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Olkusz wraca  
do ZKG
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olkusz 
Wiola�Woźniczko,

Gmina Olkusz wróciła 
do Związku Komunalne-
go Gmin „Komunikacja 
Międzygminna”. Miejscy 
radni zdecydowali o tym 
jednogłośnie na ostatniej 
sesji.
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P O D Z I Ę K O W A N I A

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Komunikacyjne zawirowania 
trwają od kilku miesięcy. Przypo-
mnijmy, że pod koniec maja Rada 
Miejska podjęła uchwałę o wystą-
pieniu Olkusza z ZKG z dniem 1 
stycznia 2017 roku. Jako powody 
takiej decyzji podano m. in. narzu-
cenie gminie Olkusz wpłaty dotacji 
większej o ponad 400 tys. złotych, 
brak zgody ze strony Bukowna, Klucz 
i Bolesławia na powołanie w skład 
zarządu przedstawiciela wskazanego 
przez olkuskiego burmistrza, chociaż 
to gmina Olkusz dokonuje najwyż-
szych wpłat na rzecz Związku (ponad 
60 proc). Problem stanowić miał też 
niezmieniony statut ZKG.

Przez kilka tygodni włodarze 
czterech gmin, a od pewnego mo-
mentu także starosta, prowadzili 
rozmowy mające doprowadzić do 
kompromisu. Przez cały ten czas 
gmina Olkusz przygotowywała się do 
świadczenia usług komunikacyjnych 
samodzielnie. W tym celu magistrat 
zlecił zewnętrznej firmie wykonanie 
ekspertyzy. W ekspertyzie wymienio-
no wady i zalety wystąpienia ze Związ-
ku. Do zalet zaliczono: zmniejszenie 
dopłaty do komunikacji publicznej 

o około 1 mln złotych, możliwość 
pełnego decydowania przez gminę 
Olkusz o komunikacji na swoim 
obszarze oraz optymalny układ połą-
czeń. Wśród wad wymieniono: ryzyko 
spadku przychodów z przewozów, 
ryzyko spadku liczby pasażerów oraz 
utrudnioną komunikację pomiędzy 
gminami. W sierpniu magistrat ogłosił 
też nabór na stanowiska kierownika 
Biura Komunikacji Miejskiej, który 
teraz zostanie unieważniony.

Kilkutygodniowe negocjacje przy-
niosły efekt w postaci kompromisu. 
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały 
dotyczącej powrotu Olkusza do ZKG, 
najistotniejsze są cztery zmiany w 
statucie Związku, które uzgodniono z 
pozostałymi gminami. Kandydata na 
Przewodniczącego Zarządu Związku 
wskazywać ma Burmistrz Miasta i 
Gminy Olkusz. Koszty administracyj-
ne Związku, Gmina Olkusz pokrywać 
będzie w 50 proc., a pozostałą wyso-
kość wpłat na rzecz Związku gminy 
pokrywać będą proporcjonalnie do 
ilości wozokilometrów wg nowych 
zasad (w przypadku linii przebiega-
jących przez obszar dwóch lub trzech 
gmin, w tym Gminy Olkusz, Gminie 
Olkusz przypisanych zostanie 70 
proc. wozokilometrów wykonywanych 
na jej terenie, a pozostałe 30 proc. 
pozostałym gminom). Do statutu 

wprowadzono również zapis gwaran-
tujący gminie występującej z ZKG 
zwrot wartości udziału w majątku 
Związku (według wartości rynkowej 
na dzień wystąpienia). Powyższe 
zmiany zostały zaakceptowane przez 
burmistrzów Olkusza i Bukowna oraz 
wójtów Klucz i Bolesławia.

Burmistrz Roman Piaśnik uważa, 
że decyzje zarówno o wystąpieniu 
Olkusza ze Związku, jak i o powrocie 
były właściwe. - Zdawałem sobie 
sprawę, że proponując Radzie pro-
jekt uchwały o wyjściu z ZKG, biorę 
na siebie wielką odpowiedzialność. 
Państwo również wówczas podjęli 
wielką odpowiedzialność, glosując 
za takim rozwiązaniem. To dzięki 
Państwa determinacji uzyskaliśmy 
to, co uzyskaliśmy. Z wójtami gmin 
Bolesław i Klucze oraz burmistrzem 

Bukowna dużo rozmawialiśmy i po 
niełatwych, trwających ponad 2 mie-
siące, negocjacjach doszliśmy do sa-
tysfakcjonującego porozumienia, wy-
jaśniając sporne kwestie. Nowe zapisy 
finansowania Związku to konkretne 
oszczędności dla Gminy Olkusz, 
dlatego tak nalegałem na zmiany. Tę 
różnicę od przyszłego roku będziemy 
mogli przeznaczyć na inne cele, np. 
inwestycje. Udział Gminy Olkusz na 
starych zasadach był niesprawiedliwy 
dla jej mieszkańców i to było podsta-
wą chęci wycofania się ze Związku. 
Serdecznie dziękuję zarówno grupie 
olkuskich radnych za wspieranie 
mnie, ale także przedstawicielom 
pozostałych trzech gmin za wolę zna-
lezienia kompromisu i zrozumienie 
naszego położenia. Żywię ogromną 
nadzieję, że współpraca między nami 
będzie układała się pomyślnie, a sko-
rzystają na tym mieszkańcy wszyst-
kich czterech gmin, którzy będą mieli 
dostęp do usług komunikacyjnych na 
najwyższym poziomie - komentuje 
burmistrz Piaśnik. 

Za uchwałą opowiedzieli się 
wszyscy radni obecni na sesji (nie-
obecnych było trzech: Michał Masłow-
ski, Wojciech Wadas i Józef Filas).

Czołówka  
w Bukownie

Będzie reaktywacja „Krecika”!
olkusz

Jakub�Fita

To już pewne – od paździer-
nika bieżącego roku mieszkańcy 
osiedla Młodych będą mogli po-
nownie korzystać z osiedlowego 
klubu. Po ponad pięciu latach 
przerwy swoją działalność wznawia 
„Krecik”.

Przypomnijmy, że klub osiedlo-
wy „Krecik” przestał działać w 2011 
roku. Powodem jego zamknięcia 
były m.in. względy prawne. Niedługo 
potem Olkuska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa wydzierżawiła lokal prywat-
nemu podmiotowi pod działalność 
komercyjną. Wiosną ubiegłego roku 
dotychczasowy najemca zakończył 
jednak prowadzenia swoich usług 
w tym miejscu. Od tego czasu miesz-
kańcy osiedla Młodych  zabiegali 
o jego reaktywację. 

- Okolicznym mieszkańcom 
należy się lokal do spotkań i wypo-
czynku we wspólnym gronie. Staramy 
się, aby klub wraz z osiedlową dolinką 
były miejscem, z którego będziemy 

dumni. Oba punkty zostały włączone 
w Gminny Program Rewitalizacji – 
mówi radny Wojciech Ozdoba.

Na osiedlu mieszka prawie 9 
tys. osób. Na dzień dzisiejszy nie ma 
tam żadnej świetlicy, gdzie dorośli 
i młodzież mogliby spędzać wolny 
czas. Teraz jednak pojawiła się realna 
szansa na zmianę tego stanu rzeczy.

- To niezwykle ważne, by miesz-
kańcy największego osiedla w mieście 
mieli w końcu swoje miejsce spotkań. 
Ludzie z bloków w porównaniu do 

tych mieszkających np. w sołectwach 
są słabo zintegrowani. Temu ma 
służyć ponowne uruchomienie „Kreci-
ka” - mówi radny Michał Mrówka.

Na mocy porozumienia zawartego 
pomiędzy OSM, Zarządem osiedla, 
UMiG oraz Stowarzyszeniem „SIMO”, 
obiekt zostanie zagospodarowany 
przez ten ostatni podmiot. Spółdziel-
nia bezpłatnie użyczy lokal stowarzy-
szeniu z przeznaczeniem na prowa-
dzenie klubu. Zarząd osiedla podjął 
zaś decyzję o przekazaniu środków 

niezbędnych na jego utrzymanie do 
końca bieżącego roku. 

