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24 lipca to Święto Policji. Funkcjonariusze 
z naszego powiatu swój dzień uczcili w auli 
olkuskiej komendy.  strona 6

Plac zabaw z zakazem wstępu w Bogucinie 
Małym. Powód? To miejsce nadal jest  
terenem budowy.  strona 5

Na przejazdach kolejowych w trosce  
o bezpieczeństwo kierowców pojawiły się 
naklejki z numerami alarmowymi. strona 8� Więcej�na�stronie 2

Drogowy koszmar 
mieszkańców

Troks
Wiola�Woźniczko

Dramat – tak najkrócej część 
mieszkańców Troksa i Braciejów-
ki określa trwającą modernizację 
drogi powiatowej Troks - Bra-
ciejówka - Jangrot – Trzyciąż. 
Remont trwa od kilku miesięcy. 
Z uwagi na stan drogi nie jeżdżą 
tam już autobusy. Kiedy sytuacja 
wróci do normy?
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Dzienny Dom Seniora+  
od listopada w Olkuszu

- Mamy wiele pomysłów na 
prowadzenie działań aktywizu-
jących naszych mieszkańców 
– zarówno tych najmłodszych, 
jak i nieco starszych. Szczegól-
nie cieszy, gdy na ich realizację 
udaje nam się pozyskiwać dofi-
nansowanie. Ośrodek wsparcia 
dziennego jest idealną propo-
zycją dla tych Seniorów, którzy 
na co dzień mogą czuć się osa-
motnieni, poszukiwać pomocy 

w bieżących problemach, czy też 
chcących poszerzać swoje za-
interesowania – mówi Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W poniedziałek 23 lipca 
burmistrz Roman Piaśnik i dy-
rektor Caritas Diecezji Sosno-
wieckiej ks. Tomasz Folga pod-
pisali umowę na wyposażenie 
oraz prowadzenie Dziennego 
Domu Senior+ dla 30 osób nie-
aktywnych zawodowo w wieku 
60+. Zgodnie z jej zapisami, 
do końca października Caritas 
wyposaży obiekt przy ul. Żu-
radzkiej 16 w urządzenia i me-
ble niezbędne do prowadzenia 
placówki ze świetlicą, salą 
multimedialną, kuchnią, poko-
jem zabiegowo-pielęgniarskim, 
szatnią, pomieszczeniami do te-
rapii indywidualnej i poradnic-
twa oraz zwiększenia i utrzy-
mania aktywności ruchowej 
- rehabilitacją, odpoczynku, 
a także pralnią i suszarnią.

- Jest to pierwsza taka ini-
cjatywa w Olkuszu i bardzo 
się cieszę, że udało się nam ją 
doprowadzić do szczęśliwego 
„początku”. Caritas na ten cel 
pozyskała i wydatkowała pra-

wie 500 000 zł. Nie byłoby to 
możliwe bez naszych przyja-
ciół: Fundacji TIMKEN, Cari-
tas Polska, PPUH DOLOMIT, 
Grupie Sylikaty Sp. z o.o. czy 
Superdrew z Olkusza. Dzienny 
Dom dla Osób Starszych będzie 
wyjątkowym miejscem dla osób 
w wieku 60+, pragnących spę-
dzić czas w przyjaznym towarzy-
stwie oraz spokojnych warun-
kach umożliwiających relaks, 
rozwój i wsparcie – komentuje 
ks. Tomasz Folga, dyrektor Ca-
ritas Diecezji Sosnowieckiej, 
który – przy okazji podpisania 
umowy – zaprezentował po-
mieszczenia gotowe do ume-
blowania na potrzeby powstają-
cego Dziennego Domu Senior+.

W ramach programu od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00-16:00 uczestnicy 
będą mogli liczyć na opie-
kę i wsparcie personelu oraz 
innych specjalistów, pomoc 
w czynnościach dnia codzienne-

go, gorący posiłek, różnorodne 
programy aktywizacji ruchowej 
i umysłowej oraz możliwość 
udziału w spotkaniach integra-
cyjnych. Już teraz wiadomo 
też, że zajęcia będą obejmo-
wały organizację wyjazdów 
o charakterze kulturalnym oraz 
udział we wspólnych uroczy-
stościach okolicznościowych, 
w tym urodzinach czy wigilii.

Rekrutacją do Dzienne-
go Domu Senior+ zajmie się 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Olkuszu. Rozpocznie się 
ona po wakacjach. Gmina Ol-
kusz otrzymała na to zadanie 
wsparcie w wysokości 80 000 
zł, które pozwoli na zakup nie-
zbędnego wyposażenia. 20 000 
zł wkładu własnego pokrywa 
budżet Gminy Olkusz. Ośrodek 
mieścić się będzie w budynku 
przy ul. Żuradzkiej 16, który 
gmina Olkusz oddała Caritas 
w użyczenie.  
 UMiG Olkusz

Wyspecjalizowana kadra oraz nowocześnie 
wyposażone sale już od listopada tego roku będą 
do dyspozycji mieszkańców powyżej 60 roku 
życia w Dziennym Domu Seniora w Olkuszu. 
Na jego wyposażenie oraz prowadzenie Gmi-
na Olkusz otrzymała dofinansowanie ze środ-
ków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie  
to powierzone zostało do realizacji Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej.

Weź bon  
na innowacje!

powiaT
Wiola�Woźniczko

Przedsiębiorcy, którzy chcą wpro-
wadzić w swoich firmach innowa-
cyjne rozwiązania, mogą starać 
się o bony na innowacje. Nabór 
do unijnego programu trwa do 2. 
października.

Konkurs dotyczy firm działają-
cych w Małopolsce, które przy wdra-
żaniu nowych rozwiązań nawiążą 
współpracę z sektorem naukowo – ba-
dawczym. Chodzi o usługi oferowane 
przez uczelnie czy laboratoria, a do-
tyczące m. in. badań przemysłowych, 
opracowania studium dla projektów 
badawczo – rozwojowych, badań ryn-
kowych i analiz przedwdrożeniowych 
czy ochrony własności intelektualnej. 
Dotacja pokryje koszty tych usług.

- Już po raz czwarty dzięki Regio-
nalnemu Programowi Operacyjnemu 
Województwa Małopolskiego wspiera-
my mikro, małe i średnie firmy – każda 
z nich ma szansę na bon na innowację. 
Na ten cel w tej edycji przeznaczamy 
prawie 16 mln złotych – przypomina 
wicemarszałek Stanisław Sorys.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się 
o małe (do 50 tys. złotych) oraz duże 
(do 100 tys. złotych) bony. Jak in-
formuje Urząd Marszałkowski, gdy 
przedsiębiorca otrzymuje bon po raz 
pierwszy, maksymalne dofinansowa-
nie może wynieść nawet 90 proc. kosz-
tów kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. Gdy sięga po niego po raz 
drugi – wartość dofinansowania może 
wynieść 80 proc., a po raz trzeci i ko-
lejny – 70 proc.

W poprzednich trzech edycjach 
bony otrzymało 230 firm, a konkurs 
z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. - Śmiem 
twierdzić, że nie ma w Polsce prost-
szego konkursu na unijne dotacje, 
niż to, co wymyśliliśmy w Małopolsce. 
Wniosek ma tylko 3 strony i każdy jest 
w stanie wypełnić go sam, bez żadnej 
pomocy z zewnątrz. Ocena projektów 
też jest wyjątkowo szybka. Łącznie 
chcemy wesprzeć w tym działaniu 
1200 firm – zachęca dyrektor Mało-
polskiego Centrum Przedsiębiorczości 
Rafał Solecki.

Nabór przebiega w pięciu run-
dach, więc wnioskodawcy nie czeka-
ją długo na ocenę złożonych aplikacji 
i decyzję o dofinansowaniu. Całość 
trwa do dwóch miesięcy. Ostateczny 
termin skąłdania wniosków upływa 
2. października.

Wszystkie informacje na te-
mat naboru są dostępne na stronie:  
www.rpo.malopolska.pl

Zostaliśmy odcięci  
od świata

- Mamy utrudniony dojazd do 
pracy, do sklepów. Droga od miesięcy 
jest jednym, wielki placem budowy, 
na którym króluje chaos. Zjazdy do 
naszych posesji czasem musimy 
zrobić sami. Nie wiem, jaki jest sens 
rozkopania drogi na odcinku kilku ki-
lometrów. Przecież dałoby się szybciej 
prowadzić prace, gdyby tylko wykony-
wało je więcej pracowników – skarżą 
się mieszkańcy.

W licznych komentarzach za-
mieszczanych w internecie można 
przeczytać, że interwencje na niewiele 
się zdają. Część osób pisze, że remont 
drogi jest bez wątpienia potrzebny, 
ale powinien być prowadzony w inny 
sposób. - Przecież my tu cały czas 
mieszkamy, a osoby odpowiedzialne 
za inwestycję powinny pamiętać, że 
nie zamknęliśmy się w domach na te 
kilka miesięcy! Przejechać się nie da, 
autobusy nie jeżdżą, a i z przejściem 
pieszo bywa ciężko - opisują sytuację 
mieszkańcy.

W  i m i e n i u  m i e s z k a ń c ó w 
w sprawę ponownie zaangażował 
się powiatowy radny Łukasz Kmita. 
- Droga jest rozkopana na wielu 
odcinkach, a zdaniem Mieszkańców 
prace prowadzone są w sposób zbyt 
wolny. Tymczasem planowany termin 
ukończenia inwestycji mija z końcem 
września i zdaniem interweniujących 
może być zagrożony. Prowadzo-
ne prace - choć bardzo potrzebne 
i oczekiwane od lat – muszą jednak 
uwzględniać normalne funkcjono-
wanie mieszkańców. Niestety tak nie 
jest – pisze do starosty Łukasz Kmita. 
Radny zwrócił się również do Związku 
Komunalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu o jak 
najszybsze uruchomienie kursów do 

Troksa i Braciejówki. Pisma ze zdje-
ciami remontowanej drogi (zamiesz-
czonymi w artykule) trafiły również do 
naszej redakcji.

Co na to inwestor?
Zarząd Drogowy doskonale zdaje 

sobie sprawę z utrudnień, z jakimi 
borykają się mieszkańcy. - To jest 
naprawdę duża inwestycja. Nowej 
podbudowy i nawierzchni, z od-
wodnieniem, poboczami i regulację 
studzienek w nowoczesnej tech-

nologii nie da się wykonać dobrze 
w ciągu kilku tygodni. Droga ma 
służyć mieszkańcom przez lata, a nie 
„rozsypać” się po kilku miesiącach. 
Oczywiście, mieszkańcy mają rację 
i roboty można by prowadzić na 
„kilku frontach” więcej niż obecnie. 
Jest jednak problem z zatrudnieniem 
podwykonawców – firmy nie mają 
wolnych terminów. Z takim proble-
mami zmaga się od pewnego czasu 
wielu wykonawców i samorządów. 

Codziennie monitorujemy wykonywa-
ne roboty, sprawdzamy ich postęp. 
Nie mamy zastrzeżeń co do sposobu 
i jakości prac prowadzonych przez 
wykonawcę, na bieżąco przekazuje-
my mu również uwagi mieszkańców, 
które do nas trafiają. Niestety, nie da 
się uniknąć utrudnień przy remoncie 
na tak dużą skalę. Przepraszamy 
mieszkańców za wszelkie niedogod-
ności i prosimy o cierpliwość – mówi 
dyrektor Zarządu Drogowego w Olku-
szu Paweł Pacuń.

Co dalej z autobusami?
Dużą bolączką mieszkańców 

jest brak autobusów. Od początku 
lipca bowiem Związek Komunalny 
Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu zawiesił kursy linii BP, 
obsługującej Troks i Braciejówkę. – 
Nie mieliśmy innego wyjścia. Względy 
bezpieczeństwa naszych pasażerów, 
które stawiamy na pierwszym miej-
scu, są dla nas priorytetem. Poza tym 

nie jesteśmy w stanie zmusić prze-
woźnika, aby realizował kursy jeżdżąc 
po drodze, która w wielu miejscach 
jest po prostu nieprzejezdna – mówi 
przewodniczący ZKG „KM” Tadeusz 
Chwast.

Mieszkańcy obawiają się, co 
będzie za kilka tygodni, gdy skoń-
czą się wakacje, a dzieci i młodzież 
zaczną dojeżdżać do szkół. - Mamy 
nadzieję, że we wrześniu sytuacja 
będzie wyglądała znacznie lepiej niż 
teraz. Jesteśmy w stałym kontakcie 
z Zarządem Drogowym i uważnie śle-
dzimy, co się dzieje na remontowanej 
drodze. Sytuacja jest tam już nieco 
lepsza, dlatego wkrótce autobusy 
powinny w pewnym zakresie zostać 
przywrócone. Oczywiście z uwagi 
na naszych pasażerów zależy nam, 
aby było to możliwe jak najszybciej - 
dodaje Tadeusz Chwast.

