
Szanowni Państwo informujemy,  
że ogłoszenia i reklamy do kolejnego wydania  

będą przyjmowane  
do środy 9 listopada do godz. 10:00.

Następne wydanie Przeglądu Olkuskiego  
ukaże się 10 listopada 2016 r.

R E K L A M A

R
E

K
L

A
M

A

Przegl¹d
Olkuski

 4.11.2016 r. nr 44/1084             Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego             Ukazuje się od 1991 r.  ISSN 1231-7810

OLKUSZ 
BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

Nie zamkną drogi  
dla ciężarówek

� Więcej�na�stronie 3

olkusz
Wiola�Woźniczko

W Olkuszu trwa remont ul. 

Dwudziestu Straconych. Chociaż 

inwestycja była długo wyczekiwana 

przez mieszkańców i kierowców, 

sposób organizacji ruchu wzbudza 

niezadowolenie niektórych olku-

szan, którzy w tej sprawie inter-

weniują w naszej redakcji.
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P O D Z I Ę K O W A N I A

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

Sezon grzewczy rozpoczęty  
– bądźmy ekologiczni

W poszukiwaniu oszczędności lub na sku-
tek złych, niczym nieuzasadnionych praktyk, 
w wielu piecach palone są zużyte plastikowe 
butelki, gazety, stare meble czy opakowania. 
Ekonomiczny  efekt  takiego  postępowania 
jest jednak pozorny, bowiem ta odrobina do-
datkowego  ciepła  uzyskiwana  jest  kosztem 
wartości o wiele ważniejszej – zdrowia. Do-
datkowo,  ładując odpady do domowego pie-
ca,  skracamy  żywotność  oraz  powodujemy 
trwałe  uszkodzenia  instalacji  i  przewodów 
kominowych.

Lista  trujących  substancji  powstających 
w  trakcie palenia  śmieciami  jest długa. Naj-
większy  udział  mają  tutaj  pył  zawieszony 
PM10  i PM 2,5. Równolegle może być wy-
dzielany  rakotwórczy  benzoapiren.  Szacuje 
się, że mieszkaniec Krakowa, wdychając kra-
kowskie powietrze, przyjmuje ilość benzopi-
renu  odpowiadającą  wypaleniu  około  2500 
papierosów rocznie.

Czy  na  pewno  chcemy  oddychać  takim 
powietrzem jak w Krakowie? Gmina Olkusz 
podejmuje działania zmierzające do poprawy 
jakości  powietrza,  m.in.  poprzez  planowane 
dofinansowania  wymiany  kotłów.  Potrzeba 
jednak  większej  świadomości  ekologicznej 
samych mieszkańców.

- Złożone przez Gminę Olkusz projekty do-
finansowania wymiany starych kotłów grzew-
czych na piece nowoczesne, w tym na biomasę, 
zakwalifikowały się do dalszego postępowa-
nia konkursowego. Liczba potencjalnych be-
neficjentów programu została oszacowana na 
podstawie ankiet składanych przez mieszkań-
ców do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. Na 
uzyskanie dofinansowania na wymianę kotłów 
będzie mogło liczyć około 190 gospodarstw 
domowych – mówi burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz Roman Piaśnik.

Warto, abyśmy wszyscy przypomnieli so-
bie kilka zasad wydajnego oraz ekologiczne-
go użytkowania kotłów na paliwa stałe:
1.  Stałe  ogrzewanie  domu  jest  najbardziej 

wydajne. Efekt  odwrotny przynosi  spora-
dyczne rozpalanie pieca do wysokiej tem-
peratury,  ponieważ  w  pomieszczeniach 
utrzyma się ona bardzo krótko. Lepsze efek-
ty przynosi długotrwałe jej utrzymywanie.

2.  Słabej  jakości węgiel nie  tylko  jest mniej 
wydajny,  ale  także – w wyniku  jego  spa-
lania – na  ścianach kanałów spalinowych 
osadzają się żrące sadze i lotny popiół. Za-
ledwie  kilkumilimetrowa  warstwa  sadzy 
może  spowodować  zmniejszenie  mocy 
cieplnej o około 30 %.

3.  Śmieci są wysoce nieekologicznym, a w do-
datku mało wydajnym paliwem opałowym, 
którego  wykorzystanie  przyczynia  się  do 
szybszego niszczenia instalacji grzewczej. 
Za  ich  spalanie  grozi  również  mandat.

4.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
komin  należy  czyścić  co  najmniej  czte-
ry  razy  do  roku.  Czysty  komin  to  lepszy 
ciąg. Gruba warstwa zgromadzonej sadzy 
to  także  potencjalne  zagrożenie  pożarem. 
Konsekwencje  tego  zdarzenia  mogą  być 
kosztowne i niebezpieczne.

5.  Kocioł  do  efektywnego  i  bezpiecznego 
spalania  potrzebuje  dużych  ilości  powie-
trza. Dlatego do kotłowni powinno docie-
rać stale świeże powietrze z zewnątrz.
W  trosce  o  zdrowie  nas  wszystkich,  

a zwłaszcza najsłabszych: dzieci  i osób star-
szych,  wskazane  powyżej  zasady  powinny 
być  stosowane  przez  wszystkich  mieszkań-
ców,  którzy  ogrzewają  swoje  domy  piecami 
na paliwa stałe.

Nie bądź obojętny, zwróć uwagę sąsia-
dowi, gdy spala odpady w piecu, a jeśli to 
nie pomoże - zgłoś ten fakt Straży Miejskiej 
w Olkuszu (Rynek 1, tel. 32 647 89 00).

 UMiG Olkusz

Spadek temperatur w okresie jesienno-zimowym wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego ogrzewania do-
mów. W przeważającej liczbie gospodarstw domowych nadal stosowane do tego celu są kotły na paliwa stałe, w większości 
węglowe. Warto zadbać o to, aby były one wykorzystywane możliwie najbardziej efektywnie oraz w zgodzie z przyrodą. 
Spalanie śmieci i innych zużytych materiałów to zły nawyk, którego konsekwencje odczuwamy wszyscy.

Przybywa terenów budowlanych
olkusz

Wiola�Woźniczko

W  marcu ubiegłego roku po-
ruszaliśmy na naszych łamach 
temat przekształcania gruntów 
położonych w Olkuszu na tereny 
budowlane. Czytelnicy „Przeglądu 
Olkuskiego” za naszym pośrednic-
twem nadal pytają włodarza miasta 
o politykę planistyczną gminy. 
Sprawdziliśmy więc, co w tej kwe-
stii zmieniło się w ciągu minionych 
kilkunastu miesięcy.

Swego czasu głośna była sprawa 
działek położonych pomiędzy ul. Jana 
Pawła II, osiedlem Młodych, ul. 29 
Listopada i tzw, drogą chrzanowską 
figurujących w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
jako tereny zielone. Właściciele tych 
gruntów od lat starali się o ich prze-
kształcenie na budowlane. Stosowne 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Olkusz, 
dotyczące m. in. opisanych gruntów, 
rozpoczęto uchwałą Rady Miejskiej 
w Olkuszu z dnia 5 maja 2015 roku. 

- Etap zbierania wniosków do 
tego opracowania zakończył się 
w listopadzie 2015 roku. Dokument 
przeszedł ustawowe opiniowanie 
i uzgodnienia przez organy i instytu-
cje wskazane w Ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ten etap procedury zakończył się 
w lipcu br. Opracowanie obecnie jest 
na etapie rozpatrywania uwag do pro-
jektu studium, który wyłożony został 
do publicznego wglądu w dniach od 
5.08 do 5.09. 2016 r. Ustalenia pro-
jektu studium dla terenu tzw.„Górki”, 
z wyłączeniem obszarów o ogranicze-
niach wynikających z ukształtowania 
terenu i wynikających z przebiegu in-
frastruktury technicznej (napowietrz-
ne linie energetyczne), przewiduje 

przeznaczenie terenu do zabudowy 
– odpowiada rzecznik prasowy magi-
stratu Michał Latos.

Jak poza tym kształtuje się poli-
tyka planistyczna? Od czasu naszego 
artykułu z marca 2015 roku miejscy 
radni uchwalili siedem zmian miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W przypadku planu 
Śródmieście zmiany dotyczą  m. in. 
regulacji w zakresie dotychczasowego 
przeznaczenia pod zabudowę usłu-
gową, mieszkaniową jednorodzinną 
i wielorodzinną, umożliwienia uloko-
wania toalet publicznych w centrum 
miasta, zwiększenia liczby miejsc 
parkingowych, zwiększenia potencjal-

nych możliwości zagospodarowania 
terenu dotychczasowego dworca au-
tobusowego oraz zmiany w zakresie 
rozwiązań komunikacyjnych (w tym 
zmiany lokalizacji skrzyżowania ul. 
Sławkowskiej z drogą krajową nr 
94 i zmiany klasyfikacji drogi wraz 
z korektą jej przebiegu). Zmianie uległ 
też miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Olkusz - Czarna 
Góra – Zagaje w zakresie potrzeb 
przedsiębiorców prowadzących tam 
działalność gospodarczą. Z kolei 
w zmianie planu Kosmolów – Wiślicz-
ka przywrócono funkcję przemysłową 
po północnej stronie terenu byłej 
fabryki domów.W planie dla terenów 
w Zedermanie i Kogutku powiększo-

no tereny zabudowy mieszkaniowej, 
natomiast w zmianie planu Podlesie 
Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka 
w pierwszej z tych miejscowości 
przeznaczono teren pod studnię głębi-
nową. We wschodniej części dzielnicy 
północnej Olkusza, obejmującej ob-
szary przy ul. Nowowiejskiej, u zbiegu 
ulic Kosynierów i Buchowieckiego 
oraz przy ul. Pakuska dokonano 
zmian związanych ze zmianą oraz 
poprawą stanu zagospodarowania, 
zgodnie z wnioskiem właścicieli.