- Chcemy, aby w „Kreciku” każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Na 
uroczystym otwarciu klubu oprócz 
zaprezentowania bogatej oferty edu-
kacyjno-kulturalnej, zabaw dla dzieci, 
wykładu otwartego dla seniorów, 
planujemy również I edycje zmagań 
o „SREBRNĄ PIZZE” czyli nagrodę 
dla najlepszej pizzy która zostanie 
wybrana przez odwiedzających nas 
gości – mówi Olga Kamionka, ze 
Stowarzyszenia SIMO. 

Uroczysta inauguracja działalno-
ści klubu planowana jest na piątek 07 
października 2016 r. „Krecik” będzie 
otwarty od poniedziałku do piątku 
w godzinach: od 15:30 do 19:30. 
W klubie odbywać się będą zajęcia 
z języka angielskiego i rosyjskiego, 
warsztaty kulinarne kuchni kresowej, 
kółko podróżnicze i dziennikarskie 
oraz zajęcia artystyczne. Najmłodsi 
będą mogli uzyskać pomoc w odrabia-
niu lekcji. Więcej szczegółów na temat 
działalności nowego lokalu będzie 
można znaleźć na Facebooku oraz 
bezpośrednio w jego siedzibie.

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

We wtorek 27 września, tuż 
przed godz. 10 rano na ul. Ogro-
dowej w Bukownie, doszło do 
zderzenia dwóch samochodów 
osobowych; volkswagena passata 
i skody octavii. Mimo, że wypadek 
wyglądał groźnie, nikt poważniej 
nie ucierpiał.

Wszystko wskazuje na to, że 30-
letnia mieszkanka Bukowna, która 

próbowała zjechać z drogi głównej, 
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 
i czołowo uderzyła w nadjeżdżającą 
z naprzeciwka skodę. Kierowca octa-
vii - 36-letni mieszkaniec Przegini 
został przewieziony na obserwację 
do olkuskiego szpitala. Badanie 
alkomatem nie wykazało obecności 
alkoholu w organizmach kierowców. 
Na miejscu wypadku pojawił się tech-
nik kryminalistyki, który zabezpieczył 
ślady, zrobił zdjęcia i wykonał szkic 
sytuacyjny. Postępowanie w sprawie 
trwa.

Wypadki  
z udziałem dzieci

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

W niedzielę na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. ks. 
Stanisława Gajewskiego doszło do 
zderzenia dwóch osobówek. 

Według ustaleń, 33-letni miesz-
kaniec Olkusza kierujący peugeotem 
wjechał na skrzyżowanie pomimo 
czerwonego światła. To właśnie z jego 
winy doszło do zderzenia z fordem, 
którym podróżowała 5-osobowa 
rodzina. w tym trójka małych dzieci 
w wieku 4, 6 i 8 lat. Cała rodzina trafi-

la do Nowego Szpitala w Olkuszu. Ich 
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, 
choć z rodzinnego samochodu już 
raczej nie skorzystają.

Nie jest to jedyny wypadek 
z ostatnich dni z udziałem dzieci. 
W piątek 23 września przed godz. 
17 na ul. Krakowskie Przemieście 
w Olkuszu 8-latek wbiegł na jezdnię 
prosto pod koła nadjeżdżającej toyoty. 
Chłopca potrąciła 18-letnia kursant-
ka nauki jazdy. Młoda kobieta oraz jej 
instruktor byli trzeźwi. Poszkodowany 
chłopiec został przewieziony do Uni-
wersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie.

Urzędowa wymiana zdań
olkusz

Jakub�Fita

Nie milkną echa decyzji Rady 
Powiatu, która przekazała drogę 
od ronda na osiedlu Młodych do 
ronda za przejazdem kolejowym 
w kierunku Wolbromia na rzecz 
Miasta i Gminy Olkusz. Olkuski 
magistrat nie zgadza się z tą de-
cyzją argumentując, że była ona 
bezzasadna. Odmiennego zdania są 
władze Starostwa. Sprawa najpraw-
dopodobniej skończy się w sądzie 
administracyjnym.

Przypomnijmy, że w czerwcu bie-
żącego roku Rada Powiatu w Olkuszu 
podjęła uchwałę w sprawie pozba-
wienia kategorii drogi powiatowej 
ciągu ulic, w skład którego wchodzą: 
ul. Rabsztyńska, ul. Sikorka, ul. 
Kościuszki oraz ul. 29-go Listopada 
wraz z wiaduktem. Zdaniem władz 
powiatu trakt ten nie spełniał kry-
teriów określonych przez ustawę dla 
kategorii dróg powiatowych. Tracąc 

status drogi powiatowej ponownie stał 
on się własnością Gminy Olkusz.

Burmistrz Roman Piaśnik nie 
zgadza się jednak z tą decyzją i w ofi-
cjalnym piśmie skierowanym do Rady 
Powiatu w Olkuszu wzywa radnych 
do usunięcia naruszenia prawa, 
które jego zdaniem miało miejsce 
poprzez podjęcie uchwały. W swoim 
piśmie wskazuje on, że droga stanowi 

połączenie miasta będącego siedzibą 
powiatu z siedzibami Gmin: Olkusz, 
Trzyciąż, Wolbrom oraz siedzib tychże 
Gmin między sobą.

Zdaniem władz powiatu argu-
menty przedstawione przez Gminę 
Olkusz nie znajdują jednak swoje-
go uzasadnienia w stanie faktycz-
nym sprawy. Według nich, odcinek 
drogi objęty przedmiotową uchwałą 

w żadnym ze swoich zakresów nie 
stanowi połączenia między wskaza-
nymi Gminami. 

Ponadto władze powiatu wskazu-
ją, że podjęta przez Radę uchwała nie 
została w żaden sposób podważona 
przez wojewodę ani Regionalną Izbę 
Obrachunkową, którzy sprawują 
nadzór nad działalnością powiatu. 
Tym samym omawiana uchwała 
została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego i weszła w życie 19.07.2016 
roku.

Jak zauważa przewodnicząca 
Rady Powiatu Małgorzata Węgrzyn, 
nie blokuje to sądowej drogi do za-
skarżenia niniejszej uchwały przez 
Gminę Olkusz w stosownym sądzie 
administracyjnym.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? Kto powinien 
zajmować się utrzymaniem omawia-
nych dróg? Gmina? Powiat? A może 
oba samorządy powinny podzielić 
się odpowiedzialnością między sobą? 
- Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Na takie dni czeka się 
bardzo długo, a gdy już nad-
chodzą, to warto o nich głośno 
mówić. Jeszcze do niedaw-
na raczej nikt nie zakładał, 
że 8-letni piłkarze z Olkusza 
jak równy z równym będą 
grali z najlepszymi drużynami 
w kraju. A jednak! Słowik 
spełni marzenia i w Ogólno-
polskim Turnieju MAX-TRANS 
CUP, którego jest organizato-
rem, w jednej grupie zmierzy 
się z FC Barceloną!

Escola Varsovia, Zagłębie Lubin, 
Jaguar Gdańsk, Raków Częstochowa, 
AS Progres Kraków oraz OKS Słowik 
Olkusz – to skład grupy A, która 
w najbliższą sobotę na Czarnej Górze 
o godz. 9:30 rozpocznie zmagania 
o Puchar Prezesa Firmy MAX-TRANS. - 
Jestem wdzięczny ludziom pracującym 
na rzecz Słowika, bowiem wspólnie 
doprowadziliśmy do imprezy, która 
do naszego miasta ściągnie najlepsze 
polskie zespoły z rocznika 2008. Duma 
rozpiera, że w tak elitarnym gronie 
znalazł się nasz Słowik – zaznacza 
Andrzej Maksymowicz, właściciel 
MAX-TRANS-u i zarazem sponsor 
strategiczny OKS-u.

Faworytem grupy, jak i pewnie 
całego turnieju będzie Escola, czyli ofi-
cjalna akademia piłkarska hiszpańskiej 
FC Barcelony, szkoląca w Warszawie 
najlepszych młodych piłkarzy nie tylko 
ze stolicy. Silny powinien być także 
gdański Jaguar, ale nie można także 
zapominać o Zagłębiu Lubin. Wśród 
tak uznanych piłkarskich marek, Słowik 
wcale jednak nie musi być dostarczy-
cielem punktów. Pokazał to choćby 
turniej eliminacyjny, w którym pod-
opieczni Macieja Mroza ani razu nie 
przegrali. Co więcej, wygrali grupę po 
drodze pokonując Rozwój Katowice, 
Skrę Częstochowa oraz Cracovię.