Termin zakończenia wszystkich 
prac to koniec września. Przypo-
mnijmy, że zgodnie z projektem 
zakres robót obejmuje wykonanie: 
nowej podbudowy i nawierzchni, 
odwodnienia drogi i poboczy, regula-
cję studzienek, ustawienie barierek 
w wyznaczonych miejscach. W po-
szczególnych częściach drogi plano-
wana jest wymiana bądź wzmocnienie 
istniejącej konstrukcji jezdni oraz 
dobudowa chodników w miejscowo-
ściach Troks, Braciejówka, Micha-
łówka, Jangrot i Trzyciąż. Odcinek od 
szkoły w Jangrocie do skrzyżowania 
z drogą gminną w kierunku Cieplic 
zostanie wyposażony w nowy chod-
nik oraz kanalizację deszczową wraz 
z wykonaniem wylotu kanalizacyjne-
go do przydrożnego rowu. Podobne 
prace zaplanowano także w Trzyciążu 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1090K na 
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 
do granicy administracyjnej gminy.
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y

TEKST SF INANSOWANY ZE  ŚRODKÓW WŁASNYCH AUTORA

Jednym z podstawowych proble-
mów mieszkańców powiatu olkuskie-
go są kwestie poprawy infrastruktury 
transportu drogowego i kolejowego, 
szczególnie w  aspekcie połączenia 
do Krakowa. Ze względu na ogromne 
koszty takich inwestycji ich przygo-
towanie trwa nieraz wiele lat. Bardzo 
ważne jest także umieszczenie klu-
czowych dla naszych mieszkańców 
inwestycji w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego i programach in-
westycyjnych dla kolejnych okresów 
programowania środków unijnych dla 
Małopolski.

Już dziś na terenie naszego powiatu Wo-
jewództwo Małopolskie realizuje ogromną in-
westycję drogową w postaci budowy I i II etapu 
obwodnicy Wolbromia. Zadanie to kosztować 
będzie 21,5 mln zł i stanowi największą w powie-
cie olkuskim inwestycję w  drogi wojewódzkie 
z  dofinansowaniem ze środków unijnych. Ale 
przygotowanie tej inwestycji trwało wiele lat, 
podobnie jak wiele lat trwały starania o  znale-
zienie źródeł finansowania tego zadania. Dlate-
go tak bardzo istotne jest właściwe planowanie 
temu podobnych inwestycji. Dlatego też w  po-
niższym tekście pragnę przybliżyć Państwu moje 
starania w  trakcie mijającej kadencji sejmiku 
o  przygotowanie odpowiednich dokumentów 
koncepcyjnych oraz umieszczenie kluczowych 
dla nas inwestycji w  strategicznych dokumen-
tach planistycznych Województwa.  

Dlaczego nie udało się działać w  sprawie 
DK 94 Olkusz-Kraków? Samorząd wojewódz-
twa nie ma w tym zakresie żadnych prerogatyw. 
Droga 94 Kraków-Olkusz jest drogą kategorii 
krajowej, w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i  Autostrad i  jako taka nie podlega 
w  żaden sposób samorządowi województwa, 
a jedynie administracji rządowej. Jeszcze w po-
przedniej kadencji (w 2013 roku) ówczesny Za-
rząd Województwa podjął próbę opracowania 
koncepcji budowy nowej, dwupasmowej drogi 

z Olkusza do Krakowa wraz uzgodnieniem z za-
interesowanymi samorządami tego alternatyw-
nego przebiegu, aby móc później przekazać te 
materiały do GDDKiA. Niestety, ze względu na 
protesty kilku podkrakowskich gmin nie udało 
się uzgodnić takiego przebiegu. Obecnie sytu-
acja prawna dotycząca ewentualnych moder-
nizacji tego odcinka DK94 jest taka, że - dzięki 
m.in. odpowiedziom Ministerstwa Infrastruktu-
ry i  Budownictwa na interpelacje poselskie Pan 
Posła Jacka Osucha (nr interpelacji 4823, 6801, 
15067) - wiemy już, iż zapisy Umowy Koncesyj-
nej ze Stalexportem nie uniemożliwiają stronie 
rządowej budowy nowych lub modernizacji 
istniejących dróg krajowych, które stanowią 
równoległe drogi konkurencyjne wobec auto-
strady A4. Jednak GDDKiA podkreśla w  odpo-
wiedziach na powyższe interpelacje, że w  mo-
dernizacja DK94 Kraków-Olkusz nie została 
ujęta w  Programie Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014–2023 (z  perspektywą do 2025 r.), 
a  potrzeby poprawy stanu nawierzchni na całej 
sieci dróg krajowych są niewspółmierne do środ-
ków jakimi dysponuje GDDKiA w  ramach bu-
dżetu państwa. Zaplanowane na najbliższe lata 
przez GDDKiA inwestycje na „olkuskim” odcinku 
DK94: (1) przebudowa odcinka Modlnica-Gie-
bułtów (2019), (2) budowa w Olkuszu ronda na 
DK94 oraz podniesienie parametrów nośności 
DK94 w  Olkuszu wraz z  modernizacją przejść 
podziemnych (2019-21) oraz (3) budowa chod-
ników i  zatok autobusowych na odcinkach Ze-
derman-Jerzmanowice oraz Jerzmanowice-Gie-
bułtów w  mojej ocenie niestety nie poprawią 
płynności ruchu na DK94, a w godzinach szczytu 
nadal będą się na niej tworzyć korki. Osobiście 
bardzo żałuję, że nie udało się Panu Posłowi 
Jackowi Osuchowi spełnić swych zapowiedzi, 
dotyczących budowy w  choćby kilku miejscach 
na „olkuskim odcinku” DK94 dodatkowych pasów 
ruchu umożliwiających wyprzedzanie. 

Koncepcja nowego połączenia drogowe-
go DK94 z  autostradą A4. Wobec braku moż-
liwości wpływu samorządów na udrożnienie 
DK94, samorządy gmin powiatów olkuskiego 

i  chrzanowskiego w  2015 roku zaproponowały 
Zarządowi Województwa powrót do inicjatywy 
wyznaczenia nowego połączenia drogowego 
północno-zachodniej Małopolski z  autostradą 
A4 na kierunku Północ-Południe. Takie połą-
czenie pozwalałoby „otworzyć” tereny przemy-
słowe Małopolski Zachodniej na autostradę. 
Więc już w samym założeniu nie jest to projekt 
alternatywny wobec dojazdu do Krakowa drogą 
krajową 94. 25 kwietnia 2016 roku Sejmik Woje-
wództwa Małopolskiego podjął w tej sprawie re-
zolucję, a  zainteresowane samorządy wspólnie 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich przystąpiły do 
prac koncepcyjnych, dotyczących opracowania 
wielowariantowego przebiegu połączenia DK94 
z  autostradą A4. Wypracowanie porozumienia 
samorządów, przez tereny których ma przebie-
gać nowa droga jest w  takim przypadku abso-
lutnie niezbędne, ponieważ już niejeden projekt 
drogowy „poległ” z  powodu protestów okolicz-
nych gmin. Dlatego początkowe porozumienie 
Gmin Bolesław, Bukowno, Olkusz i  Powiatu 
Olkuskiego, co do przebiegu optymalnego wa-
riantu tego połączenia musiało jedynie cieszyć. 
Niestety, po jakimś czasie – i to też w naszym po-
wiecie jest już jakaś zła tradycja - nastąpiła zmia-
na spojrzenia Powiatu i Gm. Olkusz na uzgodnio-
ny wcześniej wariant. W  efekcie, na roboczych 
naradach w  ZDW w  Krakowie gminy Bolesław 
i  Bukowno pozostawały przy wcześniejszych 
ustaleniach, z  kolei Gmina Olkusz i  Powiat Ol-
kuski chciały innego przebiegu, pomijającego te 
dwie pierwsze gminy. Na szczęście z wszystkich 
opracowywanych wariantów po dokonaniu ana-
liz ekonomicznych, środowiskowych i  technicz-
nych projektanci wskazali jako najbardziej opty-
malny właśnie wariant pierwszy, prowadzący 
od węzła drogi DK94 w gm. Bolesław do węzła 
autostradowego A4 w miejscowości Rudno.

III etap obwodnicy Wolbromia. W  Wol-
bromiu realizowany jest obecnie I  i  II etap pro-
jektu budowy obwodnicy Wolbromia (od ulicy 
Miechowskiej do ulicy Skalskiej). Jej III etap od 
ulicy Skalskiej do tzw. Szosy Olkuskiej Zarząd 
Województwa początkowo łączył funkcjonal-

nie z etapem IV, obejmującym m.in. wybudowa-
nie bardzo kosztownego wiaduktu nad torami. 
W  związku z  tym z  przyczyn finansowych reali-
zacja tej części obwodnicy była odkładana na 
odległą przyszłość. Tymczasem w zgodnej opinii 
Mieszkańców oraz władz Wolbromia zaniecha-
nie realizacji jej III etapu i ograniczenie realizacji 
jedynie do I i II etapu tego zadania nie spowoduje 
zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów w  mie-
ście ani nie wyprowadzi tranzytowego maso-
wego ruchu pojazdów ciężarowych z  centrum 
miasta. Dlatego wspólnie z Burmistrzem Miasta 
i  Gminy Wolbrom podjęliśmy kroki mające na 
celu uaktualnienie dokumentacji projektowej 
dla III etapu obwodnicy, niezbędnej do podjęcia 
decyzji o  jej ewentualnej realizacji. Sprawa ta 
była przedmiotem kilku moich interpelacji do 
Zarządu Województwa, odbyliśmy też wspólnie 
kilka spotkań w różnych instytucjach, aby wyeli-
minować ewentualne przeszkody utrudniające 
rozpoczęcie III etapu obwodnicy Wolbromia.

Opracowanie dokumentacji wielowarian-
towego obejścia drogowego Klucz. Na zlecenie 
Zarządu Dróg Wojewódzkich od 12 październi-
ka 2017 r. krakowska firma projektowa Ekkom 
Sp. z  o.o. tworzy opracowanie studyjne pod na-
zwą „Wielowariantowe Studium Techniczno 
- Ekonomiczno - Środowiskowe przełożenia 
drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz 
– Klucze”. Zarząd Dróg Wojewódzkich  realizuje 
to zadanie we współpracy (również finansowej) 
z Gminą Klucze i  jest to efektem złożonej prze-
ze mnie w  2016 roku poprawki wprowadzonej 
przez Zarząd Województwa do projektu budże-
tu województwa na 2017 rok. Opracowywana 
dokumentacja rozpatruje możliwości połączenia 
drogi wojewódzkiej 791 (na wysokości zakładów 
Velvet) z  drogą wojewódzką 783 w  miejscowo-
ści Pazurek (północne obejście Klucz) oraz po-
prowadzenie tzw. zachodniej obwodnicy Klucz 
w  kierunku ulicy Bolesławskiej (drogi powiato-
wej 1095K). Obecnie odbyło się już kilka spo-
tkań roboczych projektantów w siedzibie Gminy, 
a  także w  ZDW w  Krakowie, a  przedmiotowe 
opracowanie zgodnie z  umową powinno zostać 
ukończone do października br.

Zestawienie kolejowego połączenia w  ra-
mach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) 
między Olkuszem i Krakowem. Ten temat ostat-
nio najmocniej porusza wyobraźnię naszych 
Mieszkańców. Podczas prac nad budżetem wo-
jewództwa małopolskiego na 2018 rok złożyłem 
propozycję wprowadzenia do budżetu zadania 
wieloletniego, polegającego na opracowaniu do-
kumentu studyjnego dotyczącego nowego po-
łączenia kolejowego Olkusz-Kraków w  ramach 

SKA, zawierającego m.in. badania środowisko-
we, analizy ekonomiczne i techniczne oraz wielo-
wariantowe „studium korytarzowe”. Zarząd Wo-
jewództwa uwzględnił moją propozycję w swojej 
autopoprawce do projektu budżetu. Aktualnie 
po ostatnich zmianach wprowadzonych przez 
sejmik w  budżecie województwa na ten cel za-
rezerwowano w  2018 roku kwotę 500 tys. zł. 
Obecnie Departament Transportu i Komunikacji 
Urzędu Marszałkowskiego przygotowuje się do 
ogłoszenia przetargu na realizację tego opra-
cowania, jednak nie zrobi tego bez otrzymania 
niezbędnych materiałów planistycznych od PKP 
PLK, które dotychczas nie spieszyło się z przeka-
zaniem Województwu opracowanych wcześniej 
własnych koncepcji kolejowych (np. Kolei Du-
żych Prędkości-KDP). 

Plan Zagospodarowania Przestrzenne-
go Województwa. 26 marca br. Sejmik przyjął 
Uchwałę w  sprawie uchwalenia Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego. Jest to dokument będący zbio-
rem rekomendacji, co do najlepszych kierunków 
rozwoju. Znajdziemy w  nim nie tylko inwenta-
ryzację najważniejszych potencjałów naszego 
regionu, ale też realną projekcję tego, co czeka 
nasze województwo w  ciągu najbliższych lat 
– zarówno jeśli chodzi o  wyzwania, szanse, jak 
i problemy. Warto podkreślić – bo jest to w isto-
cie rzeczy niezwykle ważne dla całego powiatu 
-   w  PZPW w  rozdziale dotyczącym „Rozwoju 
systemów transportu” znalazły się dwa bardzo 
istotne z  punktu widzenia powiatu olkuskiego 
zapisy, dotyczące planowania nowej drogi kra-
jowej o roboczej nazwie „Olkusz-Zator”, łączącej 
DK94 poprzez węzeł Rudno z  autostradą A4 
i  dalej z  DK28 do Zatora oraz rozpoczęcia prac 
koncepcyjnych i  studialnych nad możliwością 
rozbudowy SKA o nowe odcinki linii kolejowych 
do Olkusza. W  dokumencie tym uwzględniono 
również wśród transportowych inwestycji ko-
nieczność planowania nowej obwodnicy Klucz, 
czy dalszą realizację obwodnicy Wolbromia, 
czyli wszystkie kluczowe dla powiatu olkuskiego 
inwestycje komunikacyjne, które czekają na swą 
realizację w bliższej lub dalszej przyszłości. 

