkuszu przy ul. Wapiennej z przeznaczeniem pod ogród przy-
domowy owocowo-warzywny (na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń 
i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na 
dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi). Stawka czynszu: zgodnie 
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości 
– 80,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry;
n część działki nr 5489/6 o pow. 670 m2 położonej w Olkuszu przy  
ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny 
(na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych 
z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości 
nie podlegają zwrotowi).Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości – 70,00 zł.Termin wno-
szenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry;
n część działki nr 2115/29 o pow. 120 m2 położonej w Olkuszu przy  
ul. Składowej (za działkami nrnr 2629, 2628) z przeznaczeniem pod ogród 
przydomowy owocowo-warzywny (na w/w terenie zabrania się stawiania 
urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady 
poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi). Staw-
ka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011 r. w wysokości – 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie:  
do 31 marca każdego roku z góry;
n część działki nr 4263 o pow. 200 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Osieckiej 
z przeznaczeniem pod działalność handlową (dzierżawa części działki pod 
stragany handlowe, nietrwale związane z gruntem - będące własnością Dzier-
żawcy). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości – 4,50 zł/m2 netto. Termin wnoszenia 
opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry;
n działka nr 2579/7 o pow. 50 m2 położona w Olkuszu przy ul. K.K.Wielkiego 
z przeznaczeniem pod dojazd, dojście do działki nr 2738/16. Stawka czynszu: 
zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. 
w wysokości – 4,50 zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 
każdego miesiąca z góry.
Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainte-
resowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie wywieszenia wyka-
zu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna 
zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, pro-
pozycję zagospodarowania, proponowany okres dzierżawy oraz proponowaną 
stawkę czynszu z tytułu dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub 
pod numerem telefonu (32) 626-02-10.
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R E K L A M A

Zapisy 
na zajęcia fakultatywne Olkuskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku odbywać się będą  
od środy 14.09 do piątku 16.09.2016 r. w godz. 9:00-14:00 

MOK Olkusz, ul. Fr. Nullo 29. Zapraszamy!

Dni Wolbromia za nami

wolbrom
Katarzyna�Barczyk

Tegoroczne Dni Wolbromia 
już drugi rok z rzędu odbyły się 
na początku września, co jest 
powrotem do pierwotnej formuły 
tego święta. Trzydniowy festyn ob-
fitował w różnorodne atrakcje kul-
turalne i sportowe, wśród których 
z pewnością każdy mógł wybrać 
coś interesującego dla siebie. Tym 
razem nie zawiodła pogoda, choć 
ostatni koncert nie obył się bez 
tradycyjnego już chyba deszczowe-
go prysznica, który trochę rozgonił 
nieprzygotowaną publiczność.

Obchody Dni Wolbromia 2016 
rozpoczęto w piątkowy wieczór za-
mkniętym koncertem grupy „Stare 
Dobre Małżeństwo”, która wystąpiła 
przed gośćmi zaproszonymi przez 
burmistrza. Po występie zgromadzo-
na publiczność mogła wziąć udział 

w specjalnej aukcji charytatywnej 
na rzecz rodziny z Wolbromia po-
szkodowanej niedawno w pożarze. 
Na licytację przeznaczono różne 
wyroby rękodzielnicze i wiele innych 
przedmiotów, w tym ręcznie wy-
konane kartki podarowane przez 
uczniów z podmiechowskiej szkoły 
w Jaksicach.

Świąteczna sobota to trady-
cyjnie dzień z imprezami młodych. 
Na plenerowej scenie przy Domu 
Kultury zaprezentowały się zespoły: 
„# hashtag”, „Diverse”, „Litosfera”, 
Hofer”, a gwiazdą wieczoru, która 
zgromadziła pod sceną tłumy fanów 
był zespół IRA.

Niedzielny program rozpoczęły 
atrakcje dla dzieci, a potem na scenie 
występowały lokalne młode talenty, 
m.in. Zespół Pieśni i Tańca Wolbro-
miacy oraz Teatr Tańca Actus Animi. 
Po nich wystąpiły zespoły „Alive” oraz 
„Lovi”, a potem przybyła pod scenę 
publiczność bawiła się w rytmie disco 

polo w wykonaniu zespołu „Masters”. 
Po nich przyszedł czas na cięższe 
rytmy rockowe, a na scenie królowa-
ła przez ponad godzinę świętująca 
trzydziestolecie działalności grupa 
„Farben Lehre”, która przed wol-
bromską publicznością występowała 
już w ubiegłym roku. Zwieńczeniem 
wieczoru był koncert Kasi Stankie-
wicz z zespołem „Varius Manx”. Za-
kończenie dni miasta uświetnił pokaz 
sztucznych ogni.

Dni Wolbromia to również wiele 
imprez towarzyszących, m. in. zawody 
sportowe, wśród których wiele zabawy 
przyniósł uczestnikom bieg w szpil-
kach zorganizowany przez amatorski 
klub biegowy WOLBROM TEAM, 
a także bieg o złotą milę. Były też roz-
grywki o puchar burmistrza w padla, 
piłki nożnej oraz turniej halowej piłki 
siatkowej. Najmłodszym wiele radości 
dostarczyła zabawa w wesołym mia-
steczku, festynowe przysmaki i inne 
atrakcje.

Letni trening z Mistrzem
olkusz

Piotr�Kubiczek

W minioną niedzielę na olku-
skim rynku odbyła się ostatnia 
w tym roku edycja „Artur Siód-
miak Summer Tour”, organizo-
wana przez Fundację Akademia 
Sportu przy współpracy z Mini-
sterstwem Sportu i Turystyki 
w ramach akcji „Stop zwolnieniom 
z WF-u”. W akcję mocno włączył 
się też SPR Olkusz, a więc klub, 
w którym funkcjonuje „Akademia 
Siódmiaka”.

Cykl wydarzeń pod nazwą „Artur 
Siódmiak Summer Tour” to impreza 
sportowa przeznaczona dla dzieci 
w wieku szkolnym. - Zamieniliśmy 
halowe Campy na multisportową 
aktywność na świeżym powietrzu. 
W Dziwnowie i Gdańsku bawiliśmy 
się na plaży, w Olkuszu natomiast 
na płycie rynku – mówi Artur Siód-
miak, wybitny polski piłkarz ręczny, 
wielokrotny reprezentant kraju, który 
w Srebrnym Mieście pojawił się w oto-

czeniu innych gwiazd sportu i sceny 
filmowej. Obok Króla Artura na olku-
skiej starówce zagościli: równie znany 
szczypiornista Mariusz Jurasik, zapa-
śnik – złoty medalista Igrzysk Olim-
pijskich w Atlancie Andrzej Wolny 
oraz aktor Tomasz Schimscheiner. 
Wszyscy chętnie pozowali do zdjęć 
i rozdawali autografy.