- To będzie prawdziwe piłkarskie 
święto, na które czekaliśmy sześć dłu-
gich lat. Z każdym rokiem wyglądamy 
coraz lepiej, a z naszymi drużynami 
muszą się liczyć nawet krajowi po-
tentaci. Zespół z rocznika 2008 to 
ewenement. Chłopcy wygrali już kilka 
mocno obsadzonych turniejów, stawali 
również na podium także poza grani-
cami naszego kraju. Nadszedł czas, 
aby i w Olkuszu poczuć smak wielkiej 
„małej piłki” - przekonuje prezes 
klubu, Dariusz Zielonka.

To weekendowe święto młodzie-
żowego futbolu potrwa przez dwa 
dni. W sobotę 1 października 18 ekip 
stanie do walki o jak najlepszą pozy-
cję wyjściową przed drugim dniem 
zmagań. W trzech grupach (A, B i C) 

każdy zagra z każdym, a zwycięzca oraz 
zespoły z drugich miejsc w grupach 
wstępnych uzyskają awans do grupy 
„ZŁOTEJ” i między sobą rozstrzygną 
kwestię turniejowego triumfu. Zespoły 
z miejsc 3 i 4 w niedzielę rywalizować 
będą w tabelce „SREBRNEJ” o miejsca 
6-12, a pozostałe drużyny w grupie 
„BRĄZOWEJ” powalczą o jak najlep-
szą lokatę w dolnych rejonach tabeli 
końcowej. W sumie przez dwa dni na 
Czarnej Górze rozegranych zostanie 90 
spotkań – po 20 minut każde. W tur-
nieju eliminacyjnym przy dwukrotnie 
mniejszej dawce grania padło aż 231 

bramek. Czy tym razem przekroczy-
my magiczną barierę 500 goli?! Czas 
i przede wszystkim boisko pokażą. 
Pewne jest, że emocji nie zabraknie. 
Tak samo i kibiców, którzy za swoimi 
małymi gwiazdami przyjadą do Olku-
sza z całej Polski. 

Najdalej na olkuski stadion ma 
zespół z Białegostoku. Jagiellonia 
to potentat jeśli chodzi o piłkarskie 
szkolenie młodzieży na północy Polski. 
Przyjazd do naszego miasta traktuje 
bardzo prestiżowo i liczy na jak najlep-
sze miejsce. Podium to plan minimum. 
„Jaga” zagra w grupie C, a jej rywalami 

będą: Wisła Kraków, Olympic Wrocław, 
AP Sanok, Skra Częstochowa i AP 21 
Kraków. 

Pozostała jeszcze grupa B, a w niej: 
Śląsk Wrocław, Cracovia, Górnik 
Zabrze, Varsovia, Beniaminek Krosno 
oraz Silent Dąbrowa Górnicza. Konia 
z rzędem temu, kto mimo przedturnie-
jowych ocen i analiz wskaże głównego 
kandydata najpierw do awansu do 
grupy „ZŁOTEJ”, a później do turnie-
jowego sukcesu. 

- Taki problem, to żaden problem. 
Mamy pewność, że wygra najlepszy. 
Mocno wierzymy w nasz zespół, ale 
wiemy, że konkurencja jest niezwykle 
wymagająca. Jednak jeśli już grać 
o stawkę, to z najlepszymi. Takie lekcje 
są potrzebne – zarówno naszym gra-
czom, jak i nam organizatorom – mówi 
Dariusz Zielonka.

Po sobotniej rywalizacji przyjdzie 
czas na chwilę oddechu, ale niedługą, 
bo już od rana w niedzielę kolejna 
porcja emocji i piłkarskich wrażeń. 
Zasady takie same jak dzień wcze-
śniej – każdy z każdym po 20 minut 
bez zmiany stron. Za zwycięstwo 
przyznawane są trzy punkty, za remis 
jeden. Ci, którzy uzbierają najwięcej 
oczek odbiorą zasłużone gratulacje, ale 
z Olkusza nikt nie wyjedzie z pustymi 
rękami. Na wszystkie ekipy grające 
w finale zmagań MAX-TRANS CUP 
2016 czekają pamiątkowe trofea oraz 

klubowe gadżety. Wszystko po to, aby 
wieść o olkuskim Słowiku rozeszła się 
po całej Polsce i by w przyszłości do 
naszego miasta hiszpańska Escola, 
Śląsk, Zagłębie czy Jaguar jeszcze 
z chęcią wróciły. 

- Zapraszamy na stadion wszyst-
kich: mieszkańców, rodziców, samo-
rządowców i przedstawicieli sponso-
rów. Wspólnie dopingujmy naszych 
dzielnych piłkarzy i cieszmy się obec-
nością wśród nas tak wielu utalento-
wanych dzieci – kończy prezes Dariusz 
Zielonka.

Zakończenie turnieju oraz dekora-
cja najlepszych zespołów w niedzielę 2 
października około godz. 15:30. 

Harmonogram  
sobotnich meczów Słowika:

  9:30 – Jaguar Gdańsk
10:36 – Raków Częstochowa
 11:42 – Escola Barcelona Varsovia
13:00 – Zagłębie Lubin
14:06 – AS Progres Kraków

Finał Ogólnopolskiego  
Turnieju MAX-TRANS CUP 2016

1-2 października (sobota-niedziela) 
9:30 – 15:30 

Stadion OSW Czarna Góra,  
ul. 29-listopada

Piłkarskie święto w olkuszu

słowik zagra z Barceloną!

P O D  P A T R O N A T E M  B U R M I S T R Z A  M I A S T A  I  G M I N Y  O L K U S Z

Nowy Szpital – stare problemy
powiat

Jakub�Fita

Olkuski szpital po raz kolejny 
znalazł się na celowniku powiato-
wych radnych. Wszystko za sprawą 
spotkania z przedstawicielami 
Grupy Nowy Szpital oraz dyrekcją 
olkuskiego szpitala, do którego 
doszło na ostatniej sesji Rady 
Powiatu. W jej trakcie poruszono 
temat inwestycji i dostosowania 
olkuskiej placówki do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa.

W obradach sesji wzięli udział: dr 
n. med. Norbert Kubański – Prezes 
Zarządu Spółki Nowy Szpital w Olku-
szu i Jadwiga Pięta-Pietrzyk – członek 
Zarządu, a także przedstawiciele 
Grupy Nowy Szpital z Prezesem 
Zarządu Marcinem Szulwińskim na 
czele. Ich wizyta miała na celu uzy-
skanie przez radnych odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania. 

- Naszym priorytetem jest le-
czenie pacjentów. Dlatego staramy 
się ciągle podnosić zarówno jakość, 
jak i zakres świadczonych przez 
nas usług – podkreślali na wstępie 
przedstawiciele GNS. Jak wynika 
z przedstawionej przez nich prezenta-
cji, plany wobec szpitala w Olkuszu są 
ambitne - budowa nowego budynku 
SOR, modernizacja infrastruktury 
oraz zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego. Jednak jak zwykle 
diabeł tkwi w szczegółach. 

Dyskusje dotyczące szpitala wy-
wołały wiele emocji. Bardzo szybko 
pojawiły się zarzuty dotyczące złego 
stanu technicznego budynku, wąt-
pliwej jakości usług i kiepskich – 

zdaniem radnych – warunków pracy 
i płacy, z jakimi mają do czynienia 
pracownicy Nowego Szpitala w Ol-
kuszu.

- Mnie jest wstyd Szanowni Pań-
stwo - a pracuję obecnie w Krakowie 
– kiedy jadę komunikacją zbiorową 
i słyszę, w jaki sposób pielęgniarki 
traktowane są w Olkuszu. Bądźmy 
poważni. Skoro mówicie, że jest tak 
dobrze, to ja pytam, czemu jest tak 
źle? – grzmiał radny Łukasz Kmita.

Nie obyło się bez pytań doty-
czących redukcji personelu, zatrud-
niania zewnętrznych firm i kosztów, 
jakie ponosi szpital na consulting 
i doradztwo.