Komunikacyjne plany 
na przyszłość

Marcin 
Cockiewicz

Radny Sejmiku  
Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo!
Zdarzyło się to Ameryce. Pewien człowiek będąc w Las Vegas 

postanowił zagrać na ruletce, a że fortuna kołem się toczy, prze-
grał tysiąc dolarów. Gdy wrócił do hotelu, w kieszeni marynar-
ki znalazł żeton o wartości 5$. W pierwszej chwili postanowił, 
że zachowa go na pamiątkę. Jednak dusza hazardzisty wygrała 
i  wrócił do kasyna, gdzie ponownie zasiadł do ruletki obsta-
wiając numer 17. Stawka wynosiła 35 do 1, zainkasował 175$.  
Dobra passa trwała, ów mężczyzna wygrywał za każdym razem. 
W pewnym momencie krupier stwierdził, że kasyno nie posia-
da wystarczających ilości pieniędzy na kontynuację gry, a staw-
ka szła już w ogromne kwoty. Niezrażony mężczyzna udał się do 
innego kasyna. Kolejny postawił wszystko na 17 i kolejny raz wy-
grał. Przekonany w swoją dobrą passę obstawiał dalej… aż w koń-
cu kulka zatrzymała się na liczbie 18. PRZEGRAŁ WSZYSTKO. 

Spłukany młodzieniec udał się do hotelu. 
- Gdzie byłeś? – zapytał go znajomy, którego spotkał w holu. 
- Grałem w ruletkę – odpowiedział nasz bohater. 
- Jak Ci poszło?
- Nie tak źle. Przegrałem pięć dolarów…

Czytając tę anegdotę, nasunęła mi się refleksja nad stanem 
finansów naszej Gminy. Odwołując się do przywołanej wyżej 
opowieści załóżmy, że budżet gminy Olkusz w pewnym sensie 
jest tą wygraną w kasynie i wygląda następująco: 

• w roku 2015 wynosił 137,38 mln złotych;
• w roku 2016 wynosił 160,49 mln złotych;
• w roku 2017 wynosił 174,89 mln złotych;
• planowane dochody w roku 2018r. to co najmniej  

179,91 mln złotych; 

Łącznie ponad 652 000 000  pln /sześćset pięćdziesiąt 
dwa miliony złotych/! To kwota jaką Burmistrz Olkusza, 
Pan Roman Piaśnik miał do dyspozycji w obecnej kadencji. 
Dużo, nawet bardzo dużo w odniesieniu do przywołanego 
wyżej bohatera z Ameryki.

Panie Burmistrzu
Obejmując urząd składał Pan konkretne obietnice i zobowią-

zania. Obiecał Pan zwalczyć lokalne układy, obiecał Pan rozwój 
gminy, obiecał Pan zwiększyć zatrudnienie, obiecał Pan oddłu-
żenie gminy, obiecał Pan krainę mlekiem i miodem płynącą…

Jednak dane, cyfry, liczby, które płyną z konkretnych do-
kumentów mówią zupełnie co innego. Otóż po czterech latach 
Pańskich rządów, tylko na podstawie kilku przykładów sytuacja 
wygląda następująco:

1. Ranking gmin pod względem wydatków inwestycyjnych, na 
2478 gmin Olkusz zajął odległe 1894 miejsce.

2. Ranking gmin pod względem wydatków inwestycyjnych 
per capita (na mieszkańca), na 2478 gmin Olkusz zajął 
bardzo odległe 2032 miejsce. 

3. Według dostępnych danych wynika, że z Olkusza więcej 
osób wyjechało, niż się osiedliło. Pozycja 2062 Gminy  
Olkusz na 2478 gmin, powinna być alarmująca. Czy Pan 
się w ogóle tym przejmuje? Czy wywołało to u Pana zanie-
pokojenie? Wszystko wskazuje na to, że nie. Proszę jednak 
wierzyć, że wielu mieszkańców tej gminy jest bardzo za-
niepokojonych tym trendem. 

Podobnych przykładów można przywołać wiele. Jednak na 
podstawie wyżej przywołanych trzech przykładów możemy po-
wiedzieć, że pozycja lidera w jakimkolwiek zestawieniu jest poza 

zasięgiem. Jak się Pan zatem czuje teraz w obliczu zbliżającego 
się końca kadencji? Jak się Pan czuje w obliczu nie tyle niespeł-
nionych obietnic, ile w obliczu jednej wielkiej katastrofy?

Pewnie będzie Pan próbował zaprzeczyć, wobec czego pytam 
Pana o jeszcze jeden aspekt. O aspekt zadłużenia naszej gminy. 

Chyba nie zaprzeczy Pan, że Gmina Olkusz ma ogromne za-
dłużenie i pomimo deklaracji składanych przez Pana, że dopro-
wadzi Pan do jego znacznego ograniczenia, to prawda znowu 
jest inna. Owszem zaczynał Pan kadencję z zadłużeniem wyno-
szącym ponad 40 mln, obecne zadłużenie gminy wynosi ponad 
30 mln, jednak wg dostępnych materiałów, zadłużenie na ko-
niec 2018 roku, czyli na koniec kadencji wynosić będzie znowu 
ponad 40 milionów złotych. Gdzie zatem podziała się Pańska 
kolejna obietnica?

Szanowni Państwo!
W zasadzie na podstawie przywołanych wyżej przykładów 

mógłbym zakończyć dzisiejszy list otwarty i pozostawić Państwu 
ocenę zarządzania gminą przez ostatnie cztery lata. 

Pozwolę sobie jednak na koniec poruszyć wątek dotyczący 
wysokości inwestycji. 

Przy dobrym zarządzaniu, przy odpowiedniej trosce o pu-
bliczne pieniądze, dobry gospodarz (w tym przypadku Burmistrz) 
z każdej złotówki zasilającej budżet powinien wysupłać kilkana-
ście groszy na inwestycje. W skali budżetu Gminy Olkusz za 
ostatnie cztery lata kwota ta powinna wynosić minimum 
90 000 000 pln (dziewięćdziesiąt milionów złotych) własnych 
środków na inwestycje! Gdzie one są? Na co zostały wydane?  
Pytania są tym bardziej zasadne, ponieważ nawet kwota dłu-
gu niespecjalnie zmaleje w odniesieniu do początku kadencji. 
Panie Romanie Piaśniku, Panie Burmistrzu, wzywam Pana do 
udzielenia tych informacji mieszkańcom miasta i gminy Olkusz.  
Te odpowiedzi nam się należą!

Być może ktoś powie, że jest to abstrakcyjna kwota. W odpo-
wiedzi na taki zarzut zapraszam do przeanalizowania budżetów 
gmin o porównywalnym potencjale do Olkusza. Znajdziecie tam 
Państwo znacznie większy udział procentowy przeznaczany na 
inwestycje, ale tam rządzą prawdziwi gospodarze…

W oczekiwaniu na odpowiedź
Sebastian Tomsia

List Otwarty do Romana Piaśnika,  
Burmistrza Olkusza

Część II

Panie Burmistrzu, finanse są jak wchodzenie po drabinie,  
każdy wie jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić…
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY OLKUSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administra-
cyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257)

z a w i a d a m i a m 

że w dniu 16.07.2018 r. na wniosek Wójta Gminy Bolesław działa-
jącego przez pełnomocnika Pana Piotra Nowaka reprezentującego 
firmę pod nazwą NOWOPROJEKT Agnieszka Nowak, ul. Willowa 21, 
32-600 Oświęcim działającego na podstawie upoważnienia z dnia 
13.02.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla inwestycji: budowa drogi przy lesie w Bolesławiu – 
boczna od ulicy Kluczewskiej – odcinek ok. 0,4 km.

Inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Bolesław, 
gmina Bolesław, powiat olkuski, województwo małopolskie na niżej 
wymienionych działkach ewidencyjnych:

1)  Działki  objęte  liniami  rozgraniczającymi  (obręb  Bolesław): 
226/17 (226/15); 1352/1 (1352); 1683/1 (1683).

2) Działki objęte obowiązkiem budowy i/lub przebudowy innych 
dróg publicznych (obręb Bolesław): 1711, 1683/3 (1683).

W nawiasach podano numery działek sprzed podziału.
Informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyj-
nego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania 
się obwieszczenia.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami spra-
wy i uzyskania wyjaśnień w Wydziale Architektury, Budownictwa i In-
westycji Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2, 
w pokoju numer 109 w dniach: poniedziałek w godzinach 700 - 1700, 
wtorek, czwartek, piątek, w godzinach 700 - 1500 w terminie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Olkuski
Paweł Piasny

KOMUNIKAT
STAROSTY OLKUSKIEGO

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania 
oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 
17:00  nadany  zostanie  sygnał  alarmowy  (odwołanie alarmu – 
ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

OGŁOSZENIE
Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – na 

podstawie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wód z ujęć 
oraz sieci wodociągowej, wykonywanych przez laboratorium posia-
dające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – informuję, iż 
w I półroczu 2018 r. jakość wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi w gminach: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze spełniała wymogi 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

TERMIN SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O ZWROT 

PODATKU AKCYZOWEGO  
W 2018 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w terminie od 01 
sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku producenci rolni 
posiadający gospodarstwa rolne na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 

Wnioski wraz z dołączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami), 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2018 roku do 31 lipca 2018 roku w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2018 rok należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pokój nr 242, lub przesłać na adres 
urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego z zachowaniem 
terminu nadania pisma u operatora pocztowego.

Wnioski dostępne są:
1. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 

pokój 242, lub
2. na stronie internetowej: www.umig.olkusz.pl - odnośnik - 

Biuletyn Informacji Publicznej.
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Ulica Żeromskiego na 
remont musi poczekać

olkusz
Piotr�Kubiczek

Do naszej redakcji wpłynął list od 
mieszkańca ul. Żeromskiego z proś-
bą o interwencję: - W imieniu miesz-
kańców ulicy Żeromskiego pytam, 
czy w najbliższym czasie możemy 
się spodziewać remontu nawierzch-
ni i nowych miejsc parkingowych na 
tamtym terenie? Pracownicy szkół 
oraz rodzice przywożący dzieci na 
lekcje zabierają miejsca mieszkań-
com. Stan drogi też woła o pomstę 
do nieba – alarmuje jeden z lokato-
rów bloku znajdującego się w bezpo-
średnim sąsiedztwie SP 10 oraz II 
Liceum Ogólnokształcącego.

Pytania skierowaliśmy do ad-
resata, a więc Wydziału Drogowego 
w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz. 
Z pewnością nie na taką odpowiedź 
nasz Czytelnik liczył.

- W tegorocznym budżecie uchwa-
lonym przez Radę Miejską w Olku-
szu nie przewidziano przebudowy 

ul. Żeromskiego. W naszym mieście 
dostrzegamy wiele potrzeb - również 
w zakresie remontów drogowych, jed-
nak z uwagi na ograniczone środki 
w budżecie - nie da się wykonać ich 
wszystkich od ręki – wyjaśnia Michał 
Latos, rzecznik prasowy olkuskiego 
magistratu.

Gruntowną przebudowę zastąpią 
środki doraźne, a więc łatanie dziur. - 
Po ustaniu deszczów, we wskazanym 

miejscu planowane jest uzupełnienie 
ubytków w jezdni – dodaje przedsta-
wiciel urzędu.

Podsumowując, mieszkańcy ul. 
Żeromskiego, liczący na poważne in-
westycje w swoim najbliższym otocze-
niu muszą uzbroić się w cierpliwość 
i czekać na kolejne decyzje radnych 
i burmistrza, którym jak wiadomo 
tej jesieni kończy się czteroletnia 
kadencja.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

APEL RADY GMINY KLUCZE
do Starosty Olkuskiego i Rady Powiatu 

o niezwłoczne podjęcie zaniechanego wykonania zastępczego  
usunięcia odpadów z terenu Klucz Osady Nr 4  

w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego  
prowadzonego przez Starostę Olkuskiego 

W związku z uwzględnieniem w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze w Krakowie skargi Gminy Klucze na bezczynność Starosty Olkuskiego w zakresie usunięcia  
odpadów z terenu Klucze Osada nr 4 w ramach wykonania zastępczego decyzji Starosty Olkuskiego 
z dnia 20 czerwca 2017 roku znak: WS.1510.3.2017 cofającej bez odszkodowania zezwolenie na zbieranie  
odpadów i obejmującej obowiązek usunięcia wszystkich odpadów zgromadzonych na terenie nierucho-
mości w miejscowości Klucze Osada oraz uznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krako-
wie skargi Gminy Klucze na bezczynność Starosty Olkuskiego w zakresie zastępczego usunięcia wszyst-
kich odpadów z terenu Klucze Osada nr 4 za uzasadnioną, Rada Gminy Klucze apeluje do Starosty  
Olkuskiego i Rady Powiatu o niezwłoczne podjęcie zaniechanego wykonania zastępczego usunięcia 
odpadów z terenu Klucz Osady Nr 4 w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego prowa-
dzonego przez Starostę Olkuskiego. 