- Ta akcja to wspaniała promocja 
piłki ręcznej i naszego miasta – mówi 
Marcin Kubiczek, prezes SPR-u. - 
Liczba dzieciaków trenujących dzisiaj 
u boku Mistrza najlepiej świadczy 
o jego popularności i chęci bycia 
w przyszłości wielkim sportowcem 
– dodaje klubowy sternik, którego 
oczywiście nie mogło w niedzielę 
zabraknąć na rynku.

To właśnie tam, w samym cen-
trum Olkusza już dzień wcześniej 
stanęło boisko, na którym nie tylko 
tłumy dzieciaków odbyły komplek-
sowe zajęcia sportowe zaaranżowane 
przez Sebastiana Trojanowskiego 
– reprezentanta Polski w plażowej 
piłce ręcznej i zawodniczki I-ligowego 
SPR-u. Rozegrano też kilka meczów 
pokazowych, w tym także te z udzia-

łem gości specjalnych.
- Oczywiście promujemy szczy-

piorniaka, ale przede wszystkim 
stawiamy na sport. Dzięki specjalnie 
przygotowanemu programowi, eduku-
jemy dzieci wprowadzając je w zdrowy 
tryb życia. Przy takich wydarzeniach 
uświadamiamy najmłodszym, jak 
ważna w dzisiejszych czasach jest 
rola autorytetów – zaznacza Artur 
Siódmiak.

Kształtowanie charakterów i wy-
chowanie poprzez sport to główne 
zadania, z jakimi każdego dnia mierzą 
się członkowie „Akademii Sportu”. 
W Olkuszu ma ona wielu fanów, 
a zajęcia prowadzone przez sztab tre-
nerski SPR-u cieszą się dużą popular-
nością. W niedzielę udział w zajęciach 
mógł wziąć właściwie każdy. Dzieciaki 
świetnie bawiły się na boisku, a do-
rośli mieli możliwość spotkać swoich 
idoli. W kulminacyjnym momencie na 
rynku było kilkaset osób.

- Nie często w naszym mieście 
można spotkań olimpijczyków, czy 
medalistów najważniejszych imprez 
zarówno tych krajowych jak i ogól-
noświatowych. Tym większa radość 
z ich obecności. To naprawdę było 
święto piłki ręcznej, do którego przy-
czyniło się wiele osób – rodzice, dzieci, 
przyjaciele klubu i samorządowcy. 
Serdeczne podziękowania kieruje-
my do burmistrza i jego zastępców 
oraz do Anny i Marcina Kubiczków, 
bez wsparcia których nie bylibyśmy 
wstanie zaprosić do Olkusza takich 
osobistości – komentuje Katarzyna 
Polak, wiceprezes SPR-u.

Artur Siódmiak ze swoimi przy-
jaciółmi jeszcze do Olkusza wrócą, 
najpewniej zimą, na kolejną już 
akcję popularyzującą sport wśród 
uczniów. Jak na razie z wizyty Mistrza 
pozostaną wspomnienia, choćby te 
w postaci zdjęć.
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Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych,  
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon / z wyłączeniem opon rolniczych  

i ciężarowych / z terenu miasta i Gminy olkusz 19.09.2016 r. – 28.10.2016 r.   
w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacje można uzyskać w bok alba  

ul. Floriańska 2/25 oraz pod numerem telefonu 32-241-00-81.

Odpady niebezpieczne Odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne  
oraz zużyte opony

19.09.2016 r
Pazurek-przy sklepie 6.00-8.00
Podlesie Rabsztyńskie-przy szkole 8.10-10.10
Czarny Las,Rabsztyn-przy kapliczce 10.20-12.20
Kogutek-parking przy rest. Pan Tadeusz 12.30-
14.30

27.10.2016 r
Oś. Młodych, Oś Słowiki  ul. Korczaka 1,3,4,5,6 , ul. Polna 
2,4,6,10. Przy stanowiskach na odpady segregowane (dotyczy 
wyłącznie zabudowy wielorodzinnej).
26.10.2016 r
Pomorzany : ul. Biała,  Długa, Gwarków, Kołłataja, Mieszka I, 
Pomorska, Ponikowska, Stary Olkusz, Zacisze.
27.10.2016 r
Kogutek, Zederman, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, 
Rabsztyn, Czarny Las, Zawada,
28.10.2016 r
Żurada, Niesułowice
17.10.2016 r
Braciejówka, Troks, Kolonia Zimkówka

20.09.2016 r
Niesułowice-przy domu wiejskim 6.00-8.00
Żurada-przy remizie OSP 8.10-10.10
Zederman-przy szkole 10.20-12.20
Zawada-przy szkole 12.30-14.30

18.10.2016 r
Kosmolów, Olewin, Olkusz Zagaje, Sieniczno.
Zadole Kosmolowskie, Wiśliczka

21.09.2016 r
Pomorzany -przy remizie OSP 8.00-10.00
Oś. Słowiki-teren ADM ,,NOWA”10.10-12.10
Oś. Młodych ADM ul. Tuwima 2, 12.20.14.20

19.10.2016 r
Osiek, Zimnodół

16.09.2016 r
Troks-przy świetlicy 6.00-8.00
Braciejówka, kol. Zimkówka remiza OSP 
Braciejówka8.10-10.10
Wiśliczka -przy skrzyżowaniu obok przystanku 
10.20-12.20

20.10.2016 r
Gorenice, Witeradów

19.09.2016 r
Witeradów-przy szkole 6.00-8.00
Gorenice-przy cmentarzu 8.10-10.10
Bogucin Mały-przy domu wiejskim 10.20-12.20

21.10.2016 r
Bogucin Mały, Podgrabie ul. Skalista, Polne Wzgórze, Ska-
lista, Spacerowa,Widokowa,Zamkowa
Olkusz ul. Rabsztyńska, Dygasińskiego, Kopernika,  
20-Straconych, Głowackiego, Puławskiego, Sobieskiego, 
sikorka, Pakuska, Witosa, ks Wyszyńskiego, Kolberga

Odpady niebezpieczne Odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne  
oraz zużyte opony

20.09.2016 r
Sieniczno-przy szkole 6.00-8.00
Zadole Kosmolowskie-pętla autobusowa 8.10-
10.10
Kosmolów- przy szkole 10.20-12.20

22.10.2016 r
Olkusz ul. Astrów, Sienkiewicza, Jesionowa, 
Kwiatowa,Makowa, Parcze, Rzemielśnicza, Wapienna, 
Wisniowa, Zielona, Cegielniana, Bohaterów Westerplatte, 
Storczykowa,Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, 
Malinowa, Niepodległości, Ogrodowa, Różana, Topolowa, 
Jasna, Miła, Nowowiejska, Wiejska.