- Według naszego modelu za-
rządzania, każdy szpital powinien 
skupiać się w maksymalny sposób 
na leczeniu pacjentów. Dlatego też 
staramy się przekazywać zewnętrz-
nym podmiotom wszelkie usługi 
pozamedyczne, takie jak np.: IT, 
księgowość, kadry, usługi prawne, 
dostawy żywności itd. Dzięki temu, że 

jako Grupa Nowy Szpital zamawiamy 
je hurtowo dla wszystkich naszych 
placówek, jesteśmy w stanie uzyskać 
ceny, które byłyby nieosiągalne dla 
jednego szpitala – tłumaczyli repre-
zentanci GNS.

W trakcie spotkania nie padły 
jednak żadne konkretne kwoty. 
Przedstawiciele Grupy Nowy Szpital 
cały czas zasłaniali się tajemnicą 
handlową. - Aby móc upublicznić te 
informacje, musiałyby zgodzić się na 

to wszystkie strony, czyli także nasi 
partnerzy handlowi, którzy nieko-
niecznie chcieliby dzielić się informa-
cjami dotyczącymi cen świadczonych 
przez nich usług – mówili.

- Przedstawiliście nam piękną 
prezentację, z której nic nie wynika. 
Nas interesują realne problemy tego 
szpitala. Dostajemy od naszych 
mieszkańców, a waszych pacjentów, 
skargi na jakość wyżywienia, czy-
stość, jakości sprzętu czy obsługi. 
Nie może być tak, że GNS jako 70% 
właściciel czerpie korzyści, a powiat 

olkuski, który ma tylko 30% udzia-
łów, dostaje baty za to, że jest jak 
jest. My jesteśmy tu każdego dnia 
Panie Prezesie, a Pan jest tutaj raz 
na kwartał. W szpitalu jest wiele do 
zrobienia, a my póki co nie widzimy 
efektów – mówił w emocjonalnym wy-
stąpieniu starosta Paweł Piasny.

- Problemy, z którymi boryka 
się ta placówka narastały przez lata. 
Ja też mam wrażenie, że ten sprzęt 
Panie Starosto, który od Pana dzier-
żawimy, nie jest najlepszej jakości. 
Tylko on taki jest, jaki Pan nam daje 
i musimy jakoś z tym żyć. Mamy to, 
co od was dostaliśmy i za co płacimy 
duży czynsz – kontrował Marcin 
Szulwiński.

- Wybierzmy się razem do tego 
szpitala, bo chyba rozmawiamy 
o dwóch różnych placówkach. 
Oszczędności, które wprowadzacie 
odbijają się na pacjentach – kwitował 
dyskusję radny Łukasz Kmita.

Powiatowym rajcom nie udało 
się rozwiać żadnych wątpliwości. 
Większą skutecznością wykazać może 
się jednak Prokuratura Rejonowa 
w Olkuszu, która przyjrzy się dzia-
łalności szpitala w związku z donie-
sieniem o uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, jakie złożył 
Zarząd Powiatu.

 
A jakie jest zdanie naszych 

Czytelników? – Czy kolejne dys-
kusje i śledztwa dotyczące Nowego 
Szpitala w Olkuszu mają jakikol-
wiek sens i czy są w stanie po-
prawić jakość usług świadczonych 
przez tą placówkę? – Zapraszamy 
do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Sobotnie 
parkowanie  

za darmo
olkusz

Wiola�Woźniczko

Kierowcy korzystający z par-
kingu przy ul. Nullo w Olkuszu 
(obok Starego Cmentarza) wkrót-
ce nie będą już płacić za postój 
w soboty.

Zmiana, jaką przyjęli ostatnio 
miejscy radni, podyktowana jest 
wyrokiem Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego z kwietnia tego roku. 
W myśl wyroku, skoro sobota winna 
być traktowana tak samo jak dzień 
ustawowo wolny od pracy, to opłaty 
nie powinny być pobierane.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu 
uchwały, zmiana pociąga za sobą 
skutki finansowe. W tym roku do 
budżetu gminy z opłat parkingowych 
wpłynie o około 2 tys. złotych mniej. 
W skali pełnego roku będzie to kwota 
w wysokości około 8 tys. złotych. 
Z drugiej strony darmowy postój 
w soboty być może wpłynie na popra-
wę sytuacji punktów handlu i usług 
w tej części miasta oraz wizerunku 
miasta w oczach turystów odwiedza-
jących Olkusz w soboty.

Płatny postój dotyczyć będzie 
zatem dni roboczych od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. 
Za każdą rozpoczętą godzinę kierow-
ca musi zapłacić złotówkę. Z kolei 

ogólnodostępna miesięczna karta 
abonamentowa kosztuje 30 złotych. 
Karty abonamentowe można wykupić 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ol-
kuszu do 10-go każdego miesiąca.

Zerowa stawka za parkowanie do-
tyczy oznakowanych pojazdów służb 
miejskich podczas wykonywania 
obowiązków służbowych (pogotowia 
gazowego, energetycznego, ciepłow-
niczego, wodno – kanalizacyjnego, 
straży miejskiej, służb komunalnych) 
oraz pojazdów osób niepełnospraw-
nych o obniżonej sprawności rucho-
wej posiadających uprawnienia do 
kierowania pojazdem samochodowym 
oraz kartę parkingową.

Uchwała wejdzie w życie po upły-
wie 14 dni od dnia opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.



4 | 30 września 2016 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

ZARZĄDZENIE NR 0050.1666.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY 
OLKUSZ Z DNIA 23.09.2016 r.

w sprawie: przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji 
na terenie Gminy Olkusz w terminie jesiennym.
 
 Na podstawie § 17 Uchwały Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz - zarządzam co następuje:

§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami 
budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługo-
wych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz 
zobowiązane są w okresie od dnia 10 października 2016 roku do dnia 23 
października 2016 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie 
szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

§ 2
Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. 
Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne 
z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

§ 3
Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania 
odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane 
napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji 
obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków 
zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć 
resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do 
zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 4
Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są 
zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu 
i skuteczności działań deratyzacyjnych.
Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.

§ 5
Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują  się 
do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej 
w art.117 Kodeksu Wykroczeń.

§ 6
Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów miesz-
kalnych.

§ 7
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 10 października 2016 
roku do dnia 23 października 2016 roku.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Gratka dla miłośników militariów
olkusz, RabsztYn

Piotr�Kubiczek

Zabytkowe pojazdy różnych 
armii, sprzęt wojskowy, a także 
możliwość obsługi armaty przeciw-
lotniczej – to najważniejsze atrak-
cje sobotniego Zlotu Militarnego, 
jaki odbył się na olkuskim rynku 
i pod zamkiem w Rabsztynie.

Niektórzy na ten dzień czekali 
od dawna. - Gdy tylko dowiedziałem 
się, że na własne oczy będę mógł zo-
baczyć samochody, które do tej pory 
widywałem jedynie w amerykańskich 
filmach, wiedziałem, że nie może mnie 
tutaj zabraknąć. Uwielbiam takie 
auta, wiem o nich niemal wszystko, 
ale do tej pory nie miałem jeszcze 
okazji usiąść za ich kierownicami 
– mówił na rynku pan Sławomir, 
miłośnik militariów.

Zachwytów było więcej, bo prze-
cież niecodziennie można poznać 
historię zabytkowych samochodów, 
czy poczuć się jak prawdziwy łącznik 

obsługujący wojskową radiostację. 
Zarówno ona jak i wyrzutnia rakieto-
wa ZUR 23 2K przyjechały do Olkusza 
dzięki 34. Śląskiemu Dywizjonowi 
Rakietowemu Obrony Powietrznej 
z Bytomia. Wśród owianych historią 
pojazdów przeważały Willysy MB, 
choć na starówce zaparkowały też 
radzieckie GAZ-y 69 i duży Dodge.

Najmłodsi mieszkańcy chętnie 
pozowali do zdjęć, a ci trochę starsi 
chętnie wsłuchiwali się w opowieści 
właścicieli pojazdów i żołnierzy obsłu-
gujących na co dzień wystawiony dla 
publiczności wojskowy sprzęt. Była 
także możliwość zejścia do podziemi 
ratusza, z czego skorzystała spora 
grupa gości oraz mieszkańców. Lekcję 
historii poprowadził Jacek Sypień 
– Prezes Stowarzyszenia „Zamek 
Rabsztyn”.

