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Centrum Wsparcia Dziec-
ka Niepełnosprawnego i Rodziny 
na „Skałce” w Bukownie oficjal-
ne otwarte! Podczas inauguracji 
goście zwiedzili również miesz-
czące się w tym samym budyn-
ku Przedszkole Terapeutyczne 
„Smykałka” oraz „Kawiarenkę 
pod Parasolem”.

Centrum Wsparcia 

otwarte!
W kolejnej edycji Programu Klub wsparcie 
z terenu powiatu olkuskiego otrzyma 11 
podmiotów. � strona 2

Bogate i zróżnicowane były tegoroczne 
uroczystości rocznicy – w tym roku już 77.  
– zagłady olkuskich Żydów. � strona�2

Święto Gminy Bolesław przyciągnęło tłumy 
mieszkańców naszego powiatu.

strona�7
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77. rocznica zagłady olkuskich Żydów
OlKUsz

Olgerd�Dziechciarz

Bogate i zróżnicowane były tego-
roczne uroczystości oraz imprezy 
towarzyszące rocznicy – w tym ro-
ku już 77. - zagłady olkuskich Ży-
dów. Idea były taka, by nie tylko 
kultywować pamięć o ponad 3 ty-
siącach olkuskich Żydów, których 
niemieccy okupanci zgładzili pod-
czas Holokaustu, ale także przy-
bliżyć współczesnym olkuszanom 
kulturę i obyczaje tych dawnych 
obywateli naszego miasta.

I tak 9 czerwca na rynku od-
był się koncert muzyki klezmerskiej 
w wykonaniu Klezmorim Trio, który 
występuje w składzie: Karolina Sta-
siowska (altówka, wokal), Piotr Połu-
dniak (kontrabas) i Marcin Wiercioch 
(akordeon). Występ zaczęła Justyna 
Haberka. Potem Marcin Wiercioch 
przybliżył publiczności specyfikę mu-
zyki żydowskiej, a następnie zagrali 
Klezmorim Trio. Muzyka klezmerska 
jest bardzo popularna i lubiana, a przy 
tym zespół jest bardzo dobry, gra z wy-
czuciem i sercem, więc koncert przy-
padł słuchaczom do gustu. 

Kolejnym etapem uczczenia tra-
gicznych wydarzeń sprzed 77 laty by-
ły dwudniowe warsztaty „Żyli wśród 
nas”, które rozpoczęły się 11 czerw-
ca w Centrum Kultury Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Wzięli w nich udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ko-
smolowie. Uczniowie wysłuchali ilu-
strowanej archiwalnymi fotografiami 
prelekcji poświęconej historii olkuskiej 
społeczności żydowskiej. Następnie 
obejrzeli przejmujący film „Kande-
l’s Hora - Pamięci olkuskich Żydów” 
zrealizowany w 2008 roku na zlecenie 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Olkuszu. Każdy uczestnik 
warsztatów otrzymał ulotkę poświę-
coną historii olkuskich Żydów. Potem 
uczestnicy warsztatów wyruszyli na 
spacer po olkuskiej starówce, podczas 
którego odwiedzali miejsca związane 
z historią olkuskiej diaspory żydow-
skiej, czyli teren, gdzie do początku 
lat 50. wznosiła się synagoga, czy 
miejsce stracenia trzech olkuskich 
Żydów 6 marca 1942 roku; wciąż ro-
sną tam trzy wielkie kasztanowce, na 
których Niemcy za szmugiel kilku ki-
logramów kiełbasy powiesili niespełna 
20-letniego Jakuba Mordkę Glajtma-
na, 40-letniego Moszka Herza Mache-
ra i 32-letniego Chaima Pinkusa. To 
ostatnie chwile tych starych i chorych 
drzew – jeszcze w tym roku mają być 
ścięte, a z częściowo zachowanych 
pni powstanie miejsce pamięci. Potem 
uczniowie oglądali zabytkowe macewy 
znajdujące się w Muzeum Pożarnictwa 
Ziemi Olkuskiej. Mieli także możliwość 
zobaczyć prezentowaną na rynku wy-
stawę planszową „Olkuscy Żydzi”, któ-
ra prezentuje długą historię olkuskiej 
diaspory. Na przeszło 180 archiwal-
nych fotografiach pochodzących ze 