21.09.2016 r
Olewin-przy kapliczce koniec Olewina 6.00-8.00
Osiek-przy remizie OSP 8.10-10.10
Zimnodół-przy remizie OSP 10.20-12.20

24.10.2016 r
Olkusz ul. Mickiewicza, Budowlanych, Gwarecka, Harcerska, 
Hutnicza, Kantego, Kolorowa, Kopalniana, Kruszcowa, 
Metalowa, Ołowiana, Parcówka, Piaskowa, Powstańców Śl, 
Skarbnika, Sławkowska, Szybikowa, Górnicza, Staszica, 
Szkolna, Augustiańska, Bóżnicza, Floriańska, Krakowska, 
Krakowskie Przedmieście, Rynek, Minkiewicza, Nullo, 
Korczaka, Słowackiego, K.K.Wielkiego, Łukasińskiego, Na 
Skarpie, Nowa, Olewińska, Partyzantów, Polna, Skalska, 
Składowa, Świętokrzyska, Buchowieckiego, 29 Listopada, 
Dąbrowskiego, Szpitalna, Gęsia.

22.09.2016 r
Oś. Śródmieście – parking Viktoria 6.00-8.00
Oś. Skalskie – stacja paliw ,,PETROL” Zagaje 2  
8.10-10.10
Oś. Czarna Góra – parking przy myjni samo-
chodowej ul. Kolejowa 10.20-12.20

25.10.2016 r
Olkusz ul. Czarnogórska, Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, 
Mazaniec Boczna, Parkowa, Żuradzka, al. 1000 lecia, Asnyka, 
Kocjana, Boczna, Dworska, Kolejowa, Krótka, Leśna, 
Skłodowskiej, Piłsudskiego, Okrzei, Skwer,Okrzei, Kosciuszki, 
Witeradowska, Broniewskiego, Armii Krajowej, Hardego, 
Biema, Płonowskiej, Chopina, Jana Pawła II, Rydla, Sosnowa, 
Nałkowskiej

23.09.2016 r
Oś. Wschód – przy Urzędzie Pracy ul. Minkiewicza 
6.00-8.00
Oś. Glinianki – parkig SP 5 8.10-10.10
Oś. Pakuska – budynek ADM ul. Osiecka 10.20-
12.20
Oś. Centrum – parking na dworcu PKS 12.30-14.30

14.10.2016 r
Oś. Pakuska przy stanowiskach na odpady segregowane 
(dotyczy wyłącznie zabudowy wielorodzinnej).

Odpady�należy�wystawiać�do�godziny�6:00,�w�miejscach�umożliwiających�dojazd�samochodem�ciężarowym.�Odpady�niebezpieczne�trzeba�dostarczyć�
bezpośrednio�do�kierowcy�samochodu�znajdującego�się�we�wskazanym�miejscu�i�czasie�wynikającym�z�harmonogramu�poniżej.

R E K L A M A

Wspólnie na rzecz rozwoju 
Wierzchowiska

wierzchowisko
Katarzyna�Barczyk

Już rok działa aktywnie Sto-
warzyszenie zrzeszające miesz-
kańców Wierzchowiska (gm. Wol-
brom), którego celem jest wspólne 
podejmowanie działań służących 
rozwojowi wsi. Zarażeni entuzja-
zmem swoich liderów aktywni 
mieszkańcy z radością uczestniczą 
w kolejnych akcjach, dzięki którym 
miejsca publiczne we wsi zyskują 
piękniejszy wygląd. Społeczność 
lokalna się konsoliduje, a dobry 
przykład grupki zapaleńców wciąga 
do współpracy kolejnych wolon-
tariuszy.

Spotykają się w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca od kwietnia do paź-
dziernika. Razem planują kolejne 
przedsięwzięcia i wciągają do pomocy 
w ich realizacji kolejne osoby. Przy-
chodzą przedstawiciele wszystkich 
pokoleń, zwykle jest to grupa około 

20 osób. Każdy pracuje na miarę 
umiejętności i sił. Efekty ich działań 
są imponujące – publiczne miejsca 
w Wierzchowisku po kolei zmieniają 
swoje oblicze.

Stowarzyszenie Źródła Szreniawy 
dla rozwoju wsi Wierzchowisko po-
wstało w lipcu 2015 r. z inicjatywy To-
masza Ciempki oraz nowego sołtysa 
wsi, Krzysztofa Koniecznego, którzy 
postanowili zaktywizować mieszkań-
ców Wierzchowiska w działaniach na 
rzecz rozwoju wsi i wspólnego dobra. 
Zależy im, aby kolektywna praca nie 
tylko odzwierciedlała się w kolejnych 
widocznych efektach podjętych ini-
cjatyw, ale także służyła budowaniu 
więzi sąsiedzkich. Wiadomo – własną 
pracę docenia się i szanuje.

Obecnie aktywni mieszkańcy 
Wierzchowiska są na półmetku re-
alizacji zadania, które na potrzeby 
złożonego wniosku o dofinansowanie 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
Małopolska Lokalnie nazwali „Za-
gospodarowanie i ochrona terenów 
rekreacyjno-sportowych Wierzcho-

wiska”. Dzięki uzyskanemu grantowi 
w wysokości 5 tys. zł mogli zakupić 
sprzęt potrzebny do rewitalizacji 
terenu wokół zaniedbanych do nie-
dawna brzegów płynącej przez Wierz-
chowisko Szreniawy. Wcześniej samo 
koryto rzeki na zlecenie Urzędu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
zostało uporządkowane i wyregulo-
wane przez fachowców. Na działania 
inicjowane przez stowarzyszenie 
przeznaczono także część funduszu 
sołeckiego. Dzięki tym środkom 
mieszkańcy naprawili groblę przy 
stawie. Odmulono też rzeczkę zasila-
jącą zbiornik.

- Zgodnie z przyjętym planem 
działania rozpoczęliśmy od sprzątania 
śmieci i plantowania terenu prze-
znaczonego do rewitalizacji. Wzdłuż 
rzeki powstała piękna ścieżka, która 
z pewnością będzie chętnie wykorzy-
stywana przez miłośników spacerów. 
Ostatnio zabezpieczyliśmy skarpę 
przy boisku sportowym specjalną 
agrotkaniną. Już niedługo posadzimy 
w tym miejscu ozdobne krzewy. Po-

niżej przygotowaliśmy miejsce, gdzie 
mieszkańcy będą mogli urządzać 
pikniki i wspólne spotkania. Pracę 
często kończymy wspólną zabawą 
przy ognisku – opowiada prezes sto-
warzyszenia Tomasz Ciempka.

Społeczność wiejska, która z po-
czątku patrzyła na entuzjastów prac 
społecznych sceptycznie, bardzo 
docenia dotychczasowe efekty ich 
działań. Coraz chętniej na sobot-
nich czynach społecznych pojawiają 
się kolejni wolontariusze. - Mamy 
mnóstwo planów. Chcemy, aby skon-
solidowana społeczność wspólnie 
decydowała i aktywnie włączała się 
w ich realizację – podkreśla Tomasz 
Ciempka.

- Udało się nam zachęcić do 
współdziałania wiele osób, które pra-
cując na rzecz wsi przy okazji dobrze 
się bawią. Z pewnością przyczyni się 
to budowania jeszcze lepszych relacji 
społecznych, a nasza wieś z każdym 
miesiącem będzie piękniejsza - nie 
kryje satysfakcji sołtys Wierzchowi-
ska Krzysztof Konieczny.