W tym samym czasie na olkuskiej 
strzelnicy przy ul. Szpitalnej odbywa-
ły się zawody strzeleckie, w których 
udział wzięło 36 zawodników. Naj-
młodszy z uczestników – Filip Jeleń 
miał raptem 6 lat. Wygrał Marcin 

Pietruszka, drugi był Oskar Koniecz-
ny, a trzeci Bartosz Tyliba. Zwycięzca 
otrzymał pamiątkowy puchar, a całe 
podium mogło także liczyć na medale 
i dyplomy, które wręczył Jerzy Lisow-
ski – prezes Zarządu Powiatowego 
LOK w Olkuszu.

Drugą część zlotu zaplanowano 
na wzgórzu rabsztyńskim. Tam zlo-
kalizowano stoiska Klubu Historycz-
nego im. Armii Krajowej przy IV LO 

i Stowarzyszenia „Po prostu działaj”. 
Można było podziwiać mundury 
i wyposażenie wojskowe z czasów II 
wojny światowej oraz wziąć udział 
w konkursach. Pod zamkiem stanął 
obóz partyzancki przygotowany 
przez członków olkuskiego koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, w którym przeprowadzono 
zawody w rzucie granatem. Pokaz 
musztry oraz udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej to już zasłu-
ga uczniów olkuskiego Zespołu Szkół 
ZDZ, a strzelanie promieniem lasero-
wym zafundowali uczestnikom zlotu 
żołnierze z Bytomia. O ASG opowiadali 
natomiast członkowie grupy „STOS”.

Nie można zapomnieć o stoiskach 
UMiG Olkusz i Stowarzyszenia Zamek 
Rabsztyn, gdzie poza folderami in-
formacyjnymi, można było zgarnąć 
pamiątkowe nagrody, czy skosztować 
wojskowej grochówki. Bezpłatne 
w sobotę było też wejście na zamek, 
oczywiście pod opieką przewodnika.

Na zakończenie organizatorzy 
I Zlotu Militarnego wyróżnili Krzysz-
tofa Skwarę. To głównie jego zasługa, 
że do Olkusza i Rabsztyna zjechały się 
zabytkowe auta, i kierowcy przebrani 
w mundury różnych armii.

- Mam nadzieję, że pierwszy tego 
typu zlot podobał się mieszkańcom 
i turystom, którzy odwiedzili nasze 
miasto. Sądzę, że takie imprezy sku-
tecznie łączą edukację z dobrą zabawą 
i przyczyniają się do promowania re-
gionu. Serdecznie dziękuję wszystkim 

za pomoc, bez Was trudno by nam 
było się zorganizować. Osobne po-
dziękowania należą się właścicielom 
zabytkowych pojazdów wojskowych, 
prawdziwym pasjonatom, którzy chcą 
swoją pasją dzielić się z innymi – 
mówi Jacek Sypień, prezes Stowarzy-
szenia „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu.

Organizator Zlotu Militarne-
go Rabsztyn 2016: Stowarzysze-
nie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu. 
Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu, Restauracja 
„Podzamcze” w Rabsztynie, Klub Hi-
storyczny im. Armii Krajowej przy IV 
Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. 
Baczyńskiego w Olkuszu, stowarzy-
szenie „Po prostu działaj”, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło 
w Olkuszu, Zespół Szkół w Olkuszu 
ZDZ w Katowicach, Liga Obrony 
Kraju, Klub Strzelecki LOK „Lokus” 
Olkusz, olkuska grupa ASG „STOS”, 
oraz 34. Śląski Dywizjon Rakietowy 
Obrony Powietrznej w Bytomiu, który 
przybył do Olkusza na zaproszenie 
posła Jacka Osucha.
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R E K L A M A

Listy do redakcji: 
rocznica wymordowania 

olkuskich Żydów

Szanowni Panowie,
Prowadzenie dialogu polsko-żydowskiego w naszymi 

mieście będzie prostsze, jeśli w pierwszej kolejności za-
czniemy prowadzić dialog polsko-polski. Jeśli rzeczywiście 
chcecie Panowie podjąć ze mną, burmistrzem Olkusza, 
dyskusję na temat działań zmierzających do przybliżenia 
mieszkańcom problematyki i uczczenia w sposób godny 
pamięci olkuskich Żydów, należałoby usiąść przy wspól-
nym stole i razem zastanowić się, co możemy zrobić, aby 
temat ten nie stanowił powodu do konfliktu między samo-
rządem a grupą osób, którym na sercu leży zachowanie 
pamięci o pokaźnej niegdyś grupie mieszkańców naszego 
miasta. Po lekturze Państwa listu mam odczucie, że taki 
konflikt istnieje, chociaż ja chciałbym zadeklarować moją 
otwartość do podjęcia rozmów, co miałem okazję już wy-
kazać nawet w stosunku do Państwa uwag.

Odnosząc się do kierowanych do mnie słów, chcę 
zauważyć, że akcent kładziecie Panowie wyłącznie 
na rocznicę likwidacji olkuskiego getta. I tutaj pozwolę 
sobie nie zgodzić się z takim podejściem. W mojej opinii 
najwyższa pora podjąć kompleksowe działania, mające 
na celu nie tylko przywrócenie pamięci o olkuskich 
Żydach, ale przede wszystkim edukację mieszkańców. 
Moje przekonanie wynika z tego, iż stosunki polsko-ży-
dowskie były i są tematem bardzo trudnym w dyskursie 
społecznym i dlatego też wymagają szerszego kontekstu, 
aniżeli wyłącznie działania symboliczne. Między innymi 
z tego powodu Urząd Miasta i Gminy Olkusz podjął się 
wspólnie z Zespołem Szkół nr 1 w Olkuszu oraz wieloma 
innymi instytucjami, którymi w większości są jednostki 
organizacyjne UMiG Olkusz, współorganizacji wydarzenia 
„Muzeum na kółkach” w ramach działalności Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. Dzięki tej inicjatywie setki 
mieszkańców Gminy Olkusz miały szansę pogłębić swoją 
wiedzę na temat historii Żydów w Polsce, z uwzględnie-
niem historii naszego miasta. Część z Panów czynnie 
w tym wydarzeniu uczestniczyła. Wielka szkoda, że nie 
zechcieli Panowie odczytać tego przedsięwzięcia jako mój 
wkład w poprawę dialogu. 

Podobnie, jak nie wspominacie Panowie ani słowem 
o dwóch istotnych faktach, które w moim odczuciu również 
odnoszą się do tego tematu. Przypomnę, że miałem już 
okazję się spotkać z niektórymi z Panów, kiedy to pilnego 
rozwiązania wymagał problem ogrodzenia kirkutu przy 
ulicy Kantego. Tak jak obiecałem, działania zostały pod-
jęte. Podtrzymuję również moją deklarację dotyczącą po-
wstania tablicy upamiętniającej ostatnią drogę olkuskich 
Żydów, która miałaby zostać zamontowana na budynku 

obecnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Widzę po-
trzebę zamieszczenia takiej tablicy i Gmina Olkusz chce 
partycypować w kosztach jej wykonania. Stoję jednak na 
stanowisku, że budynek jest własnością Powiatu Olkuskie-
go, stąd też w wyłącznej kompetencji Starosty Olkuskiego 
jest dysponowanie tym obiektem i to Starostwo Powiatowe 
powinno przejąć inicjatywę w tym przedsięwzięciu, przy 
pełnej współpracy z Gminą Olkusz. 

Nigdy natomiast nie wyszli Państwo do mnie z inicja-
tywą, o której wspominacie w liście otwartym. Tymczasem 
ja bardzo chętnie włączę się w taki sposób upamiętnienia 
pamięci naszych byłych mieszkańców, który wszyscy 
uznamy za godny, a Marsz Pamięci przybierze charak-
ter oficjalny. Wart rozważenia i dalszej dyskusji byłby 
być może pomysł, aby dzień likwidacji olkuskiego getta 
miał formę lokalnego dnia pamięci. Tego dnia możemy 
nie tylko w sposób symboliczny uczcić pamięć pomordo-
wanych Żydów olkuskich, ale również przy współpracy 
z naszymi jednostkami organizacyjnymi, zaproponować 
mieszkańcom cykliczne wydarzenia kulturalne i edukacyj-
ne. Bardzo dobra współpraca z Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN zaowocowała chęcią dalszego partnerstwa 
z naszym miastem, co bierzemy pod uwagę przy okazji 
planowania kolejnych wydarzeń, z rocznicą włącznie. Tym 
bardziej, że w czerwcu przyszłego roku obchodzić będzie-
my okrągłą 75. rocznicę likwidacji olkuskiego getta.