Podstawą niniejszego Apelu jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krako-
wie z dnia 29 czerwca 2018 roku – sygn. akt: SKO.EA/418/44/2018, w którym Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze jako organ nadzoru nad Starostą Olkuskim jednoznacznie i w sposób nie budzący żadnych 
wątpliwości stwierdziło, że uznaje skargę Gminy Klucze na bezczynność Starosty Olkuskiego w zakresie 
zastępczego usunięcia odpadów z terenu Klucze Osada nr 4 za uzasadnioną oraz że Starosta Olkuski 
powinien niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn przewlekłości postępowania 
egzekucyjnego.

Odpis wyżej powołanego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 
29 czerwca 2018 roku – sygn. akt: SKO.EA/418/44/2018, stwierdzającego bezczynność Starosty Olkuskie-
go w zastępczym usunięciu wszystkich odpadów z terenu Klucz Osady nr 4 stanowi załącznik do niniej-
szego Apelu.

Jako Radni jesteśmy odpowiedzialni za wspólnotę samorządową jaką jest Gmina Klucze i wszyscy  
jej mieszkańcy, dlatego uważamy,  że wystąpienie z powyższym Apelem jest koniecznością i naszym  
obowiązkiem!

Przewodniczący Rady Gminy Klucze 
(-) Bogusław Paś

Plac zabaw  
wciąż terenem budowy

Bogucin Mały
Piotr�Kubiczek

Wakacje to czas beztroskiego od-
poczynku. Dzieci, spędzające lato 
w domach, na miejsca spotkań naj-
częściej wybierają boiska i okolicz-
ne place zabaw. W Bogucinie Małym 
przy świetlicy wiejskiej MOK korzy-
stanie z huśtawek jest jednak nie-
legalne. Wszystko przez to, że plac 
wciąż pozostaje terenem budowy.

- Zgroza. Przyszły wakacje, urzą-
dzenia zostały zamontowane, a i tak 
nasze dzieci nie mogą z nich korzy-
stać – przekonują mieszkańcy Bogu-
cina. Rzeczywiście, przy świetlicy po 
powstaniu altany i mini siłowni pod 
chmurką, kolejną atrakcją miała być 
strefa zabaw dla dzieci. Słowo „mia-
ła” do obecnej sytuacji idealnie pasu-
je, bowiem w teorii plac wciąż nie jest 
oddany do użytku. Trudno się temu 
dziwić biorąc pod uwagę nawierzchnię, 
a właściwie jej brak. Bo trudno mówić 
o bezpiecznym korzystaniu z huśta-
wek na kamieniach i przy wystających 
krawężnikach.

Sytuacja dla części lokalnej spo-
łeczności jest niezrozumiała. - Typo-
wo polskie zachowanie. Plac zostanie 
pewnie oddany do użytku zimą. Tylko 
komu on będzie wtedy służył? - pyta-
ją mieszkańcy. W sprawę zaangażo-
wał się również sołtys wsi Sebastian 
Tomsia prosząc władze miejskie o in-
terwencję i przyspieszenie prac, które 
stanęły jakiś czas temu.

Powodem takiego stanu rzeczy 
jest nierozstrzygnięte postępowanie 

przetargowe. - Termin realizacji re-
montu wspomnianego placu zabaw 
zgodnie z przyjętym przez Radę Miej-
ską budżetem gminy mija z końcem 
tego roku. Dokładny termin realiza-
cji robót budowlanych będzie znany 
dopiero po wyłonieniu wykonawcy 
w drodze przetargu publicznego – in-
formuje Michał Latos, rzecznik pra-
sowy UMiG Olkusz.

Procedura wyłonienia wykonaw-
cy remontu, a dokładniej położenia 
nawierzchni poliuretanowej wciąż 
się wydłuża. Wynika to z braku ofert 
składanych przez ewentualnych wy-
konawców. I nie tylko cena jest tutaj 
problemem. Bardziej chodzi o napięty 
okres w branży budowlanej. O wolne 
terminy niezwykle trudno. - Gmina 
Olkusz kolejny raz przystąpiła do pro-
cedury wyboru wykonawcy. Stosow-
na informacja pojawiła się na stronie 
Biura Informacji Publicznej 18 lipca. 
Termin składania ofert wyznaczono 
do 3 sierpnia do godz. 12:00 – doda-
je Michał Latos.

Dopiero po tym terminie komi-
sja przetargowa przejrzy ewentualne 
oferty, oceni je i wybierze wykonaw-
cę. Jeśli jednak ponownie nie uda się 
go wyłonić, w grę wchodzi tryb zamó-

wienia publicznego z wolnej ręki. To 
jednak znowu przedłuży okres ocze-
kiwania na zakończenie inwestycji, co 
sugeruje, że w te wakacje dzieci w Bo-
gucinie Małym w zgodnie z przepisa-
mi i bezpieczeństwem nie będą mogły 
korzystać z placu zabaw.

- Wydział Drogowo-Inwestycyjny 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
przypomina, że w chwili obecnej te-
ren utwardzony wokół urządzeń za-
bawowych w obszarze wydzielonym 
betonowymi obrzeżami stanowi plac 
budowy i ze względów bezpieczeństwa 
zabronione jest jego użytkowanie – 
kończy Michał Latos.

Urzędnicze zakazy mają się jed-
nak nijak do codzienności. Chęć za-
bawy często wygrywa z tabliczką 
informacyjną i prowizorycznym ogro-
dzeniem terenu z taśmy. - Mieszkańcy 
Bogucina Małego czują się współod-
powiedzialni za sfinansowanie i powo-
dzenia tego projektu, bowiem w ciągu 
ostatnich dwóch lat przeznaczyli na 
tę inwestycje około 65% swojego bu-
dżetu sołeckiego. W mojej ocenie re-
alizacja tego zadania stoi pod dużym 
znakiem zapytania, szczególnie, że 
UMiG ogłasza drugi przetarg na re-
alizację projektu w trakcie szczytu 
sezonu budowlanego, gdy ceny są 
najwyższe, a wykonawcy już wczesną 
wiosną zapewnili sobie zakres prac 
na cały rok. Ten plac zabaw jest po-
trzebny wiosną i latem, a nie w okre-
sie jesiennych słot. Sądzę, że warto 
zastanowić się nad sposobem i termi-
nową realizacją wszystkich inwestycji 
prowadzonych na terenie całej gminy, 
bo problem jest większy – zaznacza 
sołtys Sebastian Tomsia.

Nowy dach wątpliwą 
ozdobą?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Z dnia na dzień budynek dawnego 
starostwa odzyskuje dawny blask. 
Zabytkowy gmach od lat czekał na 
renowację. Nic zatem dziwnego, że 
prowadzony remont wzbudza zain-
teresowanie mieszkańców. Jeden 
z naszych Czytelników podzielił się 
swoimi sugestiami na temat wyko-
nywanych prac.

Problem dotyczy dachu neokla-
sycystycznego zabytku. - Jego wyko-
nanie z prostej ocynkowanej blachy 
stanowi wątpliwą ozdobę odnawiane-
go budynku. W słoneczne dni niczym 
zwierciadło odbija promienia słońca, 
oślepiając spacerowiczów przebywa-
jących na rynku. Moim zdaniem za-
stosowany materiał szpeci elegancką 
elewację wyłaniającą się zza ruszto-
wań. Dlaczego nie zastosowano inne-
go materiału - szlachetnej dachówki, 
czy też nowoczesnej blachy dachowej, 
na tzw. rąbek stojący? Wybór ocynko-
wanej blachy skutkuje tym, że dach 
budynku, odbijając promienie słoń-
ca w brzydki sposób dominuje nad 
najciekawszym architektonicznie (są-
siedztwo kościoła i XIX wiecznych ka-
mienic tworzących olkuski magistrat) 
rogiem olkuskiego rynku – napisał do 
naszej redakcji Czytelnik.

Za rewitalizację tzw. kwarta-
łu królewskiego odpowiada gmina 
Olkusz, gdzie skierowaliśmy uwagi 
naszego Czytelnika. Władze miasta 
twierdzą, że wybór takiego materiału 
na dach to dobry pomysł.  - Blacha 
jest cynkowo-tytanowa. Wykonana na 
rąbek stojący, historycznie jak najbar-
dziej odpowiada XIX wiecznemu obiek-
towi. Pragnę uspokoić mieszkańców: 
blacha stosunkowo szybko pokryje się 
patyną i przybierze kolor szary jak na 
kamienicy róg Floriańskiej i Rynku. 
Liczne przykłady takich pokryć można 
znaleźć w obiektach zabytkowych na 
terenie całej Polski, w szczególności 
na pałacach, dworach, kamienicach 
oraz kościołach. Blacha cynkowa jest 
bardzo trwała. Poza tym patyna tworzy 
warstwę ochronną, która zabezpiecza 

metal przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi – odpowiada rzecznik 
prasowy magistratu Michał Latos.

Przypomnijmy, że renowację daw-
nego starostwa rozpoczęto w marcu. 
Obecnie trwa pierwszy etap robót. 
Do tej pory wycięto niektóre drzewa 
w ogrodzie. W trakcie są prace wybu-
rzeniowe i konstrukcyjne wewnątrz 
budynku, wymiana dachu, odgruzo-
wanie piwnic i całkowita modernizacja 
elewacji. Trwają również intensyw-
ne prace archeologiczne. W kolejnym 
etapie zaplanowano przebudowę po-
mieszczeń oraz prace wykończeniowe. 
Równolegle firma prowadzi będzie pra-
ce budowlane w podziemiach ratusza. 
Ostatni etap to adaptacja pomieszczeń 
muzealnych z wykorzystaniem nowo-
czesnych multimediów.

Wasze interWencje
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Letnie seanse  
w Dolince

olkusz
Wiola�Woźniczko

Już po raz drugi tego lata miesz-
kańcy olkuskiego osiedla Młodych 
spotkali się w Kinie Plenerowym 
w Dolince. Dopisała zarówno pogo-
da, jak i uczestnicy imprezy.

Osiedlowe seanse „pod chmurką” 
zaczęto organizować w ubiegłym roku. 
Pomysł spodobał się mieszkańcom, 
postanowiono go więc kontynuować 
także tego lata. Pierwsze kino ple-
nerowe zorganizowano z okazji Dnia 
Dziecka. Druga, lipcowa edycja upły-

nęła pod znakiem „Pokemonów” dla 
najmłodszych oraz „Niedokończone-
go życia” dla dorosłych widzów. Na 
seanse zapraszali członkowie zarzą-
du osiedla Młodych: Jan Durański 
i Wojciech Ozdoba.

Na tegoroczne wakacje nie za-
planowano już w Dolince kolejnych 
seansów. Nie oznacza to jednak koń-
ca letnich imprez. W ostatnią sobotę 
sierprnia odbędzie się festyn rodzinny 
dla wszystkich mieszkańców.

Letnie Kino Plenerowe zorgani-
zował zarząd osiedla Młodych przy 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Olkuszu oraz firmą „Fiber”.

Nowe oblicze 
Klubu „Krecik”
olkusz

Jakub�Fita

Olkusz znalazł się w gronie czte-
rech miast wybranych do drugiego 
etapu programu „CIF. Witaj piękna 
Polsko!”. Dzięki wygranej w inter-
netowym konkursie okolice klubu 
„Krecik” na osiedlu Młodych prze-
szły niedawno gruntowną renowa-
cję. W ramach prac odmalowano 
ściany przed wejściem do obiektu 
oraz zainstalowano elementy małej 
architektury.

Pawilon handlowy, w piwnicach 
którego znajduje się klub „Krecik” 
oraz filia miejskiej biblioteki, stanowią 
centrum największego osiedla w na-
szym mieście. Do niedawna estetyka 
tego miejsca pozostawiała wiele do 
życzenia. Otoczenie klubu było za-
niedbane i od wielu lat nieodnawiane. 
Podczas renowacji oczyszczono m.in. 
elewację budynku, którą pokrywały 
liczne napisy.

- To miejsce stanowi osiedlowe 
centrum kulturalne, z którego chęt-
nie korzystają okoliczni mieszkańcy, 
w tym także dzieci oraz młodzież. To 
właśnie aspekt użyteczności dla pręż-
nie działającej lokalnej społeczności 
był jednym z powodów decydujących 
o odnowieniu budynku w programie 
„CIF. Witaj, piękna Polsko!” – tłuma-
czą organizatorzy akcji.

Zgłoszenia do konkursu przyjmo-
wane były za pośrednictwem strony 

internetowej. Wpływ na jego rozstrzy-
gnięcie miały internetowe głosowanie 
z udziałem mieszkańców oraz mery-
toryczna ocena projektów dokonana 
przez organizatorów. Spośród kilku-
dziesięciu lokalizacji wytypowano 4 
miejsca, które zostaną odnowione 
dzięki środkom pochodzącym od fir-
my CIF. Jednym z nich jest właśnie 
okolica klubu „Krecik”. 

- Dziękujemy wszystkim, którzy 
chociaż jeden raz wcisnęli guzik „gło-
suj” i trzymali kciuki za nasz pomysł. 
Nasz wynik jeszcze raz potwierdza, że 
razem możemy wiele osiągnąć – pod-
kreśla Mateusz Kamionka, wiceprezes 
Stowarzyszenia SIMO, które na co 
dzień gospodaruje klubem. 