Śmigłowcem  
do szpitala

powiat
Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

56-letnia kobieta została po-
ważnie ranna w wypadku drogo-
wym, do jakiego doszło w Strzego-
wej w gminie Wolbrom.

Wszystko wskazuje na to, że 
winny wypadkowi jest kierowca mer-
cedesa vito – 30-letni mieszkaniec 
Sączowa, który jadąc w kierunku 
Pilicy przy wyprzedzaniu nie zachował 
odpowiedniej ostrożności. Kończąc 
nieudany manewr dostawcze vito 
uderzyło w bok renault megan, za 
kierownicą którego siedział 19-letni 
mieszkaniec Strzegowej. Obok niego 
w osobówce były jeszcze dwie inne 

osoby. Poważnie ucierpiała 56-letnia 
pasażerka. Jej stan był na tyle ciężki, 
że została przetransportowana Lot-
niczym Pogotowiem Ratunkowym do 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krako-
wie. Pozostałe osoby nie wymagały 
hospitalizacji. Obaj kierowcy byli 
trzeźwi.

Śmigłowiec ratowniczy lądował 
również 3 września w Chełmie (także 
w gminie Wolbrom), gdzie ucierpiał 
27-letni motocyklista. Mieszkaniec 
Suchej na wzniesieniu drogi stracił 
panowanie nad jednośladem marki 
Suzuki i uderzył w metalową bramę 
ogrodzenia jednej z posesji. Mężczy-
zna doznał głębokiego otarcia uda 
oraz ogólnych obrażeń ciała. Trafił do 
krakowskiego Centrum Urazowego. 
Jego życiu nic nie zagraża.
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Burmistrz 
zaprasza  
na spacer

bukowno
Wiola�Woźniczko

Samorządy pracują nad wy-
znaczeniem obszarów zdegrado-
wanych i terenów do rewitalizacji. 
W ramach społecznych konsultacji 
organizowane są spotkania m. in. 
z mieszkańcami, przedsiębiorcami 
czy organizacjami społecznymi. 
Bukowno nie ogranicza się tylko 
do rozmów.

Włodarz miasta postanowił wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców. Na spacer studyjny po terenie 
Osiedla Centrum Północ, w propo-
nowanym obszarze zdegradowanym 
i obszarze rewitalizacji, obejmującym 
ul. Wojska Polskiego, ul. Zwycięstwa, 
ul. Wyzwolenia – zaprasza burmistrz 
Mirosław Gajdziszewski. Spacer za-
planowano 15 września o godz. 15.00. 

Wymarsz spod bloku nr 1 przy ul. 
Wojska Polskiego.

W Bukownie konsultacje po-
trwają do 22 września. Swoje uwagi 
i opinie można zgłaszać na formula-
rzach dostępnych na stronie interne-
towej miasta oraz w miejscowym urzę-
dzie. Wypełnione formularze można 
dostarczyć drogą elektroniczną na 
adres: rewitalizacja@umbukowno.pl 
lub tradycyjną pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 
16, 32-332 Bukowno z dopiskiem 
„Rewitalizacja gminy”. Sugestie 
można również przedstawić ustnie 
w godzinach pracy urzędu. Osobą 
wyznaczoną do udzielania wyjaśnień 
i przyjmowania opinii jest Pani Beata 
Guzińska (Referat Rozwoju Miasta 
i Funduszy Zewnętrznych, Urząd 
Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 
16, pok. nr 9).

Muzeum  
na kółkach

olkusz
Jakub�Fita

Od 31 sierpnia do 2 września 
w Olkuszu gościło „Muzeum na 
kółkach”. Jest to projekt edu-
kacyjny przybliżający historię 
i kulturę Żydów zamieszkujących 
tereny Rzeczpospolitej. W ramach 
tego wydarzenia mieszkańcy Srebr-
nego Grodu przez trzy dni mogli 
bezpłatnie zwiedzać multimedialny 
pawilon oraz brać udział w impre-
zach towarzyszących.

 Jak podkreślają organizatorzy 
akcji, „Muzeum na kółkach” to mobil-
na wystawa, która przy użyciu technik 
multimedialnych ukazuje tysiącletnią 
historię polskich Żydów. Informacje 
przekazywane są tu między innymi za 
pomocą: filmów, kalendarium, frag-
mentów pamiętników oraz wywiadów. 
Wystawa odwiedza miasta liczące do 
pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, 
gdzie przed wojną Żydzi stanowili 
kilka a nawet kilkanaście procent 
mieszkańców. 

W uroczystym otwarciu wystawy 
w naszym mieście wzięli udział przed-
stawiciele olkuskich władz samorzą-
dowych, Sejmu, Gminy Wyznaniowej 

Żydowskiej w Katowicach, olkuskich 
placówek zaangażowanych w organi-
zację wydarzeń okolicznościowych, 
duchowieństwa i mieszkańców.

Główną atrakcją „Muzeum na 
kółkach” był multimedialny pawilon, 
goszczący na płycie olkuskiego rynku. 
Na interaktywnej makiecie ukazana 
została rola miejsc takich jak: syna-
goga, mykwa czy cmentarz. Odwie-
dzający mieli także okazję zaznajomić 
się z językami, którymi posługiwali 
się polscy Żydzi. W ramach akcji 
odbyły się dwa seanse plenerowego 
kina,  spacer po miejscach związa-
nych z ludnością żydowską, plener 
malarski, warsztaty dla mieszkańców 
miasta oraz szereg wystaw.

K o o r d y n a t o r e m  p r o j e k t u 
w naszym mieście był Zespół Szkół 
Nr 1 im. Stanisława Staszica, który 
został wyłoniony do tego zadania 
w ramach ogólnopolskiego konkursu. 
Organizatorem wystawy było Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN we 
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury w Olkuszu, Powiatową i Miejską 
Biblioteką Publiczną w Olkuszu, 
Biblioteką Pedagogiczną w Olkuszu, 
Galerią Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu oraz Muzeum Regional-
nym PTTK oddział Olkusz.

Nocna wędrówka po Pustyni
klucze

Piotr�Kubiczek,�fot.�Anna�Niewiadomska�
OTG�Amonit

Od początku działalności Olku-
skiej Grupy Turystycznej Amonit 
organizowane przez nią piesze 
wędrówki cieszyły się dużą popu-
larnością. Jednak takiej frekwencji 
jak ta, która towarzyszyła nocnej 
eskapadzie po Pustyni Błędowskiej 
jeszcze nie było. Po piasku i po 
zmroku w gminie Klucze masze-
rowało 130 osób.

- Frekwencja przerosła wszelkie 
oczekiwania. Co istotne, w nocnej 
wyprawie, oprócz mieszkańców po-
wiatu olkuskiego, udział wzięło też 
wielu turystów spoza naszego terenu 
m.in. z Krakowa, Skawiny, Dąbrowy 
Górniczej, Katowic i Chorzowa – mówi 
Agnieszka Lis z OGTA.