Została również uchwalona 
zmiana Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Olkusz, 

która dotyczyła problematyki histo-
rycznego i współczesnego górnictwa, 
obiektów i terenów chronionych, wód 
podziemnych, ujęć wodnych, komuni-
kacji i infrastruktury technicznej.

Obecnie w magistracie trwają 
prace nad kilkunastoma procedurami 
planistycznymi dotyczącymi projek-
tów planów miejscowych i studiów. 
Projekty miejscowych planów w więk-
szości dotyczą powiększenia terenów 
zabudowy mieszkaniowej oraz korekt 
w układzie komunikacyjnym na tere-
nie: Podlesia Rabsztyńskiego, Troksa, 
Braciejówki, Pazurka, Rabsztyna 
(tutaj planistyczne zmiany wiążą 
się również z rewitalizacją zamku 
i wzgórza rabsztyńskiego), Bogu-

cina Małego, Podgrabia, Mazańca, 
Kamyka, fragmentu północnej części 
Żurady przy ul. Krucza Góra. Pro-
wadzone są także prace nad planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go Osiedli Południowych Olkusza, 
a dotyczące umożliwienia lokalizacji 
parkingu przy ul. Baczyńskiego oraz 
zjazdów w celu usprawnienia połą-
czeń komunikacyjnych, uregulowa-
nia istniejącego zagospodarowania na 
gruntach leśnych, uregulowania zapi-
sów dotyczących możliwości podziału 
działek na gruntach zainwestowa-
nych pod drobne usługi komercyjne, 
umożliwienia lokalizacji połączenia 
ul. Krasińskiego z ul. 29 Listopada 
wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Wyżej wymienione projekty 
planów stanowią odpowiedź wobec 
oczekiwań społecznych, głównie 
rozszerzenia terenów mieszkanio-
wych wraz z komunikacją, a także 
uporządkowania istniejącego zago-
spodarowania terenu – zapewnia 
Michał Latos.

Na wrześniowej sesji miejscy 
radni zdecydowali o przystąpieniu 
do opracowania kolejnych planów: 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Olewin – Zagaje 
(dotyczy m. in. dostosowania zapi-
sów planistycznych do aktualnych 
przepisów ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 
usankcjonowania zrealizowanego 
przebiegu obwodnicy wschodniej Ol-
kusza, regulacji w zakresie komuni-
kacji) oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części dzielnicy północnej 
i zachodniej dzielnicy przemysłowej 
Olkusza (chodzi o zmiany wniosko-
wane przez mieszkańców i instytucje, 
a także uwzględnienie w ustaleniach 
planu istniejących zbiorników wody 
pitnej „Parcze” oraz dopuszczenia 
na terenie Parku Rekreacyjno – Kra-
jobrazowego „Silver Park” obiektu 
kubaturowego).

Krzyż Zasługi  
za Dzielność

olkusz
Zespół�Prasowy�KG�PSP,�fot.�Jerzy�
Linder�„Przegląd�Pożarniczy”

Minister spraw wewnętrznych 
i administracji spotkał się 24 
października 2016 r. z funkcjona-
riuszami podległych służb, którzy 
w sposób szczególny wyróżnili się 
swoją postawą. Wśród nich znalazło 
się siedmiu strażaków.

Jednym z nich jest mł. kpt. Artur 
Głowacki z Komendy Powiatowej PSP 
w Olkuszu, który otrzymał „Krzyż 
Zasługi za Dzielność” nadany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudę z rąk ministra spraw 
wewnętrznych i administracji Mariu-
sza Błaszczaka za uratowanie kobie-
ty, która stojąc na gzymsie budynku 
próbowała targnąć się na swoje życie. 
– „Spotykamy się z ludźmi, którzy 
są bohaterami. Ludźmi, którzy nie 
zważając na własne bezpieczeństwo 
zadbali o życie i zdrowie innych. Kiedy 
objąłem stanowisko ministra spraw 
wewnętrznych i administracji posta-
wiłem komendantom zadanie, aby 
odtworzyć etos służby w formacjach, 
których zadaniem jest dbanie o bez-
pieczeństwo obywateli” – powiedział 
minister Mariusz Błaszczak podczas 
uroczystości.
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Przypomnijmy, że przetarg 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
ogłoszony przez krakowski oddział 
ZDW wygrała firma TRANZIT Sp. 
z o. o. z Moskorzewa, która wykona 
całość robót za 1 mln 342 tys.422 zł 
brutto. Zakres prac obejmuje opra-
cowanie dokumentacji projektowej, 
wykonanie nawierzchni redukującej 
hałas, remont chodników, przebudo-
wę zatok autobusowych, wykonanie 
oznakowania pionowego i poziomego 
oraz remont istniejącego odwodnienia 
wraz z oczyszczeniem kanalizacji.

Roboty miały rozpocząć się 
w drugiej połowie sierpnia, a ich 
zakończenie planowano na koniec 
września. Tak się jednak nie stało 
– prace ruszyły kilka tygodni temu. 
Jak się dowiedzieliśmy, opóźnienie 
wynikło z przyczyn niezależnych od 
zarządcy drogi i wykonawcy. - Chodzi 
mianowicie o prace na zlecenie PWiK 
w Olkuszu, dotyczące robót z siecia-
mi sanitarnymi, wymianę odcinka 
wodociągu oraz budowę kanalizacji 
kablowej dla przeprowadzenia kabla 
światłowodowego wzdłuż całej ulicy 
Dwudziestu Straconych. Roboty te 
powinny być wykonane przed pra-
cami modernizacyjnymi. W związ-
ku z powyższym umowa zostanie 
prawdopodobnie przedłużona do 
30 listopada 2016 roku. Zakoń-
czenie remontu planowane było na 
dzień 31 października 2016 roku, 

ale wykonawca zwrócił się do nas 
o przedłużenie terminu zakończenia 
robót – odpowiada Roman Leśniak, 
Główny Specjalista ds. Organizacji 
i Informacji Publicznej krakowskiego 
oddziału ZDW.

Gdy o planowanej modernizacji 
pisaliśmy w sierpniu, ZDW zapew-
niało, że na czas remontu droga nie 
będzie zamknięta, a wykonawca ma 
zapewnić bezpieczny ruch pojazdów 
od daty przejęcia placu budowy. 
Mieszkańcy interweniujący w naszej 
redakcji sugerują, że nie jest to do 
końca dobre rozwiązanie. - Ruch 
dla aut ciężarowych powinien być 
zamknięty. Wąski chodnik, piesi idą 
po trawie – po prostu z obawy przed 
rozjechaniem. Zdarzają się sytuacje, 
że z jednej strony jedzie TIR, z drugiej 
ciężarówka i już jest problem z wymi-
janiem. Paraliż całkowity, a kierowcy 
stoją w korkach. Mieszkańcy wyjdą 
protestować na ulicę, jeszcze trochę 
– piszą do nas olkuszanie z ul. Dwu-
dziestu Straconych.

Na tego typu sugestie ZDW odpo-
wiada krótko. - Z uwagi na fakt, że jest 
to droga publiczna, nie ma możliwości 
zamknięcia ruchu dla samochodów 
ciężarowych. Roboty prowadzone są 
„pod ruchem”, a przejezdność zosta-
nie utrzymana przez ruch wahadłowy 
– dodaje Roman Leśniak.

Jakie jest Wasze zdanie na 
temat trwającej modernizacji i or-
ganizacji ruchu? Piszcie na www.
przeglad.olkuski.pl!

Finał coraz bliżej!
bukowno

Piotr�Kubiczek,�Fot.�Organizatorzy�Miss�
Polonia�2016

W sobotę 12 listopada w Hotelu 
Narvil Conference&Spa w Seroc-
ku odbędzie się gala finałowa 
konkursu Miss Polonia 2016. 
Wśród dwudziestu kandydatek do 
korony Najpiękniejszej Polki jest 
pochodząca z Bukowna 20-letnia 
Katarzyna Szklarczyk.

W pierwotnym terminie finał 
plebiscytu miał się odbyć w połowie 
października, jednak organizatorzy 
przenieśli go o niespełna miesiąc. 
Zmieniła się nie tylko data, ale także 
miejsce końcowej gali. Warszawę 
zamieniono na niedaleki Serock. To 
właśnie tam w następną sobotę wy-
brana zostanie nowa Królowa, która 
wedle informacji od Agencji IGO-ART 
będzie reprezentowała Polskę na gru-
dniowym konkursie piękności Miss 
Universe 2016 na Filipinach.

Do tej pory koronę Miss Polonia 
nosiło 37 Polek. Po czteroletniej prze-
rwie konkurs wraca do łask i swoją 
tradycję zamierza kontynuować także 
w następnych latach. O tym, że wśród 
pretendentek do tegorocznego tytułu 
znalazła się 20-latka z Bukowna pi-
saliśmy TUTAJ.

Katarzyna Szklarczyk zakwali-
fikowała się do grona finalistek jako 
jedyna kobieta z Małopolski. Czy ma 
szansę na jedną z nagród? To już 
zależy także od Państwa. Nadal trwa 

bowiem głosowanie w ramach plebi-
scytu Miss Publiczności 2016. Jego 
zwyciężczyni znajdzie się w finałowej 
piątce konkursu głównego.