Pragnę również nadmienić, że urzędnicy z olkuskiego 
magistratu wyszli z propozycją zagospodarowania terenu 
po dawnej synagodze przy ulicy Górniczej oraz placu przy 
ulicy Kościuszki, gdzie znajdują się trzy kasztanowce. Po-
mysły te zyskały moją pełną akceptację i będziemy szukać 
możliwości, aby je zrealizować. Sugestia, aby na miejscu 
dawnej synagogi powstał Ogród Pamięci, wydaje mi się 
sposobem na pogodzenie historii z realiami i potrzebami, 
jakie niesie współczesność. 

Kończąc chciałbym podkreślić, iż niezwykle cenię 
sobie dokonania każdego z Panów w kontekście dia-
logu polsko-żydowskiego, których ukoronowaniem jest 
Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała. Tym bardziej 
liczę ogromnie, że również między nami ten dialog będzie 
układał się pomyślnie, dla dobra obecnych mieszkańców 
Olkusza oraz pamięci tych olkuskich Żydów, którzy głosu 
zabrać już nie mogą.

Z wyrazami szacunku  
i serdecznym pozdrowieniem  

Roman Piaśnik  
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Na początku września grupa olkuszan wystosowała do burmistrza Romana Piaśnika list otwarty, dotyczący 
pomijania przez magistrat rocznicy wymordowania olkuskich Żydów. Pismo to trafiło także do naszej 
redakcji z prośbą o jego opublikowanie. Zwróciliśmy się do włodarza miasta o ustosunkowanie się do 
listu otwartego. Poniżej publikujemy w oryginale całą korespondencję.

Szanowny Panie Burmistrzu! 
Mija właśnie 77. rocznica wybuchu II wojny świato-

wej. Jak co roku, władze miejskie organizują uroczyste 
obchody tej rocznicy. Urząd Miasta uroczyście obchodzi 
jeszcze kilka innych rocznic związanych z II wojną świato-
wą; niestety, z charakterystycznym pominięciem rocznicy 
wymordowania olkuskich Żydów. 

Jako olkuszanie, którym droga jest historia ich 
miasta, chcieliśmy poprosić Pana Burmistrza o przed-
stawienie powodów, jakie stały za Pańską decyzją, by 
zerwać tradycję dwóch swoich poprzedników, którzy 
przez osiem wcześniejszych lat rokrocznie uczestniczyli w 
uroczystościach upamiętniających rocznicę zagłady spo-

łeczności żydowskiej Olkusza. Od czasu, gdy został Pan 
Burmistrzem Olkusza, rocznica tej największej zbrodni w 
dziejach miasta na jego mieszkańcach jest przez olkuski 
magistrat całkowicie przemilczana. 

Sprawa ta budzi nasze głębokie wzburzenie i zaniepo-
kojenie. Ze względu na rangę sprawy postanowiliśmy temu 
pismu nadać charakter listu otwartego. Z tego samego 
powodu chcielibyśmy, żeby Pańska odpowiedź również 
miała charakter publiczny.

Z poważaniem  
Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz,  

Krzysztof Kocjan, Marek Lasota,  
Michał Ostrowski, Dariusz Rozmus

Miejsce na rower  
czy auto?

olkusz
Wola�Woźniczko

- Na północnej ścianie rynku 
mamy piękne stojaki na rowery. 
Tylko po co, skoro obok jest 
miejsce parkingowe, a żaden „do-
rosły” rower się tam nie zmie-
ści wraz z zaparkowanym samo-
chodem. Z drugiej strony, jakby  
już rowerzysta był pierwszy, to 
szkoda tego jednego miejsca par-
kingowego na które jest deficyt 
– napisała do nas olkuszanka, 
przesyłając zdjęcie ilustrujące 
opisywaną sytuację.

Czy na miejscu ze zdjęcia pozo-
stanie stojak czy miejsce parkingowe? 
Takie pytanie zadaliśmy w olkuskim 
magistracie. Na razie sytuacja we 
wskazanym przez naszą Czytelniczkę 
miejscu nie ulegnie zmianie. -Z na-
szych obserwacji wynika, że rowerzy-
ści dysponują wystarczającą liczbą 
stojaków umożliwiających przypi-
nanie jednośladów w okolicy rynku, 
nawet nie licząc stojaka wskazanego 
na zdjęciu. W czasie odbywających 
się większych imprez rowerowych (np. 
Tour de Pologne) ruch w rynku jest za-
mykany i wskazany na zdjęciu stojak 
może się przydać – odpowiada rzecz-
nik prasowy magistratu Michał Latos.

Rzecznik dodaje, że obecnie na 
rynku parkowanie jest możliwe po 
obu stronach pasa drogowego. Jeżeli 
w przyszłości liczba miejsc parkingo-
wych w rynku zostałaby ograniczona 
o te po wewnętrznej stronie, wówczas 
opisywany stojak  byłby całkowicie 
funkcjonalny. - Teraz rowerzyści 
mogą korzystać z innych stojaków, 
zlokalizowanych bardzo blisko tego 
wskazanego na zdjęciu – dodaje 
Michał Latos.

Czy Waszym zdaniem liczba 
stojaków na rowery na rynku jest 
wystarczająca? Czekamy na Wasze 
opinie!

WASZE iNTERWENCJE

Czekał pół roku  
i nic nie załatwił

olkusz
Piotr�Kubiczek

- Po pół roku oczekiwania na 
wizytę u specjalisty w przychodni 
przy olkuskim szpitalu okazało się, 
że nasza lecznica nie dysponuje 
sprzętem pozwalającym wykryć 
konkretne schorzenie. W Woje-
wódzkim Szpitalu Okulistycznym 
nie chcą jednak przyjmować pa-
cjentów z Olkusza, bo jak twier-
dzą, Nowy Szpital ma zaległości 
finansowe względem krakowskiej 
placówki. Co teraz? - pyta jeden 
z naszych Czytelników.

Odpowiedzi na to pytanie szuka-
liśmy u źródła, czyli w Nowym Szpita-
lu. Rzecznik prasowy placówki Marta 
Pióro wyjaśnia: - Jest nam bardzo 
przykro z powodu problemów pacjen-
ta. Mężczyzna powinien być przyjęty, 
a sprawa powinna zostać wyjaśniona 
między naszymi placówkami. Pragnę 
podkreślić, że olkuski szpital nie ma 
zaległości w płatnościach.

Jednocześnie olkuska lecznica, 
jak wynika z zapewnień jej rzecz-
niczki, zrobi co w jej mocy, aby ten 
konkretny przypadek wyjaśnić, a pa-
cjent mógł poznać lekarską diagnozę, 

na którą i tak przecież czeka już 
przynajmniej od pół roku. - Bardzo 
chcielibyśmy pomóc naszemu pa-
cjentowi. Dlatego prosimy o kontakt 
z zarządem szpitala, abyśmy mogli to 
wyjaśnić i znaleźć najlepsze rozwiąza-
nie tej sprawy – dodaje Marta Pióro.

Powyższy przypadek to tylko 
jedna z wielu podobnych historii, 
kiedy to czekający czasem długie 
miesiące pacjenci odchodzą z niczym, 
a na kolejną wizytę u specjalisty 
muszą znowu czekać. Dla niektó-
rych z nich czas ma jednak ogromne 
znaczenie, a w większości przychodni 
działających przy olkuskim szpitalu, 
najbliższe wolne terminy wizyty 
w gabinecie lekarskim sięgają połowy 
2017 roku.

Informacje o czasie oczekiwania 
do specjalistów są publikowane 
na bieżąco na stronie NFZ. Z nich 
wynika, że np. na wizytę u wspomnia-
nego wcześniej okulisty trzeba na 
dzisiaj (tj. wtorek 27 września) czekać 
do połowy lipca następnego roku. 
Do alergologa kolejka jest krótsza 
i wynosi obecnie niecałe trzy miesiące, 
a do poradni rehabilitacyjnej i palia-
tywnej kolejek nie ma. Wszystkie te 
dane dostępne są na stronie: kolejki.
nfz.gov.pl.