zbiorów olkuskiego Muzeum Regio-
nalnego PTTK, Narodowego Archiwum 
Cyfrowego oraz zbiorów prywatnych, 
można zobaczyć, jak niezwykle boga-
te było życie tej mniejszości narodo-
wej i wyznaniowej, która częstokroć 
w historii Olkusza stanowiła nawet 
większość mieszkańców miasta. Na 
koniec uczestnicy wycieczki podeszli 
pod budynek Starostwa Powiatowego, 
na którym od kilku lat znajduje się ta-
blica upamiętniająca zagładę Żydów 
z Ziemi Olkuskiej.

13 czerwca o godz. 16.00 w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbyła się promocja najnowszego nu-
meru półrocznika „Ilcusiana”, w któ-
rym m.in. badacz dziejów diaspory 
żydowskiej, Krzysztof Kocjan, opisał 
losy Izraelitów ze Skały. Tego popo-
łudnia odbyło się również spotkanie 
z Krystyną Bratkowską z wydawnic-
twa Nisza, które wydało w 2018 roku 

książkę Mordechaja Canina zatytuło-
waną „Przez ruiny i zgliszcza. Podróż 
po stu zgładzonych gminach żydow-
skich w Polsce”. To bardzo ważna 
książka! Zmarły w 2006 roku w wie-
ku 103 lat żydowski pisarz Mordechaj 
Canin (prawdziwe nazwisko Cukier-
man) nie był do tej pory znany w Pol-
sce, choćby z tego powodu, że pisał 
w jidysz. Teraz się to zmienia wła-
śnie w związku z wydaniem przez wy-
dawnictwo Nisza książki „Przez ruiny 
i zgliszcza…” (tłumaczką – z jidysz 
- jest profesor Monika Adamczyk-
-Garbowska z Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie). Canin 
wędrował po Polsce w latach 1946-
47. Podczas tej marszruty dotarł tak-
że na Ziemię Olkuską, stąd w książce 
znalazły się aż trzy rozdziały dotyczą-
ce miejscowości naszego ówczesnego 
powiatu: Olkusza, Pilicy i Wolbromia. 
Dodajmy, że nie dość, że rozdział ol-
kuski jest jednym z najciekawszych, 
to jeszcze książka jest zilustrowana 
zdjęciami z martyrologii olkuskich 
Żydów. Mordechaj Canin, elegancki 
mężczyzna, w dobrze skrojonym gar-
niturze, z fajką, sprawiał wrażenie 
Anglika; wędrował po kraju szuka-

jąc śladów społeczności żydowskiej. 
Nieustannie powtarzał słowa, będące 
niemal mantrą: „nie, to niemożliwe, 
żeby tam już nie było Żydów”. Spoty-
kał groby, zdewastowane cmentarze, 
zniszczone synagogi i ludzi, którzy 
nie kryli się przed nim, biorąc go za 
Anglika, co myślą o Żydach, zwłasz-
cza satysfakcji, że już ich nie ma. A ci 
nieliczni, którzy wracali, nie mieli do 
czego wracać, bo Niemcy im wszyst-
ko zabrali, a potem…: „W Olkuszu 
powstało państwowe biuro likwida-
cji mienia poniemieckiego. Kierownik 
tego biura, znany przedwojenny an-
tysemita, widząc, że Żydzi zaczynają 
wracać do miasta, szybko sprzedał 
żydowskie sklepy Polakom. Kiedy Ży-
dzi przychodzili się upominać o skle-
py swoich ojców, było już za późno. 
Wszystkie umowy zostały już podpi-
sane… Żydowskie sklepy sprzedano za 
grosze jako własność poniemiecką… 