Jak na razie oznaczona numerem 
16. 20-letnia Katarzyna, w głosowa-
niu publiczności zajmuje 4. miejsce 
(nieco ponad 7,5 procent głosów). 
Mimo że jej strata do prowadzącej 
Natalii Popis jest obecnie spora, to 
jednak nic straconego. Na wskazy-
wanie swoich faworytek pozostało 
jeszcze kilka dni. Na mieszkankę 
Bukowna głosować można według 
poniższego schematu:

wyślij SmS  
o treści miSSpoloniA.16  

na numer 73601  
(koszt�3,69zł�z�VAT/SMS)

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce konkursu oraz sylwetki wszystkich 
uczestniczek tegorocznego plebiscytu 
dostępne są na stronie: www.misspo-
lonia.com.pl

Kuchnia na kółkach
olkusz

Piotr�Kubiczek

W poszukiwaniu kulinarnych 
doznań często wybieramy nawet 
orientalne kierunki. Na co dzień 
stawiamy jednak na sprawdzone 
przepisy i lokale, choć wciąż je-
steśmy otwarci na nowe smaki. 
W weekend role się odwrócą. To 
restauratorzy przyjadą do Olkusza 
- nawet ci najbardziej egzotyczni.

W najbliższą sobotę i niedzielę 
w samym sercu miasta – na rynku 
– od południa do późnych godzin 
wieczornych, mieszkańcy będą mieli 
niepowtarzalną okazję poznać kuch-
nię z najróżniejszych stron świata. 
Festiwal street slow food ściągnie 
na starówkę blisko 30 najlepszych 

w Polsce restauracji na kółkach. 
Główną ideą I Zlotu Food Trucków 
jest promowanie zdrowego i wyko-
nanego z ogromną pasją i talentem 
jedzenia z mobilnych restauracji.

Organizatorzy przygotowali dla 
swoich gości szereg atrakcji, także 
dla dzieci. Działać będą strefy: dj 
z muzyką na żywo, chill out, relak-
su i rzemieślniczy browar.Prognozy 
pogody nie są łaskawe, ale niekorzyst-
na aura to żaden problem. Na rynku 
stanie bowiem specjalny, ogrzewany 
namiot, który umili uczestnikom 
zlotu spożywanie często oryginalnych 
potraw.

Restauracje na kółkach pojawią 
się na rynku w ramach projektu 
„Food Truck Gathering” organi-
zowanego przez Food Truck Event 
we współpracy z Urzędem Miasta 
i Gminy Olkusz.
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Kadencja na półmetku 
Wywiad z Wójtem Gminy Bolesław

Połowa kadencji to dobry czas, aby móc dokonać pierwszych 
podsumowań tej kadencji samorządu. O tym rozmawiamy z włodarzami 
naszych gmin i powiatu olkuskiego. W kolejnym wywiadzie z serii 
„Kadencja na półmetku” o minionych dwóch latach na stano-
wisku Wójta Gminy Bolesław oraz dalszych planach rozmawiamy  
z Krzysztofem Dudzińskim.

Jakub Fita: Wielkimi krokami 
zbliża się półmetek tej kadencji sa-
morządu. Jak ocenia Pan ten czas? 
Z jakich osiągnięć jest Pan najbar-
dziej dumny? Gdzie napotkał Pan 
największe trudności?

Krzysztof Dudziński: Pierwsze 
dwa lata urzędowania były oczywiście 
bardzo intensywne i stanowiły dla 
mnie niemałe wyzwanie. Upłynęły 
zatem pod znakiem wielu rozpoczę-
tych a także zrealizowanych inwesty-
cji. Warto w tym miejscu wymienić 
kilka z nich:

rozpoczęcie budowy kanalizacji sa-• 
nitarnej w Krzykawie, Krzykawce, 
na co pozyskałem środki z pożyczki 
częściowo umarzalnej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Krakowie,
nawiązanie współpracy z Zakładem • 
Karnym w Trzebini, dzięki czemu 
niewielkim nakładem środków pu-
blicznych są remontowane gminne 
obiekty,
wykonanie kanalizacji na ul. • 
Pniaki, Leśna i Laskowska,
uruchomienie pierwszego w gminie • 
Klubu dziecięcego w miejscowości 
Laski,
pozyskanie Trasy zdrowia PZU przy • 
kompleksie sportowym Orlik
nawiązanie owocnej współpracy • 
z GDDKiA, dzięki czemu powstały 
na terenie Gminy Bolesław zmo-
dernizowane drogi zbiorcze wzdłuż 
drogi krajowej nr 94, a w niedale-
kiej przyszłości będą modernizowa-
ne skrzyżowania wraz z zatoczkami 
dla komunikacji relacji Kraków-
Katowice,
dzięki bardzo dużemu zaangażowa-• 
niu rodziców i nauczycieli, miesz-
kańców i osadzonych w zakładzie 
karnym przeprowadzono całkowity, 
prawie generalny remont wnętrza 
Przedszkola w Bolesławiu,
doposażono jednostki Ochotniczej • 
Straży Pożarnej w sprzęt i ubrania 
ochronne oraz samochody: średnie 
dla OSP Podlipie i OSP Krzykawa 
oraz samochód lekki dla OSP 
Bolesław,
wybudowano i uruchomiono linię • 
do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych 
odpadów komunalnych,
zrewaloryzowano drzewostan w za-• 
bytkowym parku w Bolesławiu, 
dzięki czemu możliwe będzie prze-
prowadzenie właściwego zagospo-
darowania otoczenia dworku,
w trosce o zachowanie wartości • 
historycznej zabytkowego dworku 
w Krzykawce, wyremontowano in-
stalację elektryczną oraz rozpoczę-
to prace zabezpieczające dach
rozpoczęto prace przygotowawcze • 
i projektowe dla termomoder-
nizacji 4 obiektów użyteczności 
publicznej
opracowano nowe plany zago-• 
spodarowania przestrzennego dla 
obszarów całych miejscowości: 
Krzykawka, Bolesław, Hutki, Laski 
oraz częściowe mające na celu 
uruchomienie nowych terenów 
inwestycyjnych (np. w Krzykawie 
przy DK94)
został opracowany Program Rewi-• 
talizacji dla Gminy Bolesław

na chwilę obecną ogłoszono prze-• 
targ na termomodernizację bu-
dynku Urzędu Gminy, na co za-
bezpieczono środki w tegorocznym 
budżecie,
przeprowadzano akcje wydawania • 
żywności (jabłka, paczki żywno-
ściowe) dla osób korzystających 
z pomocy GOPS,

Na większość z tych zadań pozy-
skano lub planuje się uzyskać dofi-
nansowanie ze źródeł zewnętrznych. 
Uważam również, że pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na realizację 
projektów i inwestycji gminnych jest 
również sukcesem. Mam nadzieję, że 
bliżej końca roku przekażę Państwu 
dane liczbowe za 2 lata kadencji. 
Wprosiłem się zatem na kolejny 
wywiad –spotkanie. A o trudnościach 
chyba nie będziemy mówić – owszem 
zdarzają się jak w każdej pracy, 
ale trzeba myśleć pozytywnie i nie 
narzekać.

JF: Czym jeszcze chciałby się 
Pan zająć w tej kadencji?

KD: Spraw i zadań jest zbyt wiele, 
aby do końca kadencji je zrealizować. 
Prawie każdy gminny obiekt użytecz-
ności publicznej wymaga wymiany 
kotłów, CO, niektóre budynki trzeba 
poddać procesom termomoderniza-
cji, co z pewnością przełoży się na 
znaczące oszczędności w budżecie 
gminy. Przy Szkole Podstawowej 
w Bolesławiu musi powstać boisko, 
na którym uczniowie mogliby bez-
piecznie uczestniczyć w zajęciach wy-
chowania fizycznego. Centrum gminy 
wymaga rewitalizacji i mam nadzieję, 

że uda się poprawić przynajmniej 
wizerunek skwerku i budynku OSP 
w Bolesławiu. Aktywni mieszkańcy 
gminy potrzebują tras rowerowych 
oraz wytyczonych, oznakowanych 
i uporządkowanych ścieżek, zagospo-
darowania na cele rekreacyjne parku 
przy dworku w Bolesławiu. Osoby 
starsze chcą Klubu Seniora i mam 
nadzieję, że nowe oferty  Centrum 
Kultury będą dla nich  interesujące. 
Do skanalizowania pozostanie jeszcze 

Krze, część Krzykawki i Małobądza, 
być może trzeba będzie rozbudować 
oczyszczalnię w Laskach. Także dla 
miejscowości Hutki należałoby za-
proponować jakiś lokalny zbiorczy 
system odbioru i oczyszczania ście-
ków. Działalność oświatowa będzie 
podlegała zreformowaniu i aktualnie 
rozpoczęto narzucony samorządom 
proces centralizacji usług. Na pewno 
chciałbym zakończyć prace związane 
z zabytkowym parkiem dworskim 
w Bolesławiu, który wymaga ogrodze-
nia, wykonania alejek, placu zabaw 
oraz dosadzenia drzewostanu.