Oprócz aspektu marketingowego, 
akcja prowadzona przez firmę CIF ma 
także zwrócić uwagę na to, jak ważne 
jest dbanie o swoje miejsce zamiesz-
kania. Podejmowane działania ma-
ją na celu stworzenie mieszkańcom 
warunków poprawiających komfort 
życia oraz pomagają budować wza-
jemne więzi. 

W ramach prac wokół klubu od-
malowano ściany i wyczyszczono beto-
nową posadzkę. Przy wejściu pojawiły 
się także aranżacje składające się z re-
gałów i siedzisk oraz donice z roślina-
mi. - Wierzymy, że odnowienie terenu 
oraz wyposażenie tej lokalizacji w me-
ble i rośliny będzie inspirować lokalną 
społeczność do kolejnych działań ak-
tywizujących – pisze na swojej stronie 
organizator konkursu.

Policjanci świętowali 
swój dzień

powiaT
Wiola�Woźniczko

24 lipca to Święto Policji. Funkcjo-
nariusze z naszego powiatu trady-
cyjnie świętowali w auli olkuskiej 
komendy.

W tym roku mija 99 lat od utwo-
rzenia tej formacji. - Równo sto lat 
temu, po latach zaborów, Polska od-
zyskała niepodległość. Tworząc zrę-
by odrodzonego państwa polskiego 
za jedną z najważniejszych potrzeb 
uznano powołanie państwowej for-
macji policyjnej - poprzedniczki poli-
cji państwowej. Tradycje wywodzące 
się z tej formacji kultywujemy do dnia 
dzisiejszego. W rocznicę uchwalenia 
Ustawy o Policji Państwowej obcho-
dzone jest Święto Policji - mówił Ko-

mendant Powiatowy Policji w Olkuszu 
insp. Tomasz Zając.

Policyjne święto to okazja do 
wręczenia nominacji na wyższe stop-
nie. Awans na stopień podinspek-
tora wręczono Joannie Szelowskiej, 
a na stopień komisarza Arkadiuszo-
wi Szatanowi. Pięcioro funkcjonariu-
szy awansowało na stopień aspiranta 
sztabowego: Kamila Gadzińska, Da-
riusz Karolczyk, Jerzy Pałka, Mariusz 
Niewiara, Sławomir Patela. Paweł Ma-
dejski, Krzysztof Potok i Grzegorz Ko-
ścielny to nowi aspiranci. Stopnie 
młodszego aspiranta przyznano: Ra-
fałowi Kwaśniewskiemu oraz Markowi 
Urbańskiemu.

Nominacje na stopnie sierżanta 
odebrali: Dorota Baradziej, Adrian 
Zyguła i Mateusz Grabowski, a na 
stopień starszego sierżanta: Przemy-
sław Cyran, Bartosz Ćwik, Bartosz 

Chwast, Łukasz Janicki 
i Bartosz Słowiński. Sier-
żantem sztabowym został 
Krzysztof Klima. Sebastian 
Kucypera, Konrad Zajega, 
Tomasz Żaba i Jakub Fi-
lus zostali mianowani na 
stopień starszego posterunkowego.

-To dla mnie ogromna duma i za-
szczyt stać na czele tutejszej jednostki 
oraz kierować tak wspaniałymi ludź-
mi, którzy w realizacji swoich obowiąz-
ków wykazują wysoki profesjonalizm 
i zaangażowanie. Serdecznie gratuluję 
wszystkim odznaczonym, awansowa-
nym i nagrodzonym. To dowód waszej 
wzorowej służby i pracy - gratulował 
policjantom insp. Tomasz Zając.

Tego dnia funkcjonariusze usły-
szeli wiele życzeń od zaproszonych 
gości. Wśród nich byli: zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji 

w Krakowie insp. Robert Strzelecki, 
samorządowcy, politycy i przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych instytucji 
z powiatu olkuskiego.

Stałym elementem policyjnego 
święta jest wyróżnienie najlepszych 
funkcjonariuszy przez samorzą-
dowców. Wicestarosta Jan Orkisz 
w imieniu olkuskiego starosty Pawła 
Piasnego nagrodził asp. szt. Roberta 
Domagałę, asp. szt. Pawłą Banysia 
oraz p. Katarzynę Czarnik. Asp. szt. 
Krzysztof Kołodziej oraz st. asp. Dawid 
Henc zostali docenieni przez olkuskie-
go burmistrza Romana Piaśnika, a wy-
różnienia odebrali od wiceburmistrz 
Bożeny Krok. Nagrody burmistrza Bu-
kowna Mirosława Gajdziszewskiego 
trafiły do asp. Pawła Madejskiego 
i asp. Krzysztofa Potoka. St. Sierż. 
Paweł Jarzmik i st. sierż. Oskar Mi-
rowski odebrali nagrody przyznane 
przez wójta gminy Bolesław Krzysz-
tofa Dudzińskiego, a sierż. szt. Arka-
diusz Pielka, sierż.szt. Marek Buras 
i mł.asp. Grzegorz Kaczmarski przez 
wolbromskiego burmistrza Adama 
Zielnika. Asp. szt. Dariusz Gorgoń , 
sierż. szt. Paweł Czernikiewicz i sierż. 
szt. Paweł Ćwięczek  zostali docenie-
ni przez wójta gminy Klucze Norberta 
Bienia. Asp. szt. Artur Dachowski ode-
brał nagrodę od wójta gminy Trzyciąż 
Romana Żelaznego.
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Niewybuchy  
z czasów wojny

powiaT
Piotr�Kubiczek

W ostatnią niedzielę w Hutkach 
i na terenie Pustyni Błędowskiej 
w Chechle odnaleziono pociski ar-
tyleryjskie. Militarne pozostałości 
po II wojnie światowej, mimo iż za-
zwyczaj mocno skorodowane, nadal 
stanowią zagrożenie.

Na niewybuchy można się na-
tknąć właściwie wszędzie - podczas 

spacerów, czy prac budowlanych. Do-
wodem na to są ostatnie doniesienia 
m.in. z Chechła, gdzie natknięto się 
na pocisk o wymiarach 10 na 5 cm. 
Jak zawsze w takich przypadkach ła-
dunek został zabezpieczony przez pa-
trol rozminowania minerskiego, skąd 
trafił na poligon.

Warto pamiętać, że w przypadku 
ujawnienia pocisku, czy innego rodza-
ju amunicji, w żadnym wypadku nie 
wolno zmieniać jego położenia, nie 
mówiąc już o próbach rozbrajania. 
- Takie miejsce powinno być dobrze 

zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych, a zwłaszcza dzieci. Je-
śli odnajdziemy takie niebezpieczne 
przedmioty w lesie, to miejsce powinno 
być oznaczone w taki sposób, by nikt 
tam nie wszedł. Duże pociski artyle-
ryjskie mogą mieć siłę rażenia nawet 
kilkaset metrów – informuje st. asp. 
Katarzyna Matras z KPP w Olkuszu.

O takim znalezisku od razu po-
winno poinformować się policję, która 
zabezpieczy miejsce i sprawę przekaże 
innym służbom.

Próba kradzieży  
na stacji benzynowej

olkusz
Piotr�Kubiczek

W piątkowe popołudnie na stacji 
benzynowej przy drodze wojewódz-
kiej nr 791, przy wylocie z Olku-
sza na Chrzanów, dwóch mężczyzn 
w kominiarkach włamało się do 
automatu wrzutowego na monety. 
Dzięki błyskawicznej reakcji pra-
cownika obiektu oraz klienta, jed-
nego z nich udało się zatrzymać.

Do zdarzenia doszło około godzi-
ny 15. Na terenie stacji pojawiło się 
dwóch mężczyzn w kominiarkach na 
głowach. Za swój cel nie obrali jednak 
sklepu, tylko skrzynkę na monety przy 
odkurzaczu. Kasetkę udało im się wy-
ciągnąć, ale ostatecznie plan kradzie-
ży nie powiódł się. Pieniądze zostały 
odzyskane.

Interwencja pracownika stacji 
oraz jej klienta doprowadziły do uję-
cia jednego z mężczyzn i przekazania 
go wezwanym funkcjonariuszom po-
licji. Drugiemu z nich udało się uciec 

z miejsca przestępstwa. Całe zdarzenie 
zarejestrowały kamery monitoringu. 
- Zatrzymany 37-letni mieszkaniec 
Kalisza usłyszał już zarzut kradzieży 
z włamaniem. Mężczyzna przyznał 
się do winy. Sprawa ma charakter 
rozwojowy, choć akurat w tym przy-
padku z całą pewnością nie można 
mówić o napadzie na stację benzyno-
wą, a taka właśnie wieść rozniosła się 
po mieście. Mamy tutaj do czynienia 
z klasycznym włamaniem – przyznaje 
st. asp. Katarzyna Matras, oficer pra-
sowy KPP w Olkuszu.

Rynek i okolice na wakacyjny spacer

olkusz 
Olgerd�Dziechciarz

Właściwie jestem na nim każdego 
dnia; przechodzę po nim idąc do 
pracy, albo zdążając gdzieś w ja-
kiejś sprawie, na ogół droga przez 
ten plac jest na skróty więc z niej 
korzystam. Teraz przechodząc zer-
kam z ciekawością na postępy prac 
remontowych w budynku dawnego 
starostwa; dach w dużym stopniu 
pokryty już jest nową blachą, teraz 
robotnicy zajmują się elewacją (fot. 
1 Olkusz, pocz. XX w., foto ze zbio-
rów rodzinnych Ireneusza Cieślika).

Nie wszystko mi się na rynku po-
doba (irytuje mnie na przykład jego 
niepotrzebnie pofałdowana powierzch-
nia, efekt ostatniej kompleksowej 
przebudowy, podobnie nie zachwyca 
mnie nadbudowa na piwnicach ra-
tusza, owe ruiny, których obecność 
też jest efektem ubocznym niedaw-
nych prac budowlanych), ale nie będę 
ukrywał, że nasz rynek lubię. Przede 
wszystkim lubię go za przestronność, 
bo nie ma co się oszukiwać – olkuski 
rynek jest ogromny. Każdy, kto się na 
nim znajdzie pierwszy raz, jest pod 
wrażeniem jego wielkości. Nawet nie-
mieccy najeźdźcy jesienią 1939 r, gdy 
się na nim pojawili, byli pod jego wra-
żeniem, a skierowany tu przez władze 
okupacyjne na stanowisko starosty 
landrat Heinrich Groll – by go opisać 
– użył nawet określenia: „azjatyckie 
rozmiary”. Ponoć większy w Małopol-
sce jest jedynie ten krakowski.

Centralny plac Olkusza wytyczo-
ny został na kształt rzymskiego obozu 
wojskowego (czysto polska jest bowiem 
tradycja owalnego grodu) i zachował 
średniowieczny układ ulic. Trzeba jed-
nak pamiętać, że w średniowieczu był 
on niżej niż obecnie (2-4 m), jednak 
przez kilkaset z racji kolejnych warstw 
kamieni, którym go utwardzano, albo 
i zwykłych śmieci, które zwyczajowo 
nań wyrzucano, niejako narósł – dla-
tego obecne piwnice to dawne partery 
domów (z czasem wchodziło się do nich 
przez przedproża – do jednego z nich 
po północnej stronie można zaglądnąć 
przez świetlik). Jeśli ktoś jest ciekawy 
wyglądu olkuskich piwnic zapraszam 
na YouTube, gdzie pooglądać moż-
na filmiki z cyklu „Skarby Srebrnego 
Miasta’, w dużej części dotyczą one 
Olkusza „podziemnego”.

Otaczające rynek kamienice 
w niewielkim stopniu zachowały jesz-
cze elementy pozwalające ocenić jak 
mogły wyglądać przed wiekami. Bez 
wątpienia utraciły one wiele ze swe-
go oryginalnego wyglądu, co może-
my ocenić patrząc na dawne ryciny. 
Dość wspomnieć, że kiedyś prawie 
wszystkie przykryte były charakte-
rystycznymi polskimi dachami, nie 

były otynkowane, a zapewne jeszcze 
w XIX w. niektóre z nich miały pod-
cienia. Z reguły przebudowane zostały 
na przełomie XIX i XX w. Przy okazji 
nie certolono się i dla swoiście poję-
tej wygody skuwano wtedy ozdobne 
gzymsy czy kamieniarkę okienną. Ele-
menty gotyckie zachowały kamienice 
nr 16, 17, 20 (uwaga: przed wojna na 
rynku obowiązywała inna numeracja – 
zgodna z ruchem wskazówek zegara). 

Jednym z najcenniejszych obiek-
tów jest XVI w. kamienica (nr 20) zwa-
na Batorówką. Ona jedna przykryta 
jest polskim dachem, który zrekon-
struowano przed jakimś ćwierćwie-
czem. Wzmocniona szkarpami jest 
siedzibą olkuskiego Oddziału PTTK i to 
miejscowym działaczom turystycznym 
zawdzięcza nazwę; bo między Bogiem, 
a prawdą król Stefan Batory – wbrew 
legendom – nigdy w niej nie nocował, 
co więcej: nigdy nawet nie był w Ol-
kuszu. Pod budynkiem znajdują się 
wspaniałe gotyckie piwnice, w jednej 
z nich zachował się stary szybik gór-
niczy. Takie szybiki były nielegalne, bo 
w obrębie murów miejskich obowią-
zywał zakaz pozyskiwania kruszców 
i ktoś, kto taki zakaz łamał narażał się 
na karę: „danie gardła”, czyli ścięcie. 
A zakaz wprowadzono, bo kopiący po-
wodowali zagrożenie dla budynków: 
pękanie murów itd. W budynku za-
chowało się sporo zabytkowych ele-
mentów (misterny kamienny portal 
w sali na piętrze, brama wejściowa).