Powracający Żydzi rozpoznawali swoje 
meble u Polaków i przez sąd domagali 
się zwrotu własności. Żądano od nich 
takich dowodów, jak informacja o ko-
lorze spodu kredensu albo ile gwoździ 
tkwi w stole czy ile wieszaków było 
w szafie.”. Autor pisze, że Żydów nie 
przyjmowano do związku byłych więź-
niów obozów koncentracyjnych, bo 
„byli w obozach z innych powodów niż 
polityczne”. Canin opisuje, jak Polacy 
dewastowali cmentarze żydowskie… 
Na koniec olkuskiego rozdziału czyta-
my, że zaraz po wojnie było w Olkuszu 
dziesięcioro Żydów, którzy mieszkali 
w jednym domu. „Na noc zamykają 
się na cztery spusty. Wieczorem, kie-
dy się zamkną i na chwilę zapomną 
o dzikiej dżungli dookoła, wraca do-
mowa żydowska atmosfera.” Wspomi-
na o dziecku w kołysce, Masze Rywce 
Zilberszac, która imiona dostała „po 
obu spalonych babciach”; „Pierwsze 
żydowskie dziecko urodzone w Olku-
szu po potopie jest w tym żydowskim 
domu jak światełko nadziei”. Żydzi 
chcieli wyjechać, ale Polacy chcieli, 
żeby zostali, bo byli fachowcami: ra-
diotechnik, elektryk i blacharz. Zostali 
więc, ale my wiemy, że w końcu oni 

też wyjechali. Canin wzbudził zainte-
resowanie olkuskiej milicji. Milicjan-
ci poinstruowali go, że ma napisać …
dobrze o Polsce. 

Na sam koniec dowiadujemy się, 
że w Olkuszu o mało co nie doszło do 
pogromu, bo i w Srebrnym Mieście – 
już po pogromie w Kielcach – pewna 
kobieta rzuciła oskarżenie, że Żydzi 
porwali jej dziecko. Strach pomyśleć, 
jak skończyłaby się ta historia, gdyby 
dziecko nie znalazło się zajęte zabawą 
w piasku pod kościołem.

A w Wolbromiu? Nie ma już Żydów 
w Wolbromiu – pisał Canin: „W okaza-
łym budynku przy ulicy Krakowskiej, 
w którym mieszkali tutejsi notable, 
Alterowie i Zalcmanowie, mieści się 
dzisiaj poczta…”, synagoga „stoi ob-
rabowana”, „stosy końskiego łajna 
walają się po kątach” gminnego be-
smedreszu… Nie oszukujmy się, ciężko 
się czyta tę książkę Polakowi. Canin 

nie ma wątpliwości i nieustannie to 
podkreśla, że za wymordowanie Ży-
dów odpowiadają przede wszystkim 
Niemcy. Niestety, wielokrotnie ktoś im 
w tym pomagał – tak było na przykład 
w Pilicy i Wolbromiu - choćby grana-
towa policja, „junacy” z Baudienstu 
i ukraińscy żołnierze – Żydów spę-
dzonych na bagna. Znamienna jest 
rozmowa Canina z bufetową z dwor-
ca w Wolbromiu, którą pisarz zapy-
tał o wolbromskich Żydów. Kobieta 
powiedziała mu: „Wyrżnięci”. A po-
tem opowiedziała taką historię. „Wielu 
uciekło, ale motłoch – kobieta wydy-
ma wargi i patrzy na drzwi – motłoch 
okradał tych, co uciekli, i wydawał 
żandarmom. Jeden młynarz przecho-
wał się u mnie przez dwa lata. Przed 
własną siostrą musiałam się chować. 