W wyprawie uczestniczyły wszyst-
kie pokolenia, od seniorów po dzieci. 
Najmłodszy uczestnik wędrówki miał 
siedem miesięcy. Oprócz doświad-
czonych piechurów, na trasie można 
było również spotkać przedstawicieli 
władzy lokalnej. Wójt tamtejszej 
gminy, Norbert Bień powitał uczestni-
ków imprezy, a później sam przeszedł 

wyznaczoną trasę.
- W trakcie wędrówki podziwiali-

śmy uroki pustyni, ale także dowie-
dzieliśmy się wielu interesujących 
kwestii dotyczących historii oraz 
przyrody „europejskiej Sahary” - re-
lacjonuje Agnieszka Lis. Uczestnicy 
wycieczki mogli również liczyć na ma-
teriały promocyjne przekazane przez 
Pustynne Centrum Informacji.

Z myślą o młodych wędrow-
cach przygotowano różnorodne gry 
i zabawy. Były skoki w workach 
i konkursy krajoznawcze. Na zakoń-

czenie wyprawy rozpalono ognisko. 
Zgłodniali piekli kiełbaski, a cała 
reszta upajała się niezwykłym krajo-
brazem miejsca, gdzie gwiazdy widać 
lepiej niż gdzie indziej, no może poza 
Mazurami…

- Zawsze chciałam przejść Pu-
stynię Błędowską nocą. Sama jednak 
nie odważyłabym się. Dlatego jestem 
wdzięczna za tę możliwość. Było 
naprawdę pięknie, a mój zachwyt 
tym niezwykłym miejscem jest nie 
do opisania – mówi pani Bogusława, 
która w sobotni wieczór na trasę 

wyruszyła z mężem i wnuczkiem. 
Wszyscy zapewniają o udziale w ko-
lejnych imprezach organizowanych 
przez Grupę Amonit.

Ta najbliższa już 9 października 
do Doliny Kobylańskiej. W mię-
dzyczasie odbędą się też „Europej-
skie Dni Dziedzictwa” (weekend  
16-17 września), w ramach których 
przewodnicy Amonitu będę oprowa-
dzać turystów po olkuskiej bazylice 
oraz po podziemiach olkuskiego 
ratusza.

Będzie nowy plan
wolbrom

Katarzyna�Barczyk

Wolbromscy radni na pierwszej 
powakacyjnej sesji zdecydowali 
o rozpoczęciu prac nad nowym 
miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Obowiązu-
jący obecnie plan nie dość, że był 
wielokrotnie podważany na drodze 
sądowej z powodu zarzucanych 
dokumentowi nieprawidłowości, to 
na dodatek nie uwzględnia nowych 
potrzeb władz i mieszkańców.

Historia wciąż obowiązującego, 
ale będącego przedmiotem wielolet-
niego ostrego sporu gminy z kilkoma 
mieszkańcami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
była już przedmiotem niejedne-
go artykułu prasowego. Zwłaszcza 
sprawa zapisów dotyczących dwóch 
obszarów – terenów inwestycyjnych 
na terenie specjalnej strefy gospo-
darczej oraz terenów zapisanych w 
planie jako zalewowe była nie tylko 

tematem wielu debat publicznych, ale 
przede wszystkim spraw sądowych 
toczonych na poziomie wszystkich 
możliwych instancji. Mimo iż plan nie 
został ostatecznie uchylony i nadal 
obowiązuje, władze gminy Wolbrom 
jeszcze w poprzedniej kadencji zdecy-
dowały o konieczności przystąpienia 
do prac nad nowymi dokumentami 
planistycznymi dla swojego obszaru.

W lutym 2016 r. Rada Miejska 
w Wolbromiu przyjęła uchwałę za-
twierdzającą przygotowywany przez 
kilka ostatnich lat dokument po-
przedzający prace nad planem, czyli 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Wolbrom. Studium, 
jako wewnętrzny dokument władz 
samorządowych, nie jest aktem prawa 
miejscowego i nie może stanowić 
podstawy do wydawania decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu. Nie przesądza też 
o sposobie użytkowania terenów. 
Takim dokumentem jest wyłącznie 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, nad którym prace 

niedługo się rozpoczną.
Celem opracowania tego kluczo-

wego dla rozwoju gminy dokumentu 
jest określenie przeznaczenia po-
szczególnych terenów pod konkretne 
wnioski mieszkańców (np. o zmianę 
terenów rolnych na budowlane), a 
także potrzeby władz gminy i innych 
inwestorów – np. przedsiębiorców pla-
nujących budowę lub powiększenie 
zakładów produkcyjnych. Wśród nich 
uwzględniono np. wnioski o budowę 
na części obszaru gminy elektrowni 
wiatrowych i farm fotowoltaicznych, 
co według zapisów starego planu nie 
było dotychczas możliwe.

W nowym studium znajdą się 
także zapisy dotyczące planowanej 
budowy obwodnicy Wolbromia, której 
realizacja ma umożliwić rozwój gospo-
darczy przylegających do niej terenów 
dotychczas mniej atrakcyjnych dla 
potencjalnych inwestorów. Wśród 
ważnych wniosków uwzględnionych 
w studium znalazło się też kilka po-
trzeb dostosowania zapisów w planie 
do stanu faktycznego przebiegu 
niektórych dróg i ulic gminnych, a 

także stworzenie możliwości budowy 
nowych dróg i ulic. Części wniosków 
nie uwzględniono ze względu na 
ważne przeszkody wynikające np. 
z ograniczeń związanych z ochroną 
środowiska.

Opracowanie lokalnego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
to proces żmudny i czasochłonny. 
Wymaga wielu ekspertyz i uzgodnień 
z różnymi instytucjami. Konieczne 
będzie m. in. wykonanie prognozy 
oddziaływania na środowisko oraz 
prognozy skutków finansowych 
uchwalenia nowego planu. Zapisy 
nowego planu będą powiązane z 
przyjętymi już przez lokalny samo-
rząd dokumentami, m. in. Strategią 
Rozwoju Gminy Wolbrom na lata 
2016-2025 oraz przygotowywanym 
właśnie Gminnym Programem Rewi-
talizacji. Część dokumentów została 
też wcześniej opracowana podczas 
przygotowywania studium, pozostałe 
będą kompletowane przez firmę, która 
zostanie wyłoniona w przetargu do 
opracowania planu.
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powiat
Olgerd�Dziechciarz

Dla Olkusza II wojna światowa 
zaczęła się od historycznie pierw-
szego zestrzelenia przez polskiego 
pilota niemieckiego samolotu. 1 
września po godz. 7.00 wówczas 
pchor. pilot Władysław Gnyś ze 
121. Eskadry Myśliwskiej Armii 
„Kraków”, siedząc za sterami 
myśliwca PZL P-11c, zestrzelił nad 
podolkuską Żuradą dwa niemieckie 
samoloty bombowe marki Dornier 
(dokładnie DO-17e).