W kamienicy nr 16 zwanej do-
mem pod wisielcem (kiedyś targnął 
się na swoje życie na jego tyłach pe-
wien mieszkaniec Pomorzan, który na 
targu przegrał pieniądze) możemy po-
dziwiać gotycką kamieniarkę okienną 
i portal wykuty w zlepieńcu parczew-
skim (prawdopodobnie przeniesione 
tam zostały z nieistniejącego kościoła 
Najświętszej Marii Panny przy klaszto-
rze augustianów). Z kolei w kamienicy 
„Myszkowskich” (Rynek 29) zwraca 
uwagę wspaniały renesansowy portal 
z rzeźbioną główką aniołka (XVI-XVII 
w.). Pod tym domem gotyckie piwni-
ce mają trzy poziomy sięgając pod 
Rynek na głębokość kilkunastu me-
trów! Co ciekawe, w „Katalogu Zabyt-
ków Sztuki Polskiej” K. Kutrzebianki, 
rejestrującym stan z 1951 r., wspo-
mina się nawet o czterech poziomach 
i prowadzącym stamtąd korytarzu do 
kościoła św. Andrzeja! Faktycznie jest 
tam zasypana piwnica prowadząca 
pod rynek, w innej zaś sali jest wnę-
ka, ślad po zamurowanym przejściu 
prowadzącym również gdzieś pod cen-
tralny plac miasta.

W wielu innych kamienicach za-
chowały się zabytkowe odrzwia i porta-
le (wspomniane gotyckie w kamienicy 
nr 16, klasycystyczne i neoklasycy-
styczne - nr 12, barokowe - nr 25), 
pod wszystkimi też znajdują się efek-
towne piwnice, w kilku działają, lub 
działały restauracje i kawiarnie; kiedyś 
projektowano stworzenie w Olkuszu 
podziemnej trasy turystycznej która 
wieść miała poprzez piwnice, ale nie 

wiem, jak to sobie wyobrażano, skoro 
należą do prywatnych osób.

W piwnicach pod kamienicami 
nr 22 i 30 znajdują się potężne filary. 
O olkuskich podziemiach krążą legen-
dy. Ponoć kiedy w styczniu 1945 r. do 
Olkusza wkraczała Armia Radziecka, 
jeden z czołgów, najprawdopodobniej 
T-34 zapędził się na największy miej-
ski plac i nagle ...zniknął! Najwidocz-
niej pod ciężarem dziesiątek ton stali 
zawalił się strop jednej z piwnic, więc 
tank wraz z załogą znalazł się „piętro 
niżej”. Jednak wedle innej wersji to 
nie był czołg, tylko traktor; od daw-
na szukam potwierdzenia tej historii, 
ale wszystko wskazuje na to, ze jest to 

klasyczna legenda miejska Olkusza. 
Czasem w związku z owymi podziem-
nymi korytarzami wynikają historie 
śmieszne, jak z pewną kobietą, która 
zapadła się w rynku, a wyciągnięta 
z dziury była wielce ukontentowana, 
że nie stłukły jej się butelki w siatce. 
Jeszcze inna historia, gdy do jednej 
z kamienic przywieziono węgiel na zi-
mę, wozak opał wykiprował, wrzucił 
do piwniczki i myślał, że sprawa zała-
twiona, a tu gospodarz mówi, że wę-
gla w piwnicy nie ma! Co się okazało; 
pomylono okienka i węgiel wrzucono 
do piwnicy, o której nikt nie wiedział, 
że istnieje.

Przy Rynku, na rogu ul. Krakow-
skiej wznosi się charakterystyczna 
kamienica zwana pałacem Wielopol-
skich (tak na marginesie, wznosi się 
ona na fundamentach tego pałacu, ale 
nim nie jest). Długa na kilkadziesiąt 
metrów zwraca uwagę elewacją, któ-
ra pokryta jest porcelitowymi kafla-
mi – stąd też druga nazwa budynku: 
pałac pod kaflami. I pod nim znaj-
dują się duże, przestronne piwnice, 
choć wiem to tylko z relacji, bo akurat 
w nich nie byłem. W południowej pie-
rzei Rynku (nr 3) znajduje się klasycy-
styczne Starostwo (wzniesione w 1826 

r.) – to ten budynek, który teraz jest 
zasłonięty, bo trwa jego remont. Stoi 
ono dokładnie w tym miejscu, gdzie 
ongiś znajdowała się olkuska menni-
ca bijąca monety za panowania Ste-
fana Batorego i Zygmunta III Wazy 
oraz dom żupnika Josta Decjusza. 
Pod gmachem zachowały się dawne 
piwnice z portalami ze zlepieńca par-
czewskiego. Część piwnic wychodzi 
poza budynek – na plac na jego tyłach 
(właśnie zostały odsłonięte i tez czeka 
je remont). W zachodniej pierzei stoją 
trzy klasycystyczne budynki. Ozdo-
biona herbem mieszczańskim, czyli 
gmerkiem Macieja Słowaka siedziba 
Urzędu Stanu Cywilnego, pod którą 

również znajdują się zabytkowe piw-
nice. W budynku USC w XIX w. była 
karczma i zajazd pod św. Florianem. 
Rzeźba tego świętego jeszcze przed 
wojną zdobiła ścianę tego domu.

Olkusz z lotu ptaka fot. autorstwa 
urodzonego w Olkuszu pilota Alek-
sandra Karola Lubańskiego. W 1937 
roku 32-letni A. K. Lubański zginął 
w katastrofie lotniczej pod Radomiem, 
jest pochowany na olkuskim cmenta-
rzu parafialnym nagrobek ze śmigłem

Następnym budynkiem jest magi-
strat z początków XIX w. i pochodzący 
z tego samego okresu gmach Urzędu 
Miasta, którego fasadę niedawno odre-
montowano, przy okazji przywracając 
jej – jak się okazuje pierwotną kolory-
stykę: róż pompejański – z początku 
nie wszystkim się ten kolor podobał, 
teraz chyba już się doń przyzwyczajo-
no. Pod urzędem są okazałe piwnice. 
W części z nich zajmowała restaura-
cja Gwarek – teraz niestety nieczynna. 
Część zaś chyba jest niewykorzystana 
(w tym wspaniała, sklepiona kolebko-
wo kamienna piwnica, która znajdu-
je się pod zieleńcem przed gmachem 
urzędu), w każdym razie dawno tam 
nie byłem.

Na środku Rynku mamy nadbu-
dowaną się piwnice gotyckiego ratusza 
z wieżą, który to obiekt służył przez 
kilkaset lat za siedzibę władz miej-
skich: wójtom, potem burmistrzom 
i rajcom, a został pochopnie rozebra-
no w początkach XIX wieku. 

Co ciekawe wiemy, że pierwszym 
wójtem olkuskim, którego imię znamy, 
był pojawiający się w dziejach miasta 
w 1322 r. Jeszko; być może pochodził 
ze Sławkowa (w 1317 r. wymieniany 
jest w księdze miejskiej niejaki Jesco-
nis ze Sławkowa). Ów Jeszko był ma-
jętnym człowiekiem, bo kupił wówczas 
od Konrada de Chogar kamienicę przy 
ul. Grodzkiej w Krakowie. (Tu dygre-
sja, tylko o rok młodszą wzmiankę, bo 
z 1323 r. mamy o wójcie krakowskim 
zwącym się Johannes /Hanco/ de Yl-
cus, czyli „z Olkusza”; w następnych 
latach piastował on ten urząd jesz-
cze kilkakrotnie). Badająca początki 
miasta B. Górnisiewicz sądzi, że ów 
pierwszy olkuski wójt Jeszko otrzy-
mał ten urząd od Władysława Łokiet-
ka. Wojowniczy Piast miał je odebrać 
jakiemuś buntowniczemu Niemcowi 
popierającemu bunt wójta Alberta 
i być może sprzymierzonemu z wro-
giem Łokietka bpem Janem Muskatą 
(być może był to Gerlach von Kulpen, 
szwagier biskupa).

W 1331 r. wójtostwo olkuskie, 
za zgodą Łokietka, nabył wójt wielic-
ki Jan (wedle jednak B. Górnisiewicz 
Jan i Jeszko to ta sama osoba!). Ko-
lejny znany nam wójt zwał się Piotr 
i występuje w latach 1346-47. Potem, 
w 1359 r. mamy znów Jana. Właśnie 
jego syn Filip jest kolejnym, znanym 
nam z imienia wójtem olkuskim, któ-
ry rządził w 1365 r. Jednak wójtostwo 
dzielił Filip z siostrzenicą Magdaleną. 
Niedługo, bo ta swą część odsprzedała 
Janowi Borkowi, obywatelowi krakow-
skiemu, stolnikowi sandomierskiemu 
i pierwszemu znanemu olkuskiemu 
żupnikowi (zob. dalej). Z kolei sio-
strzeniec Filipa Jeszko zostaje wójtem 
jeszcze w tym samym roku.

W dwa lata później zamienia ów 
Jeszko z Janem Borkiem wójtostwo 
na słodownię. Skądinąd mamy in-
formację, że część olkuskiego wójto-
stwa dostała się też krakowskiemu 
płatnerzowi i mieszczaninowi, który 
zwał się Friczko (Zarworcht, występuje 
w latach 1339-55), który przejął ową 
cząstkę za żoną Krystyną. Ten kawałek 
wójtostwa przeszedł po jego śmierci na 
ręce dzieci: Jaśka (zwanego też Kreza) 
i Magdalenę (żonę Mikołaja Gerlacha), 
czyżby chodziło o tę samą Małgorza-
tę, siostrzenicę Filipa, o której pisa-
liśmy kilka zdań wcześniej? Bożena 
Wyrozumska wzrost znaczenia rady 
miejskiej tłumaczy właśnie podziele-
niem wójtostwa na kilka części. Stąd 
i ten galimatias z imionami. Poza tym 
podzielone wójtostwo łatwiej było wy-
kupić. Miasto uczyniło to ostatecznie 
w 1408 r., kupując je wraz z Parcza-
mi i Starczynowem od wspomnianego 
Piotra Borka. Od tej chwili wójtostwo 
należało do urzędów miejskich, w któ-

rego skład wchodziły spore dobra, bo 
m.in.: dwie kamienice, folwark, karcz-
my, młyn, jatki itd.

Poczet wójtów i burmistrzów ol-
kuskich do upadku Rzeczpospolitej. 
1322 wójt Jaszko, 1331 Jan, 1346-47 
Piotr, 1359 Jan, przed 1365 wójtostwo 
w rękach Filipa i Krystyny, potem 
za Krystynę Friczko, 1365 wójtostwo 
w rękach Magdaleny i Jeszka Krezy, 
1365-1388 wójt Jan Bork, 1388-1407 
Piotr Bork, 1434 zyski z wójtostwa 
dla Jana Szwajdnicera, 1437 Mikołaj, 
1443-1445 zyski z wójtostwa dla Abra-
hama Czarnego, a w 1446 dla Elżbie-
ty (żona krakowianina Jarosza), 1448 
pierwszy znany z nazwiska burmistrz 
Tomasz Szperka, 1449 burmistrz M. 
Sperkoza a wójt Melchior, 1450 wójt 
Mikołaj Finger, 1451-52 wójt Hiero-
nim Jarosz, 1453 wójt Michał Marszel, 
1457 burmistrz Kacper, 1462 wójto-
wie Łukasz i Melchior, 1463 wójt Mel-
chior, 1491 burmistrz Jan Kościeński 
(Kościński), 1492 wójt Jakub, 1493 
znów burmistrzem był Jan Kościń-
ski, 1519 wójt Mikołaj, 1530 bur-
mistrz Jan Longus, 1553 wójtostwo 
miał kupić Jan Boner (nie wszyscy 
to potwierdzają), 1554 wójtowie Sta-
nisław Samiec i Stanisław Stańko, 
1574 burmistrz Bartłomiej Zbytni, 
1583 burmistrz Jakub Januszewski, 
1584 burmistrz Krzysztof Sloser, 1590 
burmistrz Tobiasz Pękala, 1594 bur-
mistrz Adam Bernek, 1604 burmistrz 
Adam Słanka, 1608 burmistrz Kacper 
Pasierbek, 1608-1609 burmistrz Sta-
nisław Amenda, 1616 burmistrz Ja-
kub Januszewski, 1616 wójt Kacper 
Pasierbek, 1617 burmistrz Stanisław 
Waczowski, 1629 burmistrz Andrzej 
Turowski, 1629 wójt Jan Czarny, 1631 
burmistrze: Paweł Rudawski, Seweryn 
Janto, Fryderyk Frobell, Krzysztof Ka-
mionsky, 1633 burmistrze: Seweryn 
Janto, Samuel Wiszniowski, 1633 
wójt Jan Starczynowski, 1634 bur-
mistrze: Fryderyk Frobell i Jan Czar-
ny, 1638 burmistrz Adam Kurski, 
1648 burmistrz Andrzej Kukliński, 
1677 burmistrz Jan Motczyński, 1692 
burmistrz Marcin Muszyński, 1694 
burmistrze: Jan Gwardziński i Albert 
Gębarowski, 1700 burmistrz Jan Fi-
lipowicz, 1701-02 burmistrz Mar-
cin Muszyński, 1711 burmistrz Jan 
Guzowski, 1714 burmistrz Andrzej 
Zawrzykraj, 1715-16 burmistrz Fran-
ciszek Gawroński, 1728 zaś burmistrz 
Andrzej Zawrzykraj, 1732 wójt i bur-
mistrz Franciszek Gawroński, 1736 
burmistrze: Marcin Muszyński i Jan 
Gorecki, ok. 1746 burmistrz Kacper 
Stanisław Mogilski, 1748 wójt i bur-
mistrz ponownie Andrzej Zawrzykraj, 
1761 wójt Antoni Kościański (Kościń-
ski), 1775 burmistrz Józef Zarawski, 
1785 wójt Antoni Kościański, 1785 
burmistrz Wojciech Mogilski, 1786-
1790 burmistrz Leopold Kautz vel 
Kaucz. (na podstawie D. Molendy).
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OGŁOSZENIA DROBNE

OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

R E K L A M A

TygoDniK REgionaLny 
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W trosce o bezpieczeństwo 
na przejazdach kolejowych
powiaT

Piotr�Kubiczek

Co zrobić, gdy zepsuje nam się sa-
mochód na przejeździe kolejowym? 
Na pewno trzeba zachować zimną 
głowę i zacząć szybko działać. Pol-
skie Koleje Państwowe PLK S.A. 
w ostatnim czasie zadbały o to, 
aby nawet w patowej chwili czuć 
się bezpiecznie.