JF: Gmina Bolesław, jako 
pierwsza w naszym powiecie na-
wiązała współpracę z Zakładem 
Karnym w Trzebini. W jej ramach 
Gmina nieodpłatnie zatrudnia ludzi 
osadzonych w tej placówce do wy-
konywania prac remontowych na 
swoim terenie. Jak ocenia Pan tą 
współpracę,  i czy włodarze innych 
gmin kontaktowali się z Panem 
w kwestii uzyskania informacji na 
ten temat?

KD: Współpraca z Zakładem 
Karnym w Trzebini układa się bardzo 
dobrze. Po kilkunastu miesiącach 
współpracy trudno wyliczyć ilość 
prac wykonanych przez osoby osa-
dzone ale najważniejsze z nich, to: 
remont wnętrza zabytkowego dworku 
w Bolesławiu, remont wnętrza za-
bytkowego dworku w Krzykawce, 
wykonanie ocieplenia i elewacji na 
budynku technicznym Gminnego 
Zakładu Oczyszczania Ścieków, wy-
konanie (znaczny współudział osób 
skazanych) remontów kapitalnych 
sal wielofunkcyjnych w remizach 
OSP w Podlipiu i Krzykawie, remont 
wewnątrz budynku Urzędu Gminy, 

remont wielu sal lekcyjnych w szko-
łach oraz budynkach użyteczno-
ści publicznej w Gminie, remont 
pomieszczeń Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Osadzenie którzy 
nie mogą wychodzić poza teren 
więzienia pracują dla naszej Gminy 
wewnątrz ZK produkując np. kosze 
uliczne, tablice ogłoszeniowe oraz 
ochrony metalowe na drzewa przy-
drożne. Niektórzy więźniowie posiada-
ją wysokie kwalifikacje, są samodziel-

ni i rzetelnie wykonują swoją pracę. 
Remonty w szkołach, przedszkolach 
czy budynkach OSP, które są realizo-
wane przez więźniów są wspomagane 
przez strażaków, radnych, sołtysów 
i rodziców dzieci ze szkół. Dzięki 
temu współpraca gminy z Zakładem 
Karnym jest bardzo pozytywnie od-
bierana przez społeczność lokalną. 
Włodarze innych gmin interesują się 
oczywiście tego rodzaju współpracą, 
niemniej jednak ze względu na ko-
nieczność zapewnienia całej logistyki 
przedsięwzięcia, w tym odpowiednich 
warunków i organizacji pracy, chyba 
się troszkę zniechęcają.  

JF: Powiat Olkuski składa się 
z sześciu gmin, z czego cztery 
z nich bardzo blisko współpracują 
ze sobą w sferze komunikacji i za-
opatrzenia mieszkańców w wodę. 
Jak ocenia Pan relacje pomiędzy 
Gminą Bolesław oraz pozostałymi 
samorządami, które tworzą ZKG 
„KM” oraz są udziałowcami Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Olkuszu? Czy po ostatnich 
zawirowaniach udało się już Pań-
stwu znaleźć wspólny język?

KD: No cóż, jak wszyscy dosko-
nale wiedzą, od lat gminę Olkusz, 
Klucze, Bukowno i Bolesław wspólnie 
łączą właśnie dwa wspólne podmioty 
PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu i ZGK 
„KM” w Olkuszu. Oba działają od 
kilkunastu lat i nigdy do tej pory nie 
było tak wielu nieporozumień na tle 
ich funkcjonowania i zarządzania 
jak obecnie. Zupełnie nie rozumiem, 
dlaczego jedni pracują w zaciszu ga-
binetów ustalając wiele skutecznych 
rozwiązań mających wpływ na opty-
malizację kosztów, zatrudnienia lub 
sposobów zarządzania a inni potrafią 
pisać dużo artykułów przedstawiają-

cych siebie jako jedynych sprawie-
dliwych, walczących o dobro miesz-
kańców i ich przysłowiowe portfele. 
Nie możemy przecież ciągle mówić, 
że mieszkańcy poszczególnych gmin 
żyją swoim życiem i nie są zależni od 
siebie nawzajem. Dotyczy to zarówno 
komunikacji jak i wody. W kwestiach 
zabezpieczenia komunikacji publicz-
nej jak również zaopatrzenia w wodę, 
negocjacji związanych z finansami 
tych dwóch podmiotów nie powinno 
być wygranych i przegranych, bo 
mam wrażenie, że gdzieś zgubił się 
podczas takiego rozumowania czło-
wiek, mieszkaniec, po prostu jeden 
z nas. Osobiście jestem skłonny iść 
zawsze na kompromis, jestem gotów 
dla danej sprawy prowadzić długie 
rozmowy i negocjacje pod warun-
kiem, że będą one merytorycznie na 
odpowiednim poziomie. Tupanie i mó-
wienie, że się nie zgadzam to chyba 
model zarządzania będący reliktem 
zaczerpniętym z  poprzedniej epoki. 
Chciałbym również zauważyć, że 
ogromy sukces dzisiaj może być jutro 
ogromną porażką.

JF: Czego życzyłby Pan sobie 
i mieszkańcom Gminy Bolesław na 
najbliższe dwa lata?

KD: Sobie oczywiście życzyłbym 
możliwości dalszej, ciężkiej – ale da-
jącej dużo radości i satysfakcji - pracy 
dla dobra mieszkańców, optymizmu 
i szerokich horyzontów w budowa-
niu Gminy na przyszłość, ale przede 
wszystkim dużo tak często powta-
rzanego zdrowia. Nie zawsze można 
na wszystko się zgodzić, nie zawsze 
można załatwić wszystkie sprawy, ale 
chciałbym zawsze mieć możliwość wy-
słuchania mieszkańców i nawet, jeśli 
uda się zrealizować choćby część ich 
wniosków, to chcę mieć pewność, że 
zrobiłem wszystko co mogłem w danej 
sprawie. Życzyłbym też sobie, abym 
więcej czasu znajdował dla rodziny 
i tego, aby moja rodzina wybaczyła mi 
to, że tak dużo czasu poświęcam na 
pracę. Kolejne dwa lata przed nami. 
Będzie to ciężka, wytężona praca na 
rzecz naszej społeczności oraz skru-
pulatne dążenie do realizacji planów. 
Mieszkańcom, nie tylko naszej 
Gminy, życzę aby w włodarze ich  
miast i gmin, w których żyją umieli 
zawsze wsłuchać się w ich prośby 
i aby zawsze mogli znaleźć kom-
promis podczas załatwiania spraw. 

A na koniec, jeżeli ktoś przeczy-
tał ten artykuł do tego momentu, 
kilka zdań od których powinienem 
zacząć. Wszystkie sukcesy, pozyska-
ne środki, zrealizowane plany, wyko-
nane chodniki, remonty, inwestycje, 
zakupione samochody strażackie, 
pomoc dla osób objętych programa-
mi GOPS’u, nauka uczniów itd…. to 
praca ogromnej liczby pracowników 
Urzędu Gminy, to wynik dojrzałych 
decyzji Radnych Rady Gminy, pra-
cowników jednostek podległych, 
nauczycieli, Sołtysów i Rad sołeckich, 
pracowników socjalnych. Dziękuję 
im za wytężoną i pełną poświęcenia 
pracę. Zawsze zatem, kiedy mówimy 
o jakimkolwiek sukcesie jest to nasze 
wspólne dzieło.

JF: Dziękuję za rozmowę.

KD: Ja również dziękuję.
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 WIEŚCI Z URZĘDÓW
W rUbrycE PUbLIKUjEMy WybrANE ArTyKUŁy POchODZącE ZE STrON UrZĘDOWych POWIATU OLKUSKIEGO. rEDAKc jA PrZEGLąDU OLKUSKIEGO NIE PObIErA OPŁAT ZA Ich PUbLIKAc jĘ.

Konsultacje w sprawie 
propozycji logo Olkusza

Remont 
ośrodka 
zdrowia

Urząd 
Skarbowy 

zaprasza na 
bezpłatne 
szkolenie

Święto Seniorów w Olkuszu

olkusz
UMiG�Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz ogłasza konsultacje spo-
łeczne w sprawie propozycji 
logo Olkusza. Otwarte spotkanie 
z Mieszkańcami Gminy Olkusz 
odbędzie się 14 listopada 2016 r. 
o godz. 15:00 w Sali Konferencyj-
nej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
Rynek 1, 32-300 Olkusz.

Celem konsultacji społecznych 
jest: przedstawienie graficznej kon-
cepcji logo Olkusza,wyjaśnienie 
przyczyn wprowadzenia logo, wytłu-
maczenie znaczenia logo, poznanie 
opinii mieszkańców Gminy Olkusz 
na temat propozycji logo Olkusza, 
zapoznanie się z alternatywnymi 
projektami, jeśli takie zostaną przed-
łożone, przedyskutowanie propozycji 
zmian w logo

olkusz
UMiG�Olkusz

Uroczyste wykonanie Hymnu 
Seniora przez chór Uniwersytetu III 
Wieku oraz chór Kantare rozpoczę-
ło historyczne pierwsze obchody 
Dnia Seniora w Olkuszu. W ubiegłą 
środę w sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Olkuszu 
uczestnicy tej wyjątkowej imprezy 
mieli okazję wysłuchać wykładów 
dotyczących zdrowia, turystyki 
i manipulacji w mediach.

Nie szczędzili również braw na-
gradzając nimi występy grupy in-
strumentalno-wokalnej oraz zespołu 
Prasłowianki. Pierwszy Olkuski Dzień 
Seniora organizowany był przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz 
Olkuską Radę Seniorów.