- Możliwość przyjmowania pa-
cjentów uzależniona jest od wysokości 
kontraktu, jaki NFZ przyznaje na 
poszczególne poradnie. W większości 
poradni przyjmujemy więcej pacjen-
tów niż to wynika z kontraktów. 
Moglibyśmy przyjmować ich jeszcze 
więcej, ale ograniczają nas finanse – 
przekonuje Marta Pióro.

Tegoroczny kontrakt olkuskiego 
Nowego Szpitala z NFZ-etem opiewa 
na kwotę 49 milionów złotych. Z tego 
16 mln przeznaczone jest na leczenie 
szpitalne, 3,26 mln na prowadzenie 
poradni, 290 tys. zł na rehabilitację, 
278 tys. na opiekę długoterminową 
oraz 1,93 mln na psychiatrię. (Wyróż-
nione sumy dotyczą najważniejszych 
zakresów)
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Drogowe inwestycje  
w Kluczach

Olkuska Nagroda 
Artystyczna 2016 r.

Podziel się wiadomościami z historii Szpitala  
w Jaroszowcu!

Bezpłatne badania 
mammograficzne

kluCze
Rafał�Jaworski/UG�Klucze

Zakończono przebudowę drogi 
i parkingu na osiedlu XXX-lecia 
w Kluczach. Inwestycja obejmo-
wała dwa zadania: „Modernizacja 
drogi i parkingów przy Przedszko-
lu” oraz  „Modernizacja drogi przy 
garażach na osiedlu”. W pobliżu 
zmodernizowanego parkingu zosta-
nie zrealizowana kolejna inwesty-
cja – będzie to modernizacja oświe-
tlenia. Wybrano już wykonawcę 
prac modernizacyjnych. Na osiedlu 
zostanie zamontowanych osiem 
słupów z szesnastoma oprawami 
ledowymi (będą one montowane 

na podwójnych, asymetrycznych 
wysięgnikach). W planie jest także 
przebudowa chodnika (między 
przedszkolem a blokiem nr 14).

Na zlecenie Gminy Klucze wy-
konano naprawy nawierzchni na 
dwóch odcinkach dróg. Odnowiona 
nawierzchnia tłuczniowa pojawiła 
się na odcinku od drogi wojewódz-
kiej do stawu w Kluczach-Osadzie, 
popularnego miejsca rekreacyjnego 
(obecnie w użytkowaniu Stowarzysze-
nia Turystyczno-Wędkarskiego „Biała 
Przemsza”). Naprawa obejmowała 
odcinek o długości 370 m. Naprawę 
nawierzchni wykonano również na 
drodze Klucze-Pożogi (za cmenta-
rzem), na odcinku 280 metrów.

olkusz
UMiG�Olkusz

Zainteresowani mogą już skła-
dać wnioski – propozycje kan-
dydatów do XVI edycji Olkuskiej 
Nagrody Artystycznej. ONA usta-
nowiona Uchwałą Rady Miejskiej 
w Olkuszu, przyznawana jest 
twórcom i animatorom kultury za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. 

Od 2006 r. organem wyłaniają-
cym kandydatów ONA jest Kapituła 
Olkuskiej Nagrody Artystycznej 
w skład której wchodzą dotychcza-
sowi laureaci w kategoriach: za ca-
łokształt twórczości i dla animatora 
kultury, 1 osoba wskazana przez 

Burmistrza, oraz 1 osoba wskazana 
przez Przewodniczącego Komisji Kul-
tury, Promocji i Ochrony Zabytków 
Rady Miejskiej w Olkuszu. Prawo 
zgłaszania kandydatów do nagrody 
przysługuje: radnym Rady Miejskiej 
w Olkuszu, stowarzyszeniom, instytu-
cjom kultury, szkołom artystycznym, 
środowisku twórczemu lub grupom 
osób z danego środowiska twórczego. 
Wnioski wraz z dokładnym uzasad-
nieniem danej kandydatury prosimy 
składać w Punkcie Informacyjno – 
Podawczym Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu do dnia 31 października 
2016 r. Druki wniosków można ode-
brać w Wydziale Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
pok. 318, tel. 32-626-01-68.

kluCze
Rafał�Jaworski/UG�Klucze

Pomóż w zebraniu informacji 
i pamiątek związanych z historią 
Wojewódzkiego Szpitala Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu! 
Małopolskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Walki z Gruźlicą Mykobakte-
riozą i Chorobami Płuc Nikifor za-
prasza na spotanie 21 października 
2016 r o godzinie 13:00.

Małopolskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Walki z Gruźlicą Mykobakterio-
zą i Chorobami Płuc Nikifor informu-
je, że 21 października 2016 r o godzi-
nie 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego 
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji 
przy ulicy Kolejowej 1a (jadalnia) 
odbędzie się spotkanie pod hasłem 
„Ocalić od zapomnienia” w ramach 
realizacji zadania publicznego Woje-
wództwa Małopolskiego w obszarze 
kultury. Celem spotkania będzie 
zebranie informacji na temat historii 

WSCHPiR – (powstanie, budowa, 
funkcjonowanie, wspomnienia o Ni-
kiforze i innych postaciach).

Zapraszamy byłych i obecnych 
pracowników Szpitala, osoby za-
interesowane tematyką spotkania, 
wszystkich, którzy posiadają wiedzę 
na temat historii Szpitala w Jaro-
szowcu i mogą podzielić się wspo-
mnieniami związanymi ze Szpitalem. 
Mile widziane będą pamiątki, które 
Państwo posiadają np. zdjęcia, obrazy 
czy kopie prac Nikifora lub innych 

pamiątek, listy itp. gdyż w ramach 

zadania zamierzamy utworzyć mini-

muzeum w Szpitalu. Za zgodą uczest-

ników spotkanie będzie nagrywane, 

co pozwoli na powstanie całościowych 

materiałów wspomnień na nośniku 

elektronicznym. W przerwie zaplano-

wano poczęstunek.

Osoba i tel. do kontaktu i po-

twierdzenie przybycia Patrycja Szy-

gulska-Wójcik Tel. 734498269.

bukowno
UM�Bukowno

Burmistrz Miasta Bukowno, 
Małopolski Oddział Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz Centrum 
Medyczne Maszachaba Sp. z o.o. 
(realizator badań) serdecznie za-
praszają na bezpłatne badania 
mammograficzne.

Do udziału z bezpłatnych bada-
niach uprawnione są Panie w wieku 
od 50 do 69 lat (rok urodzenia 1947-
1966), które nie wykonywały badań 
mammograficznych w ciągu ostatnich 
24 miesięcy. Badania mammograficz-
ne odbędą się w mobilnej pracowni 
mammograficznej (mammobusie) na 
placu przy Urzędzie Miejskim w dniu 
3 października 2016 r. 

Uwaga!
Badaniem profi laktycznym 

w ramach programu NFZ, objęte 
są panie w wieku od 50-69 lat, raz 
na 24 miesiące. Kobiety, u których 
w najbliższej rodzinie (matka, siostra, 
córka) wystąpił nowotwór piersi mogą 
wykonać badanie mammograficzne 
po upływie 12 miesięcy od daty po-
przedniego badania. 

Pracownia mammograficzna 
wyposażona jest w system pośredniej 
mammografii cyfrowej. Na badanie 
prosimy zabrać: dowód osobisty 
(PESEL), poprzednie zdjęcia mam-
mograficzne (jeżeli badanie było wy-
konywane), jeśli Pani używa - okulary 
korekcyjne (do wypełnienia ankiety 
przed badaniem).
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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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

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

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.

=Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 
8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 
Tel.(512)777884.

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- ka¿de.  
Tel.(799)940745.

=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.

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

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

NieRuchOmOœci
LOKALe uŻyTKOWe

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

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

=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, 
równie¿ do przyuczenia.  
Tel.(509)020901.

=Przyjmê do pracy kierowcê 
z kat. C, operatora koparko-
³adowarki, pracowników 
budowlanych. Tel.(604)292970.

=Zatrudniê osoby dyspozy-
cyjne i sumienne z terenu Olku-
sza i Wolbromia do roznoszenia 
ulotek. Tel.(668)674347.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Praca na miejscu 8 h dziennie. 

Tel. 505 258 795.