Istnieją dwie wersje tego wy-
darzenia; podług pierwszej Gnyś 
zestrzelił oba samoloty, druga mówi, 
że trafiony przez polskiego pilota 
samolot, spadając, zawadził o drugi. 
Tak relacjonował to wydarzenie żonie 
Barbarze, która po latach napisała 
o mężu książkę: „Ciągle wznosząc się 
dostrzegł dwa Dorniery przelatujące 
pod nim. Miał nad nimi przewagą 
wysokości więc zanurkował w stronę 
lecącego nieco z przodu Dorniera. 
Jego tylny strzelec otworzył ogień 
do Władka, ale ten go uciszył. Lewy 
silnik bombowca zaczął silnie dymić. 
Władek ostro skręcił w lewo i w górę, 
żeby uniknąć zderzenia. Uchwycił 
w celowniku i strzelił do drugiego 
Dorniera lecącego dokładnie pod 
nim. Strzelił raz, drugi, trzeci... po-
ciski jego czterech kaemów dosięgły 
celu. Zanurkował tuż za nim, znowu 
ledwo unikając zderzenia. Oba bom-
bowce znalazły się niebezpiecznie 
blisko siebie i Władek pomyślał, że 
się zderzą. Kiedy wyskoczył świecą 
w górę, jego uwagę zwrócił samotny 
Heinkel. Leciał przed nim pod kątem 
90 stopni, więc Władek natychmiast 

wymierzył i nacisnął spust. Cisza! 
Zabrakło amunicji więc dalszy pościg 
był bezcelowy.

Wracając na lotnisko zauważył, 
po drodze jakieś ogniska na ziemi 
i pomyślał, że to z pewnością atako-
wane przez niego Dorniery” (cyt. za 
B. Simmons-Gnyś, „Pierwsze spo-
tkanie”, Lublin 1996). Było to w ogóle 
pierwsze zestrzelenie niemieckich 
samolotów w II wojnie światowej, choć 
wedle niektórych historyków pierw-
szy był jednak ppor. pil. Stanisław 
Skalski ze 142. Eskadry Myśliwskiej 
4. Pułku Lotniczego, który samolot 
typu Henschel 126 zestrzelił pod 
Toruniem ok. godz. 6.00. My jednak, 
choćby z partykularnych powodów, 
pozostańmy przy wersji, że to jednak 
Gnyś był pierwszy. Katastrofa sa-
molotów spowodowała rany kilku 
mieszkańców Żurady, m.in. Włady-
sława Goca i jego matki Franciszki 
Goc, z domu Cebo. Ranni trafili do 
olkuskiego szpitala. Szczątki wrażych 
maszyn zostały częściowo zebrane 
przez okolicznych chłopów, którym 
przydały się potem w gospodarstwie. 
Ponoć drzwi od kabiny pilotów służyły 
jednemu z włościan jako drzwi do 
ustępu. W Muzeum PTTK w Olkuszu 
można jeszcze obejrzeć ocalałą z ka-
tastrofy samolotów butlę tlenową. 
Po kampanii wrześniowej walczył 

Gnyś we Francji, a potem na niebie 
Wielkiej Brytanii, w dywizjonach 302 
i 317 (tym ostatnim nawet dowodził). 
W 1944 r. został zestrzelony nad oku-
powaną Francją i ciężko ranny dostał 
się do niewoli, z której jednak udało 
mu się uciec. Po tym zestrzeleniu po-
została mu „pamiątka” na całe życie: 
kula w wątrobie. W Anglii skończył 
Wyższą Szkołę Lotniczą. Po zakończe-
niu działań wojennych, jako kapitan 
mający na swym koncie 3 zestrzelone 
niemieckie samoloty i 1 uszkodzony, 
wyjechał do Kanady, gdzie ożenił się 
i dochował dwóch synów. W 1989 r. 
spotkał się w Kanadzie z Frankiem 
Neubertem, pilotem stukasa, który 50 
lat wcześniej strzelał do Gnysia nad 
Balicami. Dawni wrogowie zaprzyjaź-
nili się. W kraju zapomniano o dziel-
nym pilocie. A właściwie zapomniano, 
że żyje. W wielu publikacjach znalazła 
się informacja, że zmarł „po długiej 
chorobie w 1983 r.”. Władysław Gnyś, 
niczym Mark Twain, mógł napisać: 
„Informacje o mojej śmierci okazały 
się przesadzone”. Gdy się okazało, 
że Gnyś żyje, w 1996 r. Rada Miasta 
przyznała mu Honorowe Obywatel-
stwo Olkusza. Z tej okazji przyjechał 
z Kanady i zjawił się też w Żuradzie, 
by wziąć udział w uroczystości nada-
nia tutejszej szkole podstawowej 
jego imienia. W grudniu 1999 r. 

prezydent RP przyznał W. Gnysiowi 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. Zasłużony pilot 
zmarł w 2000 r.

Wróćmy jednak do tragicznych 
wydarzeń września 1939 r. 1 wrze-
śnia z terenu Klucz, a także Olkusza 
i Wolbromia, władze polskie wywiozły 
łącznie 25 osób narodowości nie-
mieckiej do Berezy Kartuskiej. Miało 
to zapobiec ich ewentualnym aktom 
sabotażu. Wszyscy później wrócili 
do swego miejsca zamieszkania. Już 
3 września w okolicach Bolesławia 
i Bukowna znalazły się wycofujące 
się oddziały 22. Dywizji Górskiej 
Armii Kraków. Rejon Bolesławia 
i Bukowna zajął 6. Pułk Strzelców 
Podhalańskich. Wraz z nim pojawiły 
się tysiące uciekinierów. Mimo że 
rejon Olkusza nie był na pierwszej 
linii frontu (atakowane były głównie 
skrzydła Armii Kraków), Niemcy z 5. 
Dywizji Pancernej zjawili się tu już 5 
września. W składzie 55. dywizji pie-
choty tejże armii znalazł się batalion 
Obrony Narodowej „Olkusz”, złożony 
z młodych rezerwistów z terenu na-
szego powiatu. Nocą z 4 na 5 wrze-
śnia oddziały polskie w obawie przed 
oskrzydleniem wycofały się z Olkusza. 
Batalion „Olkusz” walczył m.in. 
w bitwie pod Proszowicami, gdzie 
w walce z kolumną czołgów poniósł 
ogromne straty (122 zabitych). Wielu 
z olkuszan pochowano na tamtejszym 
cmentarzu. 5 września rano do Olku-
sza wkroczyli Niemcy.