Hymn Seniora został odśpiewa-
ny na stojąco. Jego wykonanie dało 
sygnał do rozpoczęcia kilkugodzinnej 
uroczystości. Utwór został napisany 
przez Lidię Hanusiak, muzykę skom-
ponowała Grażyna Królewicz, a nad 
artystyczną aranżacją czuwała Dorota 
Stachowicz Mączka. Przywitania 
zgromadzonych gości dokonał Prze-
wodniczący Olkuskiej Rady Seniorów 
Ryszard Ryza. Do oficjalnego otwarcia 
zaprosił Zastępcę Burmistrza ds. 
Społecznych Bożenę Krok, która 
odczytała również list od Burmistrza 
Romana Piaśnika.

Przewodniczący Ryszard Ryza 
przedstawił ponadto historię działal-
ności Rady Seniorów w Olkuszu oraz 
dotychczasowe dokonania, w tym za-
angażowanie w utworzenie, a następ-

nie systematyczne poszerzanie oferty 
Olkuskiej Karty Seniora. Uprawnia 
ona do zniżek w instytucjach oraz fir-
mach całej Polski, w tym kilkunastu 
z terenu gminy Olkusz.

W czasie trwania uroczystości 
podpisane zostały dwa porozumienia: 
na obsługę prawną seniorów po-
krzywdzonych losowymi wypadkami 
oraz wsparcie Rady Seniora działal-
nością wolontariatu. Miejski Ośrodek 

Kultury w Olkuszu oraz Restauracja 
Podzamcze otrzymały natomiast cer-
tyfikaty przystąpienia do programu 
Karta Seniora.

Cykl wykładów rozpoczęła Prezes 
Regionalnego Centrum Wolontariatu 
w Krakowie Julia Chojnacka prezen-
tując przykłady osób starszych, które 
bezinteresownie pomagają innym. 
O wolontariacie w wymiarze między-
pokoleniowym opowiadała Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ol-
kuszu Danuta Pietraszewska. Przy-
kłady dobrych praktyk wolontariatu 

zgromadzeni poznali dzięki postaciom 
Barbary Kiszko oraz Anrzeja Suli-
cha – odpowiednio Wolontariuszki 
Seniora Roku 2014 i Seniora Roku 
2014. Pierwszy cykl wykładów został 
zakończony prezentacją partnera 
Olkuskiej Karty Seniora – Mariusza 
Pędziwiatra z Kancelarii Finansowo-
Prawnej Lesta.

Pełne pozytywnych emocji pre-
zentacje multimedialne Uniwersytetu 

III Wieku w Olkuszu, Stowarzyszenia 
Wszyscy dla Wszystkich, Stowarzy-
szenia Flika oraz Fundacji Nowa 
stanowiły nie tylko sympatyczny 
przerywnik między kolejnymi wykła-
dami, ale także dowód bezinteresow-
nego zaangażowania tych instytucji 
w działalność integrującą osoby 
w podeszłym wieku z młodzieżą.

Muzyka i śpiew rozpoczęły ko-
lejną część uroczystości. Występ 
artystyczny grupy instrumentalno-
wokalnej pod kierownictwem Fran-
ciszka Dudka był wspaniałą ucztą 

dla ducha oraz szczególnym dowo-
dem integracji międzypokoleniowej, 
bowiem przedział wiekowy artystów 
grupy mieści się w granicach od 16 
do 80 lat. Zespół w składzie Franci-
szek Dudek, Henryk Trzcionkowski, 
Andrzej Wąs, Kazimierz Specjał (se-
niorzy) oraz Mateusz Syguła, Klaudia 
Figurska, Przemysław Arnold, Anna 
Tomsia, Krystian Arnold (młodzież) 
zaprezentował znane i lubiane utwory 
oraz nieco rzadziej słyszane w sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury utwory hip-hopowe.

Pierwszy Olkuski Dzień Seniora 
zakończył występ gwiazd wieczoru 
– zespołu Prasłowianki. Grupę tę 
kolejny raz przedstawił olkuskiej 
publiczności Zenon Krukowiecki. Po-
nownie występ zachwycał niezwykłą 
dbałością o szczegóły oraz wysokim 
poziomem artystycznym.

W trakcie trwania uroczystości 
do dyspozycji uczestników były: 
mobilny punkt informacji turystycz-
nej, stoiska prezentujące lokalne 
produkty ekologiczne oraz oferujące 
pomoc w badaniach słuchu i w do-
borze aparatów słuchowych oraz 
w organizacji zabiegu leczenia zaćmy.
Konferansjerem pierwszego Dnia 
Seniora w Olkuszu był inspektor 
Biura Promocji i Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
Michał Latos.

klucze
Rafał�Jaworski/UG�Klucze

Urząd Gminy Klucze i NZOZ 
„Zdrowie” w Kluczach informują 
o rozpoczęciu na początku listo-
pada prac budowlanych związa-
nych z modernizacją ośrodka zdro-
wia w Kluczach. W związku z tym 
w ośrodku nastąpi zmiana organizacji 
pracy. Szczegółowych informacji 
dotyczących funkcjonowania usług 
w ośrodku udziela NZOZ „Zdrowie” 
w Kluczach (ul. Zawierciańska 14, 
tel. 32 642 84 13). Przepraszamy za 
utrudnienia z tym związane.

olkusz
US�w�Olkuszu

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Olkuszu zaprasza na bezpłatne 
szkolenie 8 listopada 2016 r. o godz. 
9:00. Miejsce szkolenia: Urząd Skar-
bowy w Olkuszu ul. Budowlanych 2 
– sala obsługi. Temat szkolenia: kasy 
fiskalne – zwolnienia.

Seria potrąceń pieszych
powiAt

Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

Mimo wielu apeli i kampanii 
społecznych, dzień Wszystkich 
Świętych i Zaduszki na drogach 
powiatu olkuskiego nie należały 
do spokojnych. Tylko w Olkuszu 
i w Wolbromiu we wtorek i środę 
doszło do kilku wypadków. Nie żyje 
jedna piesza.

Do pierwszej z olkuskich kolizji 
doszło na skrzyżowaniu ul. Kopalnia-
nej z ul. Harcerską. Zderzyły się tam 
trzy samochody osobowe. 32-letnia 
kobieta kierująca volkswagenem polo 
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 
i zderzyła się z passatem, który z kolei 
uderzył w zaparkowane na poboczu 
bmw. Na miejscu pojawiła się karet-
ka. Pasażerom udzielono pierwszej 
pomocy.

Po godz. 15 na Podgrabiu, kie-
rowca fiata 126p stracił panowa-
nie nad pojazdem i uderzył w słup 
oświetleniowy. Kierowca wyszedł 
bez szwanku. Ranna została kobieta 
siedząca na fotelu pasażera.

Już po zmroku, także we wtorek, 
na DK 94 na przejściu dla pieszych 

na wysokości os. Glinianki, 56-letnia 
kobieta kierująca hondą acord potrą-
ciła pieszą. Życie poszkodowanej nie 
jest zagrożone.

Tyle szczęścia nie miała na-
tomiast 42-letnia piesza idąca po 
zmroku poboczem na ul. Miechow-
skiej w Wolbromiu. Do tragedii 
doszło na drodze wojewódzkiej 791 
prowadzącej do Brzozówki w pobli-
żu ogródków działkowych. Kobietę 
potrącił 52-letni kierowca audi A5. 
Pomimo natychmiastowej pomocy, 
poszkodowanej nie udało się urato-
wać. Właściciel audi był trzeźwy. - Na 

miejscu pojawił się technik kryminali-
styki, lekarz sądowy oraz prokurator. 
Zbadamy wszystkie okoliczności 
i przyczyny tego wypadku – infor-
muje asp. Katarzyna Matras z KPP 
w Olkuszu.

Niestety również środa zaczęła 
się pechowo. Przed godz. 7 rano na 
ul. Mickiewicza doszło do kolejnego 
potrącenia pieszej. Tym razem na 
pasach ucierpiała 36-letnia kobieta. 
Ambulans zabrał ją do szpitala. 

Także w środę około godziny 
18.20,  na skrzyżowaniu w Kwa-
śniowie Dolnym zderzyły się dwa 
samochody: citroen i vw passat. 
Kierująca citroenem, 26-letnia miesz-
kanka Ogrodzieńca, nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu i uderzyła 
w volkswagena. Ranna został 28-
letnia pasażerka citroena. Śmigłow-
cem Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego została przetransportowana  
do Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-
kowie. W samochodzie podróżowa-
ła również dwójka małych dzieci. 
Pomocy udzielono im w olkuskiej 
lecznicy.

- Apelujemy o rozwagę na drodze. 
Kierowco zwolnij, zwłaszcza w pobliżu 
przejść dla pieszych! - dodaje oficer 
prasowy olkuskiej komendy.
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jAroSzowiec
Olgerd�Dziechciarz

Gdyby żyła, miałaby 95 lat. 
Była Dunką, ale urodziła się 
w Polsce i Polskę miała w sercu. 
Znalazło się tam miejsce także 
dla mężczyzny jej życia – również 
Polaka. Wspólnie walczyli w ruchu 
oporu w Kopenhadze i razem – 
połączeni węzłem małżeńskim 
– zginęli.