Otóż od czerwca 14 tysięcy prze-
jazdów kolejowo-drogowych w Polsce 
ma swój unikatowy numer. Razem 
z telefonami alarmowymi można go 
znaleźć na żółtych naklejkach umiesz-
czonych albo na krzyżach św. Andrze-
ja, albo na napędach rogatkowych 
– w zależności od kategorii przejazdu.

Naklejki znajdują się na we-
wnętrznej stronie krzyży św. Andrze-
ja – jeśli jest to przejście dla pieszych 
(kat. E), przejazd zabezpieczony zna-
kami (kat. D) lub znakami i sygna-
lizacją świetlną (kat. C). Wielkość 
naklejki 40 cm x 11 cm. Na prze-
jazdach z rogatkami (kat. B i kat. A) 
naklejki znajdują się natomiast na 
napędach rogatkowych (słupkach, do 
których przymocowane jest ramię ro-
gatki). Wielkość naklejki 5 cm x 20 cm.

Indywidualne numery identyfi-
kacyjne na odblaskach to numer li-
nii kolejowej oraz jej kilometr. Dzięki 
niemu podczas przyjmowania inter-
wencji operator numeru 112 szybko 
zlokalizuje przejazd na sieci kolejowej 
i w terenie. W kilka minut wstrzymany 
będzie ruch pociągów i zminimalizo-
wana możliwość zdarzenia. Dodatko-
we numery podane „w razie awarii” to 

numery do informowania dyspozytora 
kolei na terenie konkretnego zakładu 
linii kolejowej o usterce urządzeń, czy 
uszkodzeniu oznakowania na przejeź-
dzie w przypadku, gdy nie ma bezpo-
średniego zagrożenia życia.

Dojeżdżamy do przejazdu, zwal-
niamy, rozglądamy się czy bezpiecz-
nie możemy pokonać przejazd i pewni 

swego naciskamy na pedał gazu. Nie-
stety, nasz samochód nagle odmówił 
posłuszeństwa. Silnik zgasł, a my zo-
staliśmy na torach. Sytuacja mało 
popularna, ale możliwa. I co wtedy? 
Strach to najgorszy doradca. Od razu 
warto zacząć działać. Bierzemy telefon, 
dzwonimy na numer 112 i podajemy 
operatorowi numer identyfikacyjny 

przejazdu z żółtej naklejki. Trwa to 
kilkanaście sekund, jest proste i co 
najważniejsze – skuteczne. Operator 
specjalnie stworzonym łączem powia-
damia o całym zajściu służby PKP PLK 
S.A, a ruch pociągów na danym ob-
szarze zostaje wstrzymany.

Jak informuje PKP, realizację pro-
jektu wspierała merytorycznie Pań-
stwowa Komisja Badania Wypadków 
Kolejowych. Aby nowy system mógł 
sprawnie działać, PLK przeszkoliła 
około 10 tysięcy pracowników: dyżur-
nych ruchu, dyspozytorów i koordy-
natorów systemów bezpieczeństwa. 
Inicjatywa PLK wymagała także ści-
słej współpracy z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, w tym z 17 Centrami Powiada-
miania Ratunkowego w całej Polsce. 
Operatorzy numeru alarmowego 112 
wspólnie z kolejarzami testowali i do-
pracowali procedurę przyjmowania 
zgłoszeń i przekazywania ich do re-
alizacji. Współpraca z Głównym Urzę-
dem Geodezji i Kartografii zapewniła 
umieszczenie lokalizacji przejazdów 
na mapach wykorzystywanych przez 
operatorów nr 112.

Warto również dodać, że PKP pro-
wadzi obecnie największy w historii 
program inwestycyjny. Wymiana, re-
monty i budowa nowych torów oraz 
montaż nowoczesnych urządzeń ste-
rowania ruchem, ma bezpośrednio 
wpłynąć na wzrost poziomu bezpie-
czeństwa pasażerów oraz kierowców. 
Wakacje to czas, kiedy ruch na dro-
gach i przejazdach kolejowych jest 
wzmożony. Częściej niż zwykle docho-
dzi do sytuacji, gdzie logiczne myśle-
nie powinno wziąć górę nad stresem.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Kupię - Sprzedam

 ǧ Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ Autoskup- każda marka, każdy stan. 
Tel.(793)999910.

uSługi
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA "Jupiter" 

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko 
“Victorii”). Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy tradycyjne - 
twarde (duża ilość kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

 ǧ Stylizacja rzęs. Tel.(784)182730.

 ǧ Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ Autoskup - każda marka, każdy stan. 
Tel.(793)999910.

Budowlane

 ǧ Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914521.

eleKtrotechniczne

 ǧ Naprawa telewizorów.  
Tel. (791)849525.

 ǧ Finansowo - prawne

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

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 8-20,  

skup i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

oKolicznościowe

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 zaprasza. 
Natychmiastowe zdjęcia do dokumentów 
(drobny retusz gratis, możliwość wykona-
nia w domu u klienta). Tel.(600)057912.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 30. 
Najszybsze i najtańsze zdjęcia do 

dokumentów w 3 minuty + retusz gratis 
(możliwość dojazdu do klienta).  

Tel.(600)057911, (692)736760.

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe - 

zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

motoryzacja
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PROFE-

SJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHODOWE
 ǧ F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 21. 

Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.
 ǧ AUTO-PLAST sp.j.

- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, (695)634005.

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby samo-
chodowe, sprzedaż, montaż, naprawa, 
serwis. Bogucin Duży 100.  
Tel.(32)6428656, (663)747609.

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

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

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

 ǧ POMOC DROGOWA. Tel.(695)634005.
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy stan. 

Tel.(793)999910.

 ǧ Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

nieruchomości
 ǧ Wynajmę hale z pom. socjalno biuro-

wymi w Wolbromiu, na wprost cmentarza. 
Tel.(604)328294.

działKi i grunty
 ǧ Sprzedam działkę o powierzchni 2011 

m2, Kwaśniów Dolny. Tel.(503)076295.
 ǧ Sprzedam działkę 20 ar, halę 200 m2 

,dom 170 m2. Olkusz, ul. Mazaniec.  
Tel.(532)883644.

loKale użytKowe
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od ulicy. 
Tel.(519)192879.

nauKa
 ǧ Nauka gry na fortepianie, keyboardzie, 

organach, gitarze a także lekcje śpiewu 
z dojazdem do domu!! Lekcje prowadzi 

doświadczony nauczyciel z przygoto-
waniem pedagogicznym. Możliwość 
wypożyczenia instrumentu w pierwszym 
etapie edukacji. Tel.(698)476280.

praca
 ǧ Firma zatrudni ślusarzy/ monterów 

konstrukcji stalowych/ spawaczy oraz 
operatorów obrabiarek skrawających.

 ǧ Zakres działań: Małopolska oraz Śląsk. 
Umowa o pracę. Kontakt w godzinach: 
07:00-15:00. Tel.(660)783892.

 ǧ Firma  P.P.H.U. EKO-INSTAL 
w Olkuszu zatrudni operatora koparki 

z doświadczeniem.  
Gwarantowana umowa o pracę.  

Kontakt: info@eko-instal.olkusz.pl.  
Tel.(608)024911, (536)870710.

 ǧ 40 lat, wykszałcenie wyższe ekono-
miczne, szukam pracy. Tel.(693)651057.

 ǧ Poszukujemy pracowników  
do pracy w pralni w Trzebini.  

Zapewniamy bezpłatny dojazd.  
Kontakt Tel.(693)850129.

 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, znajomość 
j.angielskiego, również do przyuczenia. 
Tel.(509)020901.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport mię-
dzynarodowy, C+E, na chłodnie, wyjazdy 
tygodniowe. Tel.(666)352660.
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27-31 lipca
 ǧ 16:00�Iniemamocni�2�(2D�DUBBING)�
 ǧ 18:30�Iniemamocni�2�(3D�DUBBING)�

27 lipca
 ǧ 10:00�Co�w trawie�piszczy�(2D�DUBBING)�
 ǧ 12:00�Whitney�(2D�NAPISY)�
 ǧ 15:30�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 16:00�Co�w trawie�piszczy�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 18:00�Whitney�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 20:15�Sicario�2:�Soldado�(2D�NAPISY)�
28-31 lipca

 ǧ 10:00�Co�w trawie�piszczy�(2D�DUBBING)�
 ǧ 15:30�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 16:00�Co�w trawie�piszczy�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 18:00�Whitney�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 20:15�Sicario�2:�Soldado�(2D�NAPISY)�
1 sierpnia

 ǧ 10:00�Co�w trawie�piszczy�(2D�DUBBING)�
 ǧ 15:30�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 16:00�Co�w trawie�piszczy�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 18:00�Whitney�(2D�NAPISY)�

 ǧ 20:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 20:15�Sicario�2:�Soldado�(2D�NAPISY)�
2 sierpnia

 ǧ 10:00�Co�w trawie�piszczy�(2D�DUBBING)�
 ǧ 15:30�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 16:00�Co�w trawie�piszczy�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 18:00�Whitney�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!�(2D�
NAPISY)�

 ǧ 20:15�Sicario�2:�Soldado�(2D�NAPISY)�

27 lipca
 ǧ 18:00�Wernisaż�wystawy�fotograficznej�-�
“Miasto�innym�Okiem�-�Olkusz”

28 lipca
 ǧ 21:00�Kino�plenerowe�na�olkuskim�rynku�
-�seans�filmu�“Slumber”�-�horror�-�Rynek�
Olkusz

 ǧ Galeria zaprasza do zwiedzania ekspo-
zycji stałej malarstwa współczesnego 
polskiego, europejskiego i światowego 
z kolekcji Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu. Pon 9-16, wt.-pt 10-18,  
sob 10-14.