Dla mieszkańców Klucz wojna 
zaczęła się 1 września ok. 6.45. Wtedy 
to, jak wspominał Wacław Rożniatow-
ski, nad miejscowością pojawiły się 
trzy niemieckie samoloty. Jeden z sa-
molotów, by nie było wątpliwości, że 
to wróg, oddał nawet serię z broni ma-
szynowej. Następnego dnia, w sobotę 
2 września, na drogach pojawiły się 
kolumny uciekinierów ze Śląska. 
Mieszkańcy Klucz samorzutnie poili 
wędrujących uciekinierów wodą 
i herbatą. Z czasem wielu podzieliło 
ich los i też udało się na poniewierkę. 
„Wieczorem na Osadę na prawy brzeg 
rzeki Białej Przemszy tj. Zojdę - przy-
było wojsko polskie i okopywało się. 
Radiostacja dwukołowa konna stała 

w lesie, w miejscu gdzie był Ośrodek 
Zdrowia na Osadzie. W niedzielę ra-
diostacja ta już odjechała, natomiast 
na Pustyni Błędowskiej przy wale 
na Rudnicy wylądował przypadkowo 
polski samolot, ponieważ zabrakło mu 
benzyny. Samolotem tym zaopiekował 
się Komendant Policji w Kluczach, 
gdy dostarczono benzynę, samolot 
odleciał. W lasach między Olkuszem 
a stacją kolejową Rabsztyn pojawili 
się dywersanci niemieccy. Podczas 
nalotu lotniczego na trasie kolejowej 
Rabsztyn - Wolbrom został śmier-
telnie ranny w nogi kolega Zdzisław 
Nowakowski, zmarł z upływu krwi. 
Przed śmiercią oddał swej mamie swój 
skarb - zbiór znaczków pocztowych”. 
(Wspomnienie Wacława Rożniatow-
skiego - „Moja kampania wrześniowa 
w 1939 r.”, „EK” 7/1998).

Wojsko polskie, wycofując się 
z Klucz, i chcąc jednocześnie opóźnić 
zwycięski marsz Niemców, zdecydo-
wało się na wysadzenie w powietrze 
mostu nad Białą Przemszą (w Osa-
dzie). Na nic to się jednak zdało, bo 
jakiś uczynny mieszkaniec Klucz 
wskazał Niemcom sposób na udostęp-
nienie drugiej drogi, która prowadziła 
między stawami. Był 5 września 1939 
r. Po wkroczeniu do Klucz Niemców 
powstał tu posterunek żandarmerii, 
który w 1939 r. liczył 8 funkcjonariu-
szy (w następnych latach liczył on od 
4 do 6 żandarmów, dopiero w 1944 r. 
liczba ta wzrosłą do 12). Powracali też 
ci mieszkańcy, którzy opuścili Klucze 
we wrześniu. Nie wszyscy jednak. 
Wielu uciekło bowiem za granicę lub 
trafiło do niewoli niemieckiej (taki 
los spotkał np. żołnierza Września, 
obrońcę twierdzy Modlin Ludgarda 
Buchowieckiego).

Po zajęciu przez Niemców olku-
skiego powiatu został on podzielony 
na dwie części. Tereny północne 
i wschodnie weszły do tzw. land-
komisariatu wolbromskiego, a ten 
znalazł się w składzie Generalnego 
Gubernatorstwa, natomiast obszary 
zachodnie (gminy: Olkusz, Bolesław, 
Sławków, Bukowno, Klucze – ale bez 
Kwaśniowa Górnego i Dolnego, Cieśli-
na, Bydlina i Kolbarku - i Ogrodzie-
niec zostały włączone do III Rzeszy). 

W czerwcu 1941 r. zniemczono nazwę 
miasta na Ilkenau. Starostą, czyli 
landratem, został dr Heinrich Groll, 
który za główny cel swojej „pracy” 
w Olkuszu uznał „odżydzenie” (juden-
freu), co skończyło się wymordowa-
niem całej społeczności żydowskiej na 
Ziemi Olkuskiej. Ponadto Groll zajął 
się „udowadnianiem” niemieckości 
podległych mu ziem i wydał nawet na 
ten temat kilka prac „naukowych”. 
Burmistrzem Olkusza ustanowiono 
Rudolfa Skaleta. Wśród najgorzej 
zapamiętanych Niemców byli: sturm-
bannfuhrer Paterman i orstgruppen-
leiter NSDAP dr Pokorny; „Szczególnie 
Paterman, w czarnym mundurze 
i biczyskiem w ręku, paradując po 
ulicach miasta, był postrachem dla 
ludności, a katem dla Żydów” - wspo-
minano jeszcze po latach. „W pierw-
szych tygodniach okupacji powstał 
w Olkuszu tzw. Arbeitsamt, który 
kilkanaście tysięcy ludzi młodych 
i zdolnych do pracy wysłał do rzeszy 
na przymusowe roboty. Niedługo 
trzeba było czekać na pierwsze aresz-
towania. Pod pretekstem przyna-
leżności do organizacji politycznych 
w kwietniu 1940 r. wywieziono do 
obozu koncentracyjnego w Dachau 
około 40 osób. Wśród nich przeważała 
olkuska inteligencja i przedwojenni 
działacze lewicowi.

Nieliczni jedynie powrócili, jak 
m.in. Janusz Ratusiński, pracownik 
miejskiego zarządu, dr med. Julian 
Łapiński, adwokat Jan Kański, mgr 
Julian Czura, pracownicy starostwa 
- Głowacki i Podworski. W obozie zna-
leźli śmierć nauczyciel Antoni Sier-
mantowski, adwokat Henryk Bachtig. 
To był pierwszy sygnał tego, czego 
mieszkańcy mogli się spodziewać od 
okupacyjnych władz”. Nie dla wszyst-
kich był to zły czas. Znaleźli się tacy, 
którzy ochoczo podpisywali volkslisty. 
Jak pisał już po wojnie dr Marian Ki-
ciarski: „Z wyjątkiem nielicznych hien 
i spekulantów mieszkańcy Olkusza 
/.../ myśleli tylko o tym, aby prze-
trwać. Tylko nieliczni robili świetne 
interesy z Niemcami /.../. Hieny te 
i spekulanci, jakkolwiek wzbogacili 
się i w większości przeżyli wojnę, byli 
w czasie okupacji, jak i po wojnie, 
przez ogół społeczeństwa piętnowani. 
/.../ niektórych aspołecznych i nie-
bezpiecznych osobników musiano 
w czasie okupacji doraźnie karać, 
np. chłostą, lub nawet w wypadkach 
wyjątkowych wydawać wyroki śmier-
ci. W samym Olkuszu skazano na 
śmierć i wykonano wyrok na kilku 
kolaborantach-konfidentach. Jeden 
z tych skazanych na śmierć konfi-
dentów ocalał; raniony kulą rewol-
werową przez wykonawców wyroku, 
ale nie śmiertelnie, wyleczony został 
w „konspiracyjnym” szpitalu olku-
skim, w którym wyrok uprzednio 
rozważano i zadecydowano. Zgod-
nie z obowiązującym powszechnie 
prawem zwyczajowym wykonania 
wyroku nie ponawiano”.

Początek II wojny 
światowej  

na ziemi olkuskiej 
Władysław�Gnyś

R E K L A M A

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

Zapraszamy na Koncertowy Pokaz Mody 
w Centrum Handlowym Pogoria w dniach 24-25 
września 2016 !

Chcesz wziąć udział w profesjonalnym pokazie 
mody? Przyjdź na casting i zaprezentuj się przed 
komisją. To Twoja szansa na spełnienie modowych 
marzeń.