Anna Louise Christine Mogensen 
to kobieta, która powinna znaleźć 
się w panteonie bohaterów II wojny 
światowej, wywodzących się z Ziemi 
Olkuskiej – tuż obok Antoniego 
Kocjana czy Gerarda Woźnicy „Har-
dego”. U nas jednak mało się o niej 
pamięta, choć to niedopatrzenie 
wynika przede wszystkim z tego 
względu, że walczyła z Niemcami 
w Danii, bo stamtąd pochodziła jej 
rodzina. Knud Peder Mogensen, ojciec 
Knuda, Jørgena i o wiele od nich 
młodszej Anny, którą najbliżsi nazy-
wali „Lone”, był inżynierem w duń-
skiej fabryce cementu F.L. Smidth 
w Aalborgu. Potem dostał ofertę pracy 
w Polsce, w Jaroszowcu, w tamtejszej 
cementowni (w opracowaniach często 
mylnie piszą, że znajdowała się w Ol-
kuszu). Cementownię w Jaroszowcu 
zbudował w końcu XIX w. właściciel 
Klucz Ludwik Mauve. Za Jaroszow-
cem przemawiało to, że znajdowały się 
tu pokłady kamienia i margla (glinki) 
oraz linia kolejowa. Oprócz fabryki, 
która składała się z pięciu pieców i 15 
wapienników, beczkarni, magazynów 
i biur, wzniesiono także – istnieją-
ce do dziś – cztery kamienice (dla 
pracowników), pałac (siedziba kie-
rownictwa) i willę dyrektora. Zakład 
nazywano „Portlandcementfabrik 
Klucze”. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości tę zatrudniającą już 
ok. 500 pracowników firmę nazwano 
Cementownią Klucze. Właśnie w 1918 
r. do Jaroszowca przyjechał duński 
inżynier Mogensen. Anna urodziła 
się już w Polsce, w Kluczach, w 1921 
r. Fabryka cementu w Jaroszowcu 
dotkliwie przeżywała czasy świato-
wego wielkiego kryzysu. W rezultacie 
upadła. Dlatego w 1936 r. rodzina 
Mogensenów zmuszona była wrócić 
do Danii.

Nie bez znaczenia był też fakt, 
że na lata trzydzieste przypadł czas 
nasilenia się w Polsce tendencji nacjo-
nalistycznych. Mogensenowie nie byli 
Polakami, zaczęły ich więc spotykać 
nieprzyjemności ze strony niektó-
rych, nastawionych szowinistycznie, 
mieszkańców Jaroszowca. Ktoś na 
drzwiach gabinetu Mogensena napi-
sał: „Polska dla Polaków”. A przecież 

ten inżynier był dobrze wspominany 
przez pracowników, którzy zapamię-
tali go jako uczciwego, szanujące-
go i słuchającego ludzi człowieka. 
Duńska rodzina, obok pochodzących 
z Finlandii Wegeliusów (dyrektor 
Kaarlo Wegelius szefował cementowni 
od 1901 r.), współtworzyli kulturalne 
oblicze Jaroszowca. Ponadto w 1930 
r. Mogensenowie ufundowali szkole 
w Jaroszowcu sztandar (niestety, 
zaginął). Ale ciężkie czasy podzie-
liły ludzi. Mogensenów – jak wielu 
ewangelików – uważano za obcych, 
często brano ich za Niemców. Wyjazd 
do Danii musiał być dla Anny szo-
kiem, bo przecież czuła się Polką. 
Gdy uczęszczała do Gimnazjum im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Olku-
szu (tę szkołę ukończył również jej 
brat Jørgen), nudząc się na lekcjach 
matematyki, pisała wiersze – po 
polsku. Gdy przyjechała z rodzicami 
do Danii, władała językiem polskim 
i niemieckim, za to problemy miała 
z… duńskim. Zmuszona była wtedy 
pójść do szkoły z internatem. Tam 
zaczęła się jej fascynacja fotografią. 
Jednym z jej nauczycieli był Rigmor 
Mydskow – osobisty fotograf rodziny 
królewskiej. Fotografowanie stało się 
dla niej nie tylko pasją…

Wybuchła wojna. Najstarszy 
brat, Knud, pojechał walczyć w obro-
nie Finlandii, którą zaatakowali 
Rosjanie. Młodszy, Jørgen, zawodowy 
dyplomata, został wicekonsulem duń-
skim w Gdańsku; mimo to współpra-
cował z polską podziemną organizacją 
„Gryf Pomorski” (m.in. przewiózł do 
Danii kody dla radiostacji i stemple 
umożliwiające wystawianie konspi-
ratorom fałszywych dokumentów). 
Rodzina Mogensenów zaangażowała 
się w pomoc dla polskich uchodźców. 
W 1940 r. Niemcy zajęli Danię, która 
wbrew temu, co przez dziesięciolecia 
pisano, dość dzielnie się broniła – We-
hrmacht stracił ponad 200 żołnierzy. 
Niemiecka okupacja Danii w niewiel-
kim stopniu przypominała okupację 
Polski. Niemcy uważali Danię za 
spokojny kraj, a stacjonowanie tam 
za coś zbliżonego do urlopu. Jednak 
Duńczycy nie zamierzali być pokorni. 
Udowodnili to choćby w sposobie, 
w jakim solidaryzowali się z Żydami. 
Gdy Niemcy zarządzili, że Żydzi mają 
nosić opaski z gwiazdą Dawida, 
Duńczycy też zaczęli je nosić. W 1943 
r. w Danii utworzono niewielki, ale 
wcale skuteczny ruch oporu, który 
zwał się „Holger Danske”, czyli Ogier 
Duńczyk. Nazwa nawiązywała do 
legendarnego, zaklętego w kamieniu 
duńskiego rycerza, bohatera Pieśni 
o Rolandzie („Ogier duński najwa-
leczniejszy jest ze wszystkich”). 
Organizacja wsławiała się zwłaszcza 
akcjami likwidacyjnymi; głównymi 
egzekutorami byli Jorgen Haagen 
Schmith, używający pseudonimu 
„Cytryna”, i Bentem Faurschou Hvii-
dem, czyli „Płomień”. Młodzi, pewni 
siebie i bezwzględni ludzie, którzy 
mieli dobrze opracowaną technikę 
likwidowania kolaborantów, redak-
torów ichniejszej prasy gadzinowej, 

a z czasem także żołnierzy niemiec-
kich i hitlerowskich urzędników. To 
spowodowało, że policja niemiecka, 
osławione gestapo, zajęła się nimi 
na poważnie. Egzekutorzy musieli 
na jakiś czas zaprzestać działań, bo 
groziła im dekonspiracja.

W tym czasie 23-letnia Anna Mo-
gensen używająca jako pseudonimu 
przydomka, jaki nadali jej rodzice, 
„Lone”, działała w polskim ruchu 
oporu, czyli organizacji „Felicja” (po-
wstała przy przedstawicielu Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej na uchodź-

stwie). Pierwszym komendantem 
„Felicji” był nauczyciel języka polskie-
go, podharcmistrz Adam Sokólski, 
z którym Annę łączyła przyjaźń. Jej 
raporty o ruchach wojsk, o sytuacji 
w okupowanej Danii, ale przede 
wszystkim zdjęcia wojskowych od-
działów i instalacji, trafiały do centrali 
w Londynie. Anna współpracowała też 
z duńskim „Holger Danske”. W lipcu 
w 1943 r. z tej liczącej kilkadziesiąt 
osób organizacji, po aresztowaniach, 
pozostała garstka, w tym obaj li-
kwidatorzy: „Cytryna” i „Płomień”. 
Namawiali oni do współpracy Annę 
Mogensen, ale „Lona” w tym czasie 

poznała już Lucjana Masłocha, pol-
skiego oficera, który dostał rozkaz od-
budowania, również zdziesiątkowanej 
aresztowaniami, polskiej konspiracji. 
Dowództwo przypuszczało, że po 
ewentualnym zajęciu Francji niemiec-
kie U-boty będą stacjonować w por-
tach duńskich. W Danii była więc 
potrzebna mocna siatka konspiracyj-
na i Masłocha dostał zadanie takową 
zorganizować. To musiała być dość 
komiczna scena, gdy Anna, kobieta 
mierząca bez mała 180 centymetrów, 
meldowała się pierwszy raz nowemu 

dowódcy „Felicji”, mierzącemu ok. 
165 cm. Z tego, co wiadomo, Masło-
cha, ps. Mały, trochę ją śmieszył, ale 
szybko zyskał w jej oczach, gdy Anna 
się przekonała, jaki jest energiczny, 
rzutki, a przede wszystkim, jak 
skutecznie działa. Ten zaprawiony 
w walce wojskowy (walczył w bitwie 
nad Bzurą) trafił do Danii… piechotą; 
dostał się tam z oflagu pod Lubeką 
(łącznie przeszedł ok. 500 km!), gdzie 
zorganizował ucieczkę podkopem. 
W Kopenhadze Masłocha – dzięki 
kontaktom Anny – zorganizował 
centralę w dobrze zakonspirowanej 
willi na przedmieściach stolicy, skąd 

za pomocą radiostacji wysyłano za-
szyfrowane meldunki do Londynu. 
Głównie jednak werbował nowych 
agentów, dzięki którym do Anglii tra-
fiały cenne informacje o wojskowych 
lotniskach, rozmieszczeniu baterii 
nadbrzeżnych czy zasięgu niemiec-
kich radarów.