=Firma budowlana PBP "Prze-
m-Bud" z Sosnowca zatrudni 
osoby z doœwiadczeniem na 
stanowisko operator koparko-
³adowarki, murarz, cieœla, 
zbrojarz. Praca na miejscu 
i w delegacji (teren ca³ej Polski) 
. Umowa o pracê. Kontakt:  
Tel.(32)3637526,  
sekretariat@przembud.com.

=Umyjê okna.  
Tel.(698)994735.
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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 Zastawnik, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne 
w jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

EnDoKRYnoloG
Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog. 
USG tarczycy. Przyjmuje w pon. i śr. po wcześniej-
szej rej. tel: 32 645 44 70, K. K. Wielkiego 64, 
Olkusz.

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

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

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

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

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

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

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

Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

A. Zmaczyński dr, specjalista ginekolog. Konsulta-
cje ginekologiczne, endokrynologiczne, diagnostyka 
prenatalna, USG płodu. NZOZ Pro Familia J. Kantego 
28, Olkusz, Rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

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

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

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

KaRDIoloG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, holter ciśnieniowy, holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.

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

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, holter EKG, holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

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

Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, EChO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

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

laRYnGoloG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.

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

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

logopeda
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.

Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.

Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

LoogoMOWA - Pracownia logopedyczna 
mgr Katarzyna Knopik – logopeda metody kra-
kowskiej. Gabinet mobilny (dojazd do pacjenta). 
Kontakt: 510 871 776  www.loogomowa.pl

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.

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
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” 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

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.

„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. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).

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-
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

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

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”). 

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

30-09-2016 Piątek Al. 1000-lecia 16 

01-10-2016 Sobota ul. K. K. Wielkiego 14

02-10-2016 Niedziela ul. Krakowska 16

03-10-2016 Poniedziałek Al. 1000-lecia 2B

04-10-2016 Wtorek Al. 1000-lecia 17

05-10-2016 Środa ul. Legionów Polskich 14

06-10-2016 czwartek ul. Nullo 2

„Duży” problem
Nadwaga oraz otyłość to niestety wciąż 

rosnący problem naszego społeczeństwa. 
Tyjemy w zastraszającym tempie! Według 
statystyk 52% Polaków powyżej 18 roku życia 
ma nadwagę.

- Otyłość to nie tylko defekt kosmetyczny 
– mówi Beata Prusińska, dietetyk Naturhouse. 
– U osób z nadmiernymi kilogramami obserwu-
jemy obniżoną samoocenę, liczne kompleksy, 
zwiększa się również prawdopodobieństwo 
wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy, 
problemów z układem oddechowym, nowotwo-
rów czy zwyrodnień kręgosłupa – wymienia.

Poczęstuj się zdrową dietą
Dietetycy biją na alarm – jedyną skutecz-

ną metodą walki ze zbyt wysoką masą ciała 
jest wprowadzenie właściwych nawyków 
żywieniowych. Ich zdanie popiera Katarzyna 
Bujakiewicz –znana ze zdrowego i aktywnego 
trybu życia. „Najważniejsze, by właściwie jeść, 
więcej się ruszać, a wtedy zdrowie mamy za-
gwarantowane.” – podpowiada Ambasadorka 
kampanii Uwaga Nadwaga. 

Zapytaj dietetyka jak nadwaga znika
W ramach akcji Uwaga Nadwaga w dniach 

19 września – 30 listopada we wszystkich 
Centrach Naturhouse w Polsce (ponad 340 
placówek!) można skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji z dietetykiem. Podczas wizyty 
specjalista ds. żywienia wykona pomiary 
antropometryczne, badanie składu ciała oraz 
przeprowadzi wywiad dotyczący aktualnych 
nawyków żywieniowych. Wszystkie te ele-
menty pomogą odkryć źródło problemu oraz 
zaproponować skuteczne rozwiązanie uszyte 
na miarę naszych potrzeb. Uczestnicy otrzymają 
cenne wskazówki żywieniowe oraz materiały 
edukacyjne przestrzegające przed nadwagą. 
Porada specjalisty okazuje się bowiem kluczem 
do walki o szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie. 
Zapraszamy do naszej placówki!

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Olkusz, ul. Żuradzka 2B

tel. 32 754 22 77, 514 738 359
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

Przyłącz się do akcji już dziś!  
Zapytaj dietetyka jak nadwaga znika!

19 września ruszyła V edycja Ogólnopolskiej Akcji Walki z Nadwagą w Rodzinie 
„Uwaga Nadwaga”, której organizatorem są Centra Dietetyczne Naturhouse. W ramach 
edukacyjnej kampanii każdy może skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem 
i pomiarów składu ciała. Ambasadorką akcji została aktorka Katarzyna Bujakiewicz.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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POLECAMY
1 października

Bajkowe soboty dla rodziny  - zajęcia 
dla dzieci i rodziców (opiekunów) – 
01.10.2016 r.  godz.11.00       
Rozumiem, co czytam kl. II i III – 
01.10.2016 r. godz. 10.00
Rozumiem, co czytam kl. IV-VI – 
01.10.2016 r. godz. 12.30
09:00 - 12:00 Dzień Zdrowia w gminie 
Klucze - DK „Papiernik” Klucze
09:00 - 15:00 Otwarty Turniej Badmin-
tona - II LO Olkusz
12:00 - 18:00 Narodowy Dzień Sportu 
- Olkusz
14:30 - 16:00 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
16:15 - 17:45 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
17:00 - 19:00 Mój przyjaciel smok (3D 
DUBBING) - Kino „Zbyszek”
17:00 - 20:00 Przeboje Rocka - Galeria 
Galena, Jaworzno
18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
19:00 - 21:00 Sausage party (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

20:00 - 21:45 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Radość”

2 października
11:00 - 13:00 Parauszek i Przyjaciele 
(2D PL) - Kino „Zbyszek”

14:30 - 16:00 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

16:00 - 18:00 Mój przyjaciel smok (3D 
DUBBING) - Kino „Zbyszek”

16:15 - 17:45 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

17:00 - 22:00 Ziemia Obiecana - 
Kraków

18:00 - 20:00 Sausage party (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

20:00 - 21:45 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Radość”

3 października
Plener malarski w Ojcowie - Ojców

17:00 - 19:00 Mój przyjaciel smok (3D 
DUBBING) - Kino „Zbyszek”

19:00 - 21:00 Sausage party (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

4 października
14:30 - 16:00 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
16:15 - 17:45 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
17:00 - 19:00 Mój przyjaciel smok (3D 
DUBBING) - Kino „Zbyszek”
17:00 - 19:00 Uniwersytet Otwarty w 
Bukownie - MOK Bukowno
18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
19:00 - 21:00 Sausage party (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”
20:00 - 21:45 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Radość”

5 października
10:00 - 14:00 Zachowaj Trzeźwy Umysł 
- Pod dobrą opieką - Rynek Olkusz
14:30 - 16:00 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
16:15 - 17:45 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
18:00 - 20:00 15-lecie Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitalna
18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
20:00 - 21:45 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Radość”

6 października
14:30 - 16:00 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
16:15 - 17:45 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
17:00 - 19:00 Inauguracja Roku Akade-

mickiego 2016/2017 UTW w Olkuszu 
- MOK Olkusz
18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”
20:00 - 21:45 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Radość”

7 października
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny 
studentów olkuskiego UTW - MOK 
Olkusz

08:50 - 10:00 Księga Dżungli - MOK 
Olkusz

10:10 - 11:30 Księga Dżungli - MOK 
Olkusz

11:40 - 13:00 Mały Książę - MOK 
Olkusz

17:00 - 19:00 Rekiny wojny (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:00 Wernisaż wystawy 
„Malarstwo Młodych” - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitalna

19:00 - 21:00 Koncert Teresy Werner - 
MOK Bukowno

19:00 - 21:00 Spektakl Boeing Boeing 
- DK Wolbrom

19:00 - 21:00 Spektakl Boeing Boeing 
- DK Wolbrom

19:00 - 21:00 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

8 października
11:00 - 18:00 Hubertus Olkuski 2016 
- Rabsztyn

17:00 - 19:00 Dom - Instalacja Teatralna 
- MOK Olkusz

17:00 - 19:00 Rekiny wojny (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

17:45 - 20:15 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

19:00 - 21:00 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

20:30 - 03:00 Dyskoteka Retro - DK 
Wolbrom

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”