Całe dwa lata ukrywałam go w piw-
nicy, a jedzenie zanosiłam mu tyl-
ko w nocy, jak wieś spała, jak było 
ciemno. Teraz ten Żyd za to przecho-
wanie zbudował mi dom. Inni chło-
pi tylko patrzyli, żeby Żyd przyniósł 
swój dobytek, a potem wzywali nie-
mieckich żandarmów. U mnie we wsi 
jedna chłopka znalazła w stogu sia-
na dwie żydowskie dziewczynki, Ścią-
gnęła z tych biednych dzieci ubrania 
przez głowę, związała je, zaciągnęła do 
stodoły, tam cisnęła jak worki. I zaraz 
wezwała żandarmów, którzy zastrze-
lili te dzieci i zakopali obok stodoły. 
Niech pan sobie wyobrazi, że te dwie 
martwe żydowskie dziewczynki ją stra-
szą. Straszą za dnia i po nocy. Więc 
ta chłopka poszła się wyspowiadać, 
chciała dostać rozgrzeszenie. Ksiądz 
wszystkiego wysłuchał i powiedział: 
„Dobrze, że się wyspowiadałaś, ale 
rozgrzeszenia ci nie dam. Masz dwa 
ludzkie istnienia na sumieniu, musisz 
cierpieć. Później, na tamtym świecie, 
zostaniesz osądzona…”. I ta chłopka 
odchodzi od zmysłów, słyszy krzyki 
tych dwóch Żydówek, a od stodoły 
ucieka, jakby ją diabły goniły”. Gorz-
ka to dla nas lektura, ale ważna, po-
trzebna, która wyjaśnia skąd u drugiej 
strony zdarzają się antypolskie posta-
wy, jak w słynnych słowach ministra 
spraw zagranicznych Izraela. Niemcy 
byli barbarzyńcami, mordercami, po 
których niczego dobrego Żydzi się nie 
spodziewali, ale Polacy byli ich sąsia-
dami, a po sąsiedzie można się było 
spodziewać chociażby empatii. Byli 

tacy, którzy ratowali, pomagali, ale 
wielu jednak zawiodło…

Zwieńczeniem czerwcowych uro-
czystości był Marsz Pamięci wiodący 
ostatnią drogą olkuskich Żydów. Za-
czął się 13 czerwca, o godz. 19.00, 
pod tablicą pamiątkowej na budynku 
Starostwa, w którym przed 77. laty 
większość olkuskich żydów spędziła 
ostatnie chwile w rodzinnym mieście. 
To już czternasty raz, jak marsz ru-
szył ulicami naszego miasta – zawsze 
13 czerwca, bo 13 czerwca 1942 roku 
z dworca w Olkuszu odjechał najlicz-
niejszy transport olkuskich Żydów do 
obozu Auschwitz – Birkenau. Pierw-
szym razem marsz był jednoosobo-
wy, bo szedł w nim tylko Ireneusz 
Cieślik, jego pomysłodawca i organi-
zator. W drugim szło nas już trzech. 