Anna kursowała między Danią 
i Szwecją. Przemycała broń, zdjęcia, 
listy, ulotki. Przyjmowała zrzuty 
z alianckich samolotów, a nawet 
angielskich komandosów. Na począt-
ku 1944 r. dotarła m.in. na wyspę 
Bornholm, gdzie na poligonie Niemcy 
testowali pociski V1 i rakiety V2. 
Anna informacje o poligonie przeka-
zała do polskiej centrali w Londynie, 
a ta poinformowała angielski wywiad. 
Tak więc Anna Mogensen, obok An-
toniego Kocjana, była drugą z osób 
urodzonych na Ziemi Olkuskiej, 
która miała udział w rozpracowaniu 
tajnej niemieckiej broni, tzw. wun-
derwaffe. Potem pojechała do Francji, 
gdzie sporządzała plany umocnień 
niemieckiego Wału Atlantyckiego. 
Choć Lucjan Masłocha uważał to za 
szaleństwo, pomógł w zorganizowa-
niu jej przerzutu do Anglii, by mogła 
wziąć udział w lądowaniu aliantów 
w Normandii; znalazła się tam jako 
fotoreporterka. 6 czerwca 1944 r. 
była jednym z zaledwie kilkunastu 
cywilów, którym dane było zoba-
czyć tę największą akcję desantową 
w dziejach świata.

Wcześniej jednak, bo w końcu 
1943 r., Niemcy postanowili zor-
ganizować akcję wywiezienia duń-
skich Żydów do obozów zagłady. To 
porucznik Masłocha dowiedział się 
o planowanej eksterminacji – in-
formację wyciągnął od znajomego 
niemieckiego urzędnika. Duński 
rząd, wespół z ruchem oporu, zorga-
nizował na szybko akcję wywiezienia 
większości Żydów do Szwecji (kilku-
set nie zdecydowało się na wyjazd 
i trafiło do obozów). Anna była jedną 
z organizatorek przerzutu; ale na wy-
najęcie kutrów i łodzi potrzebne były 
pieniądze. To Lona wymyśliła, żeby za 
biednych zapłacili bogaci Żydzi. 

W październiku 1944 r. duńskie 
podziemie poniosło dotkliwą stratę 
– w nieudanym zamachu na wyso-
kiego oficera SS Rolfa Guntera zgi-
nęli „Cytryna” i „Płomień”. To miała 
być akcja na miarę likwidacji przez 
Czechów szefa Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy, protektora 
Czech i Moraw, Reinharda Heydri-
cha, ale duńscy konspiratorzy źle 
przygotowali akcję, a poza tym zjadły 
ich nerwy.

Tymczasem między Anną i Lu-
cjanem zrodziło się coś więcej niż 
przyjaźń… W sylwestra 1944 roku, 
w kościele św. Ansgara przy Bred-
gade w Kopenhadze, 23-letnia Anna 
Louise Mogensen, ps. Inga Sørensen, 
i 31-letni Lucjan Masłocha, ps. Mały, 
wzięli ślub. Lucjan, nie mogąc kupić 
czerwonych róż, nabył herbaciane. 
Anna powiedziała wtedy, że takie róże 
mogą przynieść pecha. „Był bardzo 
piękny, jasny i mroźny dzień, kiedy 

pojechaliśmy do miasta, by wziąć 
ślub. Słońce zachodziło tak, jakby 
chciało powiedzieć do tego starego 
smutnego roku piękne – Żegnaj. 
Mam nadzieję, że ten nowy będzie 
jaśniejszy” – pisała tego samego dnia, 
w liście do matki.

W nocy 3 stycznia gestapo oto-
czyło willę, w której ukrywali się 
konspiratorzy. Ktoś zadzwonił do 
drzwi umówionym sygnałem. To byli… 
Niemcy; wdarli się do willi. Lucjan 
Masłocha otworzył ogień. Jednak 
napastników z SS było zbyt wielu; 
Polak zginął na miejscu. Zginęła rów-
nież Anna, trafiona kilkoma kulami. 
Podejrzewa się, że zdrajcą był Arne 
Oskar Hammeken, Duńczyk powią-
zany z „Felicją”; choć nie przyznawał 
się do winy, został po wojnie skazany 
na śmierć i powieszony. Szczątki Lone 
i Lucjana zostały zidentyfikowane 
przez rodzinę w czerwcu 1945 roku, 
w miejscu straceń w Ryvange. Mszę 
żałobną odprawił w tym samym ko-
ściele, w którym Anna i Lucjan wzięli 
ślub, ten sam ksiądz. Mindelunden 
w Ryvangen, czyli miejsce ich śmier-
ci, decyzją rządu duńskiego zostało 
zamienione w cmentarz bojowników 
ruchu oporu, gdzie spoczęło 106 bo-
haterów Danii; Anna Mogensen jest 
w tym gronie jedyną kobietą, a Lucjan 
jedynym cudzoziemcem.

Anna „Lone” Mogensen została 
pośmiertnie odznaczona krzyżem 
Virtuti Militari. Małżeństwo ma swoją 
niewielką ulicę i obelisk w Łodzi 
(Lucjan urodził się w 1912 r. w pod-
łódzkich Bobrowicach). Może i Klucze 
mogłyby pokusić się o nazwanie 
jednej z ulic ich imieniem? W 1977 
r. zrealizowano film dokumentalny 
pt. „Felicja” (reż. Magda Żurowska), 
opowiadający o tej polsko-duńskiej 
organizacji konspiracyjnej. W zeszłym 
roku nakładem Instytutu Pamięci 
Narodowej ukazała się książka „Róże 
dla Lone”, którą napisała mieszkająca 
w Danii dr polonistyki Maria Mała-
śnicka-Miedzianogóra. Autorka była 
w Olkuszu kilka lat temu. Pamiętam 
spotkanie z nią w olkuskim PTTK-u, 
gdzie szukała informacji o najwcze-
śniejszym okresie w życiu Anny Mo-
gensen. Niestety, niewiele mogliśmy 
jej wtedy pomóc (w spotkaniu uczest-
niczył też Jurek Roś). Jednak autorka 
dotarła do wielu informacji i sporo 
miejsca w swej książce poświęciła 
dzieciństwu Anny Mogensen i pracy 
jej ojca w cementowni w Jaroszowcu. 
Także w zeszłym roku wydana została 
książka „Igły. Polskie agentki, które 
zmieniły historię” – Marka Łuszczy-
ny, w której jeden z rozdziałów autor 
poświęcił naszej bohaterce. Historia 
Anny Mogensen i Lucjana Masłocha 
to materiał na świetny film wojenny 
i przypuszczam, że prędzej czy później 
takowy powstanie, jako koprodukcja 
dwóch ukochanych krajów Anny: 
Polski i Danii.

Dzielna Dunka 
z Jaroszowca

Okładki�wydanych�w�2015�r.�książek�o�Annie�„Lone”�Mogensen.

Pamiętaliśmy o zmarłych
olkusz

Piotr�Kubiczek

Tysiące osób we wtorek od-
wiedziło olkuski cmentarz. Jak 
co roku wspominaliśmy zmarłych 
rodziców i przyjaciół, a przy gro-
bach swoich bliskich można było 
spotkać nawet Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.

Uroczystość Wszystkich Świętych 
jak zawsze jednoczy. W jednym miej-
scu gromadzą się tłumy ludzi, którzy 
chcą pamiętać o swoich krewnych, 
mimo iż ci odeszli już z tego świata. 
Obecność tylu osób to wyraz szacun-
ku dla zmarłych, ale i jednocześnie 
chwila wytchnienia od codziennej 
gonitwy oraz okazja do rozważań nad 
przemijaniem. Dzień 1 listopada to 

także szansa do rodzinnych spotkań, 
jakich i na olkuskiej nekropolii nie 
zabrakło.

Już skoro świt przed bramą 
cmentarną panował ścisk. Kto chciał 
uniknąć tłumów, alejki zaczął prze-
mierzać zaraz na początku dnia. Im 
bliżej było południa, tym tłok wokół 
cmentarza był większy. Wzmagał 
się także ruch samochodowy, choć 
z nim bez zarzutów poradzili sobie 
policjanci. Funkcjonariusze przez 
cały dzień ułatwiali pieszym przejście 
przez krajówkę.

Wchodząc na teren cmentarza 
wesprzeć można było zbiórkę pie-
niędzy na rzecz ekshumacji i iden-
tyfikacji żołnierzy wyklętych, którą 
przeprowadzili nie tylko członkowie 
Klubu Historycznego im. Armii Kra-
jowej, ale także niezawodni harcerze. 
Popołudniem kwestę wsparł m.in. 

Prezydent RP Andrzej Duda, który już 
drugi rok z rzędu wraz z żoną i córką 
przyjechał do Olkusza na groby bli-
skich. Nie zabrakło oczywiście także 
rządowej obstawy. Głowa Państwa 
chętnie odpowiadała na pozdrowienia 
mieszkańców.

Olkuszanie i przyjezdni obok 
mogił swoich rodzin i przyjaciół, 
chętnie odwiedzali także miejsca, 
w których spoczywają szczątki wo-
jennych bohaterów. Niezmiennie 
zapalaniu zniczy towarzyszyły historie 
sprzed lat, które rodzice i dziadkowie 
chętnie przekazywali dzieciom oraz 
wnukom.

Tradycyjnie również od bramy 
nekropolii do tamtejszej kaplicy 
przeszła procesja, którą poprowadził 
ks. Mieczysław Miarka, proboszcz 
parafii pw. św. Andrzeja Apostoła. 
Przemarsz zakończył się mszą świętą 

sprawowaną w intencji wszystkich 
zmarłych.