W sobotę 24 września 2016 w godzinach od 
11:00 do 17:00 odbędzie się casting, podczas któ-
rego zostaną wybrane modelki i modele spośród 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Osoby wybrane 
przez jury będą miały okazje uczestniczyć w profe-
sjonalnych warsztatach modelingu z Anną Piszczałką.

W niedzielę 25 września 2016 roku w godzi-
nach od 15:00 do 19:00 odbędzie się Koncertowy 
Pokaz Mody. Finaliści castingu zaprezentują naj-
nowsze kolekcje na sezon jesień/zima oraz panu-
jące trendy w modzie. Całe wydarzenie będzie 
odbywało się podczas koncertów: Juli, Honoraty 
Skarbek oraz Eweliny Lisowskiej. Prowadzącą 
wydarzenie będzie Basia Kurdej-Szatan.

Serdecznie zapraszamy!
Nie może Was zabraknąć na tym wyjątkowym 

wydarzeniu!  CH „Pogoria”

KONCERTOWY POKAZ MODY
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

R E K L A M A

Twoja reklama 
już od 

42,40 zł*
*cena netto

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.791377551, 32 3071234.

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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

=Sprzedam nowy 21-biegowy 
rower Kross 26’.  
Tel.(577)484890.

=Sprzedam stó³ kuchenny 
rozk³adany 130 z³, szafê 130 z³, 
kuchenkê gazow¹ 4-palnikow¹ 
160 z³, szafkê RTV 100 z³.  
Tel.(789)388574.

=Komis rowerowy 
wielobran¿owy, rtv-agd, tanie 
telewizory, radia, nawigacje, 
pralki, art. satelitarne, anteny 

dvb-t, skup-sprzeda¿. Plac 
Targowy. Tel.(502)261113. 

uSŁugi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter"

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

Autoskup- 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. Kancela-

ria Lex Novum Olkusz, ul. 

Biema 5b. Tel.(513)761029, 

(530)369200.

OKOLiczNOœciOWe

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

=WESELA- obs³uga muzyczna 
-DJ, prezenter- imprezy 
okolicznoœciowe- zawodowo. 
www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

mOTORyzAcjA
=OLeje, FiLTRy, AKceSORiA 
i PROFeSjONALNe NARzêDziA 
SAmOchODOWe

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

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

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

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

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

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.1000-lecia 
1b, Tel.(695)634005.

=Autoskup- ka¿de.  
Tel.(799)940745.

NieRuchOmOœci

LOKALe uŻyTKOWe

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

=Sprzedam M3, 47 m2, 3 piętro, 
ul. Sławkowska, po remoncie – 
187000 zł. Info: v40@onet.eu,  
tel. 784102940

PRAcA

=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy. 
Tel.(693)651057.

=Umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

=Zatrudniê tokarza / frezera do 
obróbki narzêdziowej g³ównie 
stali nierdzewnej. Sta³a umowa 
o pracê. Firma SARTECH.  
Tel.(600)479807

SPA poszukuje masa¿ysty/ tki 
lub terapeuty/ tki oraz kosme-

tyczki do pracy w Poziom 
511 Design Hotel & SPA 
w Ogrodzieñcu, kontakt:  
spa@poziom511.com,  

(32) 746 28 10.

=Firma Dworek zatrudni: 
œlusarzy, spawaczy i pracowni-
ków do produkcji kot³ów. Tel.
(509)442509, (513)777333.

RóŻNe
=Witamy jesieñ w spodniach 
ze Stoiska nr 3! Polecamy: 
nowe wzory d¿insów polskich 
producentów, spodnie kolorowe 
bawe³niane, pikowane mêskie 
kurtki. Zapraszamy: Targowisko 
ul. S³awkowska, wt. ptek i sob. 
do 14.00.
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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.

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. 

Marlena Grzebinoga. Masaże lecznicze oraz 
relaksacyjne. Dojazd do pacjenta. Tel. 506377778.

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

mEDYCYna spoRtowa
Barbara Banyś, lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej  – kwalifika-
cja do uprawiania sportu do 23 r.ż, Olkusz ul. K. 
K. Wielkiego 64, tel. 570 120 117, 32 645 44 70.

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
Barbara Banyś, specjalista neurologii, specjalista 
rehabilitacji medycznej, lekarz sportowy – KON-
SULTACJE: Olkusz ul. K. K. Wielkiego 64, wtorki 
godz:16-18, tel. 570 120 117, 32 645 44 70. 
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. Rejestracja 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
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

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, rodziny. Olkusz, ul. Kra-
kowska 3. Tel. 693697592.

Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHaBIlItaCja
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Centrum Rehabilitacji VITAL+MED (Jerzmano-
wice). Kompleksowa rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Terapia metodą m.in. NDT- Bobath.  
Mc Kenzie, PNF. Masaże, krioterapia, Fala ude-
rzeniowa, laser wysokoenergetyczny. Tel. 500 478 
004, www. evitalmed.pl
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 (dr n.med.) Rehabilitacja dzieci i 
dorosłych. McKenzie. Terapia Manualna. Ćwicze-
nia. Masaż. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 54A.  
Tel. 885 628 627. 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
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.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.
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.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.
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.
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DYŻURY
aptEK

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

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

09-09-2016 Piątek ul. Konopnickiej 4

10-09-2016 Sobota ul. Legionów Polskich 14

11-09-2016 Niedziela Al. 1000-lecia 17

12-09-2016 Poniedziałek ul. Nullo 2

13-09-2016 Wtorek ul. mickiewicza 7

14-09-2016 Środa ul. Buchowieckiego 15 a

15-09-2016 czwartek ul. Skwer 6

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

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

ALERGO-MED Instytut Zdrowia, Urody i Pięk-
nego Ciała. Depilacja laserowa najlepszym 
laserem diodowym na rynku Med Beauty w 
technologii Light Sheer, odchudzanie i modelo-
wanie sylwetki: Kuma Shape 3 (najnowocześniej-
sza endermologia na rynku 3w1), kriolipoliza, 
mezoterapia igłowa, karboksyterapia, opalanie 
natryskowe SunFX, manicure i pedicure żelowy 
oraz hybrydowy, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, sonoforeza, lipoliza iniek-
cyjna, Nici (PDO, screw, barb 4d, haczykowe), 
powiększanie ust. Wszystkie urządzenia z certy-
fikatem medycznym CE. K.K.Wielkiego 28 (Przy-
chodnia obok Skarbka 1 pietro) 32-300 Olkusz, 
tel. 511998966 www.alergo-med.pl

Studio Venus, depilacja laserowa, carboxytera-
pia, lipodermologia, zamykanie naczynek, zabiegi 
pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Krakow-
skie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

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

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

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

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 

(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 

10-18, sob. 10-13.

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 

kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 

USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 

badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 

DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 

Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 

16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 09:00–

12:00. 

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 

14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 

„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 

Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  

600 249 359. 
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POLECAMY