27 lipca
 ǧ 15:00�-�17:00�Animacje�dla�dzieci�
 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Razem�
 ǧ 17:00�-�20:00�Klub�Wiarusy�

 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�30�lipca
 ǧ 15:00�-�17:00�Animacje�dla�dzieci�
 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�

31 lipca
 ǧ 15:00�-�17:00�Animacje�dla�dzieci�
 ǧ 17:00�-�18:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 18:00�-�19:00�Fitness�
 ǧ 18:00�-�19:00�Plastyka�
 ǧ 19:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�

1 sierpnia
 ǧ 15:00�-�17:00�Animacje�dla�dzieci�
 ǧ 17:00�-�18:00�Plastyka�
 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 18:00�-�20:00�SztukAdemia�

2 sierpnia
 ǧ 15:00�-�17:00�Animacje�dla�dzieci�
 ǧ 17:00�-�19:00�Słowikowe�metamorfozy�
(Kosmetyczka/Gotowanie)�

 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 18:00�-�19:00�Zumba�

28 lipca
 ǧ 10:00�Bieg�Herosa�-�cykl�biegów�pustynnych�
-�Pustynia�Błędowska�“Róża�Wiatrów”

 ǧ 10:00�-�11:00�Joga�na�trawie�-�aktywne�waka-
cyjne�soboty�-�Park�Miejski�przy� 
ul.�Mickiewicza�/�Dolinka�na�os.�Młodych

 ǧ 10:00�Pustynna�Burza�-�odtworzenie�
i promocja�militarnego�dziedzictwa�Pustyni�
Błędowskiej�-�Róża�Wiatrów�na�Pustyni�
Błędowskiej

KALENDARIUM

 ǧ 29.07.�godz.�11.00�-�Szkółka�-�rolki/deskorolka/hu-
lajnoga�(podst.,�gim.,�ponadgim.)�-�Silver�Park� 
ul.�Głowackiego

 ǧ 31.07.�godz.�11.00�-�Piłka�nożna�(gimnazjum)�-�
boisko�“Orlik”�przy�SP�nr�2

 ǧ 31.07.�godz.�16.00�-�Szkółka�-�rolki/deskorolka/hu-
lajnoga�(podst.,�gim.,�ponadgim.)�-�Silver�Park� 
ul.�Głowackiego

 ǧ 1.08�godz.�11.00�-�Trio�basket�(gimnazjum)� 
-�boisko�OSW�“Czarna�Góra”

 ǧ 2.08.�godz.�11.00�-�Animacje�sportowe�dla�dzieci�-�
boisko�OSW�“Czarna�Góra”

 ǧ 27.07.�godz.�10.00�-�“Pociągiem�przez�Polskę”�-�tań-
ce�ludowe�z różnych�regionów�Polski�dla�dzieci�od�
8�lat�(zapisy�MDK,�ul.�Fr.�Nullo�29,�tel.�32�643�11�20)

 ǧ 27.07.�godz.�11.00�-�13.00�-�“Bajkowe�niespodzian-
ki”�(wstęp�wolny)

 ǧ 30.07.�godz.�10.00�-�“Hopsasanki”�-�gry�i zabawy�
dla�dzieci�od�5�lat�(zapisy�MDK,�ul.�Fr.�Nullo�29,�tel.�
32�643�11�20)

 ǧ 30.07.�godz.�11.00�-�13.00�-�“Bajkowe�niespodzian-
ki”�(wstęp�wolny)

 ǧ 31.07.�godz.�11.00�-�“Zamkowe�questy”�-�Wędrówka�
edukacyjna�po�zamku�w Rabsztynie�dla�dzieci�od�
lat�7�(zapisy�do�27.07.�w MOK�-�Centrum�Kultury� 
ul.�Szpitalna�32,�tel.�32�494�39�66)

 ǧ 1.08.�godz.�10.00�-�„Motyle�gorącem�malowane”�
-�zajęcia�plastyczne�dla�dzieci�od�7�lat�(zapisy�

w sekretariacie�MOK�oraz�pod�nr�tel.�32 643�11�20)
 ǧ 2.08.�godz.�11:00�-�„Policz�nogi�stonogi”�-�zajęcia�
plastyczne�od�lat�7�(zapisy�do�31.07�w MOK-Cen-
trum�Kultury,�ul.�Szpitalna�32�oraz�pod�nr� 
tel.�32 494�39�66)

 ǧ 27.07.�godz.�10.00�-�14.00�-�“Kolorowe�lato”� 
-�Żółty�-�zajęcia�dla�dzieci�od�6�do�12�lat

 ǧ 30.07.�-�2.08.�godz.�10.00�-�14.00�-�“Kolorowe�lato”�-�
Różowy�-�zajęcia�dla�dzieci�od�6�do�12�lat

 ǧ 24.07�-�27.07.�-�Akrobatyka�-�wakacyjne�warsztaty�
dla�młodzieży�i dzieci�od�6�lat,�(zapisy�DK�Wolbrom�
lub�tel.�32�644�13�41)

 ǧ 27.07.�godz.�11.00�-�„Zabawy�sportowe”
 ǧ 31.07.�godz.�16.00�-�Zajęcia�kulinarne� 
“Lato�w słoiku”�-�DK�w Wolbromiu

 ǧ 31.07.�“Interaktywne�wakacje”:
 ǧ godz.�10.00�-�11.00�-�dla�dzieci�od�10�do�11�lat
 ǧ godz�11.00�-�12.00�-�dla�dzieci�od�12�do�13�lat�lat�
 ǧ (zapisy�od�tygodnia�wczesniej,�tel.�32�754�56�13� 
lub�tel.�32�643�06�19)

 ǧ 27.07.,�2.08.�w godz.�10.00�-�12.00�-�Wakacyjny�
Wehikuł�Czasu�dla�dzieci�od�8�do�12�lat

 ǧ 2.07.�do�31.07.�-�Wystawa�ze�zbiorów�Powiatowej�
i Miejskiej�Biblioteki�Publicznej�w Olkuszu

 ǧ We�wtorek�i czwartek�od�godz.�11.00�-�Zajęcia�pla-
styczno-edukacyjno-literackie�dla�dzieci�od�6�lat

 ǧ Wakacje�z książką�w bibliotece:
 ǧ 27.07.�godz.�11.00�-�12.00�-�Miejska�Biblioteka�
Publiczna�w Bukownie�ul.�Kolejowa�3

 ǧ 27.07.�godz.�14.30�-�16.30�-�Filia�nr�2�ul.�Wiejska�9
 ǧ 31.07.�godz.�11.00�-�12.30�-�Filia�nr�1�ul.�Wodąca�51
 ǧ 31.07.�godz.�14.30�-�16.30�-�Filia�nr�2�ul.�Wiejska�9
 ǧ 1.08.�godz.�11.00�-�12.00�-�Miejska�Biblioteka�
Publiczna�w Bukownie�ul.�Kolejowa�3

 ǧ 1.08.�godz.�14.30�–�16.00�–�Filia�nr�3�ul.�Olkuska�8
 ǧ 2.08.�godz.�11.00�-�12.30�-�Filia�nr�1�ul.�Wodąca�51

FiLia W KRZyKaWcE
 ǧ 30.07.�godz�11.00�-13.00�-�“Kochamy�zwierzęta”

DWÓR W BoLESłaWiu
 ǧ 16.07.�-�27.07.�-�Zajęcia�wakacyjne�(zapisy�tel.� 
32�642�40�73)

DWoREK W KRZyKaWcE
 ǧ 30.07.�-�10.08�-�Zajęcia�wakacyjne�(zapisy�tel.� 
32�642�47�20)

 ǧ W każdy�poniedziałek,�środę�i piątek�w godz.�

10.30�-�11.30�-�“Kreatywne�wakacje”�z biblioteką�
w Kluczach�(zapisy�osobiście�lub�tel.�32�642�92�83)

 ǧ DK�“Papiernik”�KLUCZE
 ǧ 30.07.�godz.�10.00�-13.30�-��“Wakacyjne�bajeczko-
wo”�-�projekcja�filmów,�baśni,�bajek�i bajeczek�dla�
dzieci,�połączona�z warsztatami�plastycznymi

 ǧ 2.08.�godz.�10.30�–�„Zabawa�w archeologa”�-� 
(zapisy�do�1.08.�w pracowni�ceramicznej�lub� 
tel.�512�274�029)

 ǧ “Opowieści�teatralne�ulepione�z nutek,�molowane�
piosenką”

 ǧ 27.07.�Zajęcia�teatralne�-�I grupa�w godz.�10.00�
-�11.00,�II�grupa�w godz.�11.00�-�12.00,�III�grupa�
w godz.�12.00�-�13.00�

 ǧ 31.07.�Zajęcia�ceramiczne�-�I grupa�w godz.�10.00�
-�11.00,�II�grupa�w godz.�11.00�-�12.00,�III�grupa�
w godz.�12.00�-�13.00�(zapisy�tel.�512�274�029)

 ǧ 1.08.�Zajęcia�plastyczne�-�I grupa�w godz.�10.00�
-�11.00,�II�grupa�w godz.�11.00�-�12.00,�III�grupa�
w godz.�12.00�-�13.00�

Zajęcia świetlicowe
 ǧ Świetlica�w Kolbarku�-�pon.�-�pt.�w godz.�11.00�-�
15.00

 ǧ Kryta�pływalnia�w Jaroszowcu:
 ǧ Basen�czynny�od�wtorku�do�piątku�w godz.�11.00�
-20.00,�a w soboty�i niedziele�w godz.�11.00�-�19.00

 ǧ W okresie�wakacji�dla�dzieci�z gminy�Klucze�wstęp�
wolny�od�wtorku�do�soboty�od�13.00�do�14.00
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIrUrg
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” 
za pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. 
Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja telefoniczna 32 645 44 70.

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, 604 503 799.

Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, 
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

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

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Centrum Medyczne S5, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
63. Poniedziałek 16.30 – 19.00. Rejestracja tel. 
668 127 238, (32) 754 62 22.

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20‒19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30‒19:30.

Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIrUrg ortopeda
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii Rejestracja:  
(32) 62 61 731.

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45‒19:30.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.

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.

Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17‒19, czw. 16‒18. Rejestracja tel. 604 489 612.

Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHoRoBY ZaKaŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11/I piętro.Reje-
stracja Tel. 32 645 44 70 pon. – pt. 10.00 –  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

dermatolog
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16‒18, sob. 10‒12.

Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00.

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.

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl.

gastroenterolog
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 15:30‒19:30.

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

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17‒18. Tel.  
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.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek 
od 15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co druga ŚRODA 14:00‒17:00.

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii 
i położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Poniedziałek 16.00‒19.00

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.

Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.

— poradnia schorzeń sutka

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej. Centrum Medyczne S5 Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 63. Poniedziałek 16.30 – 19.00. 
Rejestracja tel. 668 127 238, (32) 754 62 22.

ImmUnolog
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:15‒19:30. 

KaRDIoloG
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.
Janusz Rogóż specjalista 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 
16:30‒19:30.
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00‒19:30
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63,  Olkusz.  Tel .  668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG i ciśnie-
niowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel.  
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl
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.
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.

laRYnGoloG
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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 13.). Pon., czw. 14‒17.
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. 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 
15:30‒19:30.
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt., śr.  
i pt. 17‒19.
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

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.

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
Paweł Ciuba dr, zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej: wypełnianie kwasem hialurono-
wym, toksyna botulinowa, osocze bogatopłyt-
kowe, lipoliza iniekcyjna i inne. “Atelier Urody”, 
Olkusz, ul. Bóżnicza 5, tel. 530 788 848.

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

mEDYCYna natURalna
Pijawki, świecowanie uszu, masaż, bańka próż-
niowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja 
Aura”. Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

nefrolog
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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.

Łukasz Janeczko specjalista 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. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

neUrolog
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Rejestracja: Tel. 
(32) 62‒61‒731.
Elżbieta Kulka, specjalista neuro445log. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 862.

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.
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 
18:10‒20:00.
Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9‒16.  
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, 
WTOREK 12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Centrum Medyczne S5 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
63. Poniedziałek 16.30-19.00. Rejestracja  
tel. 668 127 238, (32) 754 62 22.

optYKa
„VIS-OPTICA” – SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9‒17, wt. 10‒18, śr. 10‒16, sob. 10‒14.

pedIatra
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej.  Tel. 698 941 921,  
505 988 780.
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-

wych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00.

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. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz

podolog
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko 
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

psYCHIatRIa 
/psYCHotERapIa
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Karolina Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Rejestracja: (32) 62 61 731

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje codzienie. Rejestra-
cja telefoniczna 519 343 030. www.psychiatra.
olkusz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.

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

pUlmonolog
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

REHaBIlItaCja
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl

Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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 dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

reUmatolog
Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00‒18.00, środa 
9.30‒18.00. Tel. (660)725411.
Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 13.30, 
czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel.  
606 654 777.
Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.
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.
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.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 14.00 – 20.00, czw. 12.00 – 18.00, pt. 
8.00 – 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
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.

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 305 405.
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00‒19.00, sob. 8.00‒11.00. Tel. 32 645 21 08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz,  
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l 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). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30‒14; wt., czw. 14‒20, pt. 8.30‒14. 

— 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.

Uroda
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.

Atelier Urody – zabiegi laserem frakcyjnym – 
redukcja blizn i rozstępów, liporadiologia – ujędr-
nianie ciała i twarzy, peelingi kwasowe, makijaż 
permanentny, rewitalizujące zabiegi tlenowe, 
leczenie trądziku u młodzieży i dorosłych. Olkusz, 
ul. Bóźnicza 5. Tel. 530 788 848.

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

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

Salon kosmetyczno-fryzjerski „ButerflyEffect”. 
Fotoodmładzanie, depilacja laserowa, lipolaser, 
mezoterapia igłowa. Tel. 535 544 028. Anna 
Piekarz – makijaż permanentny -20 %. Olkusz, ul. 
Sławkowska 13. Tel. 691 197 624.

Studio Urody „Milena” – depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
-lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

Stylizacja rzęs. Olkusz, ul. Sławkowska 5. Salon 
kosmetyczny SUN&ONYX. Tel.(784)182730.

Urolog
Ewa Czapkowicz specjalista 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 14:00‒17:00.

Marek Pogodziński. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

Paweł Bednarek lekarz - konsultacje urologiczne, 
Olkusz ul. Nowowiejska 63 www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 604 05 
20 27 w godzinach od 16:00 do 20:00. 
Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

Usg
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. 
Elżbieta Papuga- Szela specjalista 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 16:15‒19:30. 
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10‒19, sob. 9‒13.
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-
mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy 
nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. – sob.  
8 – 20. Tel. 32 645 26 09, 600 686 603,  
www.usgolkusz.pl
Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG 15piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30.

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

27-07-2018 piątek al.1000-lecia 17

28-07-2018 Sobota ul. K. K. wielkiego 24

29-07-2018 niedziela ul. K. K. wielkiego 28

30-07-2018 poniedziałek ul. K. K. wielkiego 60

31-07-2018 wtorek ul. legionów polskich 14

01-08-2018 środa ul. orzeszkowej 22

02-08-2018 czwartek ul. K.K. wielkiego 28