Niektórzy wyprawę na groby zo-
stawili sobie na wieczór. Po zmroku 
w tych wyjątkowych dniach cmen-
tarny krajobraz wygląda zupełnie 
inaczej niż zwykle, a atmosferę na 
nim panującą ciężko porównać do 
czegokolwiek. Ruch na alejkach trwał 
do późnych godzin nocnych. Podob-
nie będzie także i dzisiaj, bo przecież 
obchodzimy Dzień Zaduszny.

1 listopada to również okazja do 
wspomnienia wybitnych postaci z lo-
kalnego środowiska, które odeszły od 
nas w minionym roku. Wśród nich są 
nieodżałowanej pamięci, sportowiec 
pasjonat Kazimierz Chechelski oraz 
nestor olkuskiego harcerstwa Mie-
czysław Karwiński.
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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.

=Komis narciarski, serwis, rtv-
agd, artyku³y satelitarne, komórki, 
nawigacje, po¿yczki. Plac Tar-
gowy. 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.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074.

FiNANSOWO - PRAWNe

=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

=Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

=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 wykonania 
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, serwis. Bogucin 
Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

=POmOc DROgOWA. Tel.
(695)634005.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka  
od rêki, p³acê najlepiej.  

Tel.(793)001819.

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

=Autoskup- ka¿de.  
Tel.(799)940745.

NieRuchOmOœci
=Wynajmê mieszkanie  
I piêtro 2 pokoje Os.M³odych.  
Tel.(502)466872.

gARAŻe

=Gara¿ do wynajêcia naprze-
ciwko "Victori". Tel.(668)420995.

LOKALe uŻyTKOWe

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

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

=Umyjê okna. Tel.(698)994735.

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

=Kucharza/kê, pracow-
nika kuchni do przyuczenia 
zatrudnimy. Tel.(32)6450742, 
(509)153011.

zguBiONO - zNALeziONO
Pilne. 28 maja w Olkuszu  

zaginê³a chusta. Dla znalazcy 
wysoka nagroda pieniê¿na.  

Tel.(32)6454363.

RóŻNe
=Stoisko nr 3 poleca: d¿insy 
ocieplane polarem, ciep³e 
sztruksy, zimowe kurtki, niety-
powe rozmiary. Zapraszamy, 
Targowisko, ul. S³awkowska, wt, 
pt, sob do 14.00.

Ogłoszenia 
drobne

już od
2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.
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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. czwartek 15.30 - 18.00.  
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 ortopeda trauma-
tolog, specjalista medycyny sportowej, USG 
narządu ruchu. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 
Pon. 16:30-19, 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. po wcześniejszej 
rej. tel: 32 645 44 70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.
Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUrOKArD, ul. Pocztowa 3, bukowno, tel.  
668 127 238.
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
centrum Medyczne „INTEr-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOrEK 15:30–18:00.

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

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

GInEKoloG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).
Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KrIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum Medyczne „INTEr-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SObOTA 09:00–12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KrIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum Medyczne „INTEr-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚrODA 14:00–16:00. 
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. broniewskiego 8A. rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Dr A. Zmaczyński specjalista ginekolog, konsultacje 
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. czwartek 
15.30 - 18.00. 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.

InternIsta
Szymon Mleczko lek.med., specjalista chorób 
wewnętrznych. Diagnostyka serca i naczyń. NZOZ 
Pro-Familia ul. j. Kantego 28, tel. 32 754 35 22, 
793 346 033. 

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. Poniedziałek od 
15.30.
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. 

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.

onKoloG
Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. jana Kantego 28. Tel. 
32 754 35 22.

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 Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
rynek 19 (I piętro). rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz. Tel. 693 697 592.
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  
doktoratu (dr n.med). rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna.  
Leczenie bólu. McKenzie. Terapia Manualna. 
Olkusz, K.K.Wielkiego 54A. Tel. 885628627  
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. 
W i zy t y  d o m o we .  Te l . :  5 0 8  4 5 1  9 2 4 .  
www.fizjoterapia.olkusz.pl

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.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.

Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

terapIe natUralne
Studio Venus, Katarzyna Strojna bioenergotera-
peuta. Masaże, terapie naturalne, refleksotera-
pia, klawiterapia. Świecowanie, konchowanie, 
masaż dźwiękiem mis tybetańskich. Olkusz, 
Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

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”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

poZostałE
NZOZ PRO FAMILIA  ul. Jana Kantego 28,32-300 
Olkusz. rejestracja tel. 32-754-35-22, 793 346 
033. Oferuje usługi medyczne  w zakresie: gine-
kologii, dermatologii, kardiologii, endokrynologii, 
laryngologii, onkologii, interny, urologii, ortope-
dii, chirurgii naczyniowej, medycyny pracy, 
dopler, holter.

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

04-11-2016 Piątek ul. K. K. Wielkiego 28

05-11-2016 Sobota ul. mickiewicza 7

06-11-2016 Niedziela ul. Konopnickiej 4

07-11-2016 Poniedziałek ul. Orzeszkowej 22

08-11-2016 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 60

09-11-2016 Środa ul. K. K. Wielkiego 64 B

10-11-2016 czwartek ul. Piłsudskiego 22
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KALENDARIUM
5 listopada
=10:00 - 15:00 Rajd rowerowy w Kluczach - Klucze
=12:00 - 14:30 Jesienny bieg „Biegam bo lubię 
lasy” - Gorenice
=12:00 - 22:00 Zlot Food-Trucków w Olkuszu - 
Rynek Olkusz
=13:00 - 15:00 KO. Bolesław Bukowno - Leśnik 
Gorenice - Stadion MOSiR Bukowno, ul. Spacerowa 2
=13:00 - 15:00 KO. KS Olkusz - Piliczanka Pilica - 
Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada
=13:00 - 15:00 KO. Spójnia Osiek - Przemsza 
Klucze - Stadion w Osieku
=16:00 - 18:00 Smoleńsk (2D Pl) - Kino „Zbyszek” 
Olkusz
=18:00 - 20:00 Recital Edyty Geppert - DK Wolbrom
=18:00 - 21:00 XVI Olkuskie Zaduszki Jazzowe - 
Galeria BWA Olkusz, ul. Szpitalna
=18:15 - 19:45 Bociany (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=20:00 - 22:10 Bridget Jones 3 (2D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz

6 listopada
=10:00 - 15:00 Family Cup 2016 - pływanie - Pły-
walnia przy SP nr 2 w Olkuszu
=12:00 - 22:00 Zlot Food-Trucków w Olkuszu - 
Rynek Olkusz
=16:00 - 18:00 Smoleńsk (2D Pl) - Kino „Zbyszek” 
Olkusz
=17:00 - 20:00 Koncert Piosenki Polskiej - karaoke 
- MOK Bukowno
=18:00 - 20:00 Koncert Korteza - DK Wolbrom
=18:00 - 21:00 XVI Olkuskie Zaduszki Jazzowe - 
Galeria BWA Olkusz, ul. Szpitalna
=18:15 - 19:45 Bociany (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=20:00 - 22:10 Bridget Jones 3 (2D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz

7 listopada
=16:00 - 17:30 Zebranie ZHP - Klub „Krecik” ul. 
Konopnickiej 4, os. Młodych

=16:30 - 17:30 Pomoc w odrabianiu lekcji - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:30 - 18:00 Zajęcia wokalno-aktorskie - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 18:30 Bociany (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=17:00 - 18:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowo-
czesnego - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=17:15 - 18:15 Zajęcia komputerowe dla począt-
kujących - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 21:10 Bridget Jones 3 (2D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=20:30 - 21:30 Zumba - Klub „Kubuś” ul. Batalio-
nów Chłopskich 2, os. Słowiki

8 listopada
=15:30 - 17:00 Klub matki i dziecka - Klub „Krecik” 
ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=15:30 - 16:30 Koło podróżnicze - Klub „Krecik” 
ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=16:45 - 20:00 Język angielski - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 18:30 Bociany (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:15 - 18:30 Muzyczna uczta - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=18:00 - 20:00 Boska Florence (2D NAPISY) - Kino 
„Radość” Wolbrom
=18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 21:10 Bridget Jones 3 (2D NAPISY) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=20:00 - 22:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Radość” Wolbrom

9 listopada
=09:00 - 10:15 Skąd nasz ród - MOK Olkusz
=10:30 - 12:00 Skąd nasz ród - MOK Olkusz
=16:00 - 16:40 Język rosyjski dla dzieci - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:30 - 17:30 Pomoc w odrabianiu lekcji - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:30 - 18:00 Zajęcia wokalno-aktorskie - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 17:40 Język rosyjski dla dorosłych - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=18:00 - 20:00 Boska Florence (2D NAPISY) - Kino 
„Radość” Wolbrom
=20:00 - 22:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Radość” Wolbrom

10 listopada
=08:50 - 10:00 Księga Dżungli - MOK Olkusz
=10:00 - 13:00 II Dyktando o Puchar Burmistrza 
Miasta Bukowno - MOK Bukowno
=10:10 - 11:20 Księga Dżungli - MOK Olkusz
=11:30 - 13:00 Mały Książę - MOK Olkusz
=16:00 - 18:00 Korepetycje z matematyki - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=16:15 - 17:15 Plastyka dla dzieci - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=16:20 - 17:15 Trening obwodowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 19:00 Wykład w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - MOK Olkusz
=18:00 - 20:00 Kino Seniora w integracji z mło-
dzieżą 2016 - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=18:00 - 20:00 Koncert Charytatywny w Wolbro-
miu - DK Wolbrom
=18:30 - 20:00 Wernisaż wystawy „Piękno natury” 
- MOK Olkusz
=19:30 - 20:30 Latin Dance - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki

ZDROWIE i URODA