Na rocznicę 10. marszu Cieślik przy-
gotował okolicznościową publikację. 
W tegorocznym wzięło udział około 30 
osób, wśród nich Krystyna Bratkow-
ska z wydawnictwa Nisza. Niestety, 
nie pofatygował się do nas burmistrz 
Roman Piaśnik, ani ktokolwiek, kto re-
prezentowałby władze miejskie, które 
były przecież jednym z organizatorów 
rocznicowych obchodów. Nim marsz 
ruszył przedstawiciele posłanki Lidii 
Gądek złożyli kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą Holokaust olkuskich Ży-
dów. Historię tragicznych wydarzeń 
sprzed 77 laty przypomniał Ireneusz 
Cieślik. W poprzednich latach na ta-
blicach informacyjnych wieszano listy 
zamordowanych olkuskich Żydów, 
a każdy uczestnik marszu dostawał 
zdjęcie jednej z ofiar. W tym roku 
rozdano reprodukcje fotografii do-
kumentujących ostatnią drogę olku-
skich Żydów ulicami swego miasta, 
oraz fragmenty list z nazwiskami ofiar. 
Potem zatrzymywano się w miejscach, 
które sfotografowano przed 77 laty 
i opowiadano, co w danym miejscu się 
zdarzyło. Niektóre z tych miejsc bar-
dzo się zmieniły i wciąż się zmieniają, 
czego dowodem wyburzenie starej sali 
gimnastycznej przy Ekonomiku (daw-
niej Gimnazjum żeńskiej, na którego 
placu odbywała się w czerwcu 1942 
roku selekcja). W tym wyburzonym 
niedawno budynku odbył się w la-
tach 30. I zjazd wychowanków olku-
skiego Gimnazjum, a podczas wojny, 
gdy wszedł w skład olkuskiego getta, 
działał tu szop Rosnera, czyli warsztat 
krawiecki; zdjęcie wnętrza tego warsz-
tatu znajduje się w archiwum foto-
graficznym Amerykańskiego Muzeum 
Holokaustu, gdzie trafiło dzięki Belli 
Borensztajn-Rotner, niemal wiekowej 
olkuszanki narodowości żydowskiej, 
która mieszka w USA (listy Belli Rotner 
do prof. Michała Ostrowskiego, kapi-
talne źródło wiedzy o przedwojennym 
Olkuszu, można przeczytać na stronie 
olkuscyzydzi.pl). Wielka szkoda, że tak 
ważny dla historii Olkusza budynek 
został rozebrany. Przy gmachu stacji 
kolejowej, czyli w miejscu skąd olku-
scy Żydzi wyruszyli w ostatnią drogę 
do komór gazowych KL Auschwitz-
-Birkenau, zapalono lampki ułożo-
ne w Gwiazdę Dawida i odczytano 
nazwiska zamordowanych olkuskich 
Żydów. Niestety, tym razem nie miał 
kto odmówić kadyszu, czyli żydowskiej 
modlitwy za umarłych, ale każdy mógł 
się modlić, jak umiał i zapewne wiele 
osób tak uczyniło. 

Organizatorem 77. rocznicy za-
głady olkuskich Żydów był Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz, a współor-
ganizatorami: Miejski Ośrodek Kul-
tury w Olkuszu, Społeczny Komitet 
Organizacyjny, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz 
Samorządowy Zespół Edukacji w Ol-
kuszu. Patronat medialny nad uro-
czystościami objął Przegląd Olkuski, 
Kurier Olkuski i portal Olkuscy Ży-
dzi – Ludzie, imiona i pamięć (olku-
scyzydzi.pl).

Rządowe wsparcie w ramach Programu „KLUB”
POWiat

Piotr�Kubiczek

2016 roku Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki realizuje Program 
„KLUB”, dzięki któremu możli-
we jest dotarcie z bezpośrednim 
wsparciem finansowym do tysięcy 
lokalnych środowisk sportowych, 
borykających się z problemami 
natury organizacyjno-finansowej. 
W kolejnej edycji Programu, w któ-
rym do podziału było 40 milionów 
złotych wsparcie z terenu powiatu 
olkuskiego otrzyma 11 podmiotów.

Łącznie już niebawem na konta 
klubów z Olkusza, Gorenic, Zederma-
na, Bydlina, Bukowna i Wolbromia 

trafi 120 tysięcy złotych. Dofinansowa-
nie do bieżącej działalności w kwocie 
15 tysięcy złotych uzyskały dwa klu-
by: LKS Kłos Olkusz oraz Błysk Zeder-
man. W obu tych podmiotach na co 
dzień prowadzone są zajęcia trenin-
gowe w przynajmniej dwóch sekcjach 
sportowych. Pozostałe kluby z rządo-
wego Programu już wkrótce doczekają 
się przelewów w kwocie 10 tysięcy zło-
tych. Beneficjantami „KLUBU” w roku 
2019 (w kolejności punktacji ocenia-
nia wniosków) są: Legion Bydlin, Dia-
na Wolbrom, Olkuski Klub Sportowy 
Słowik, AP Champions Olkusz, UKS 
Omega Olkusz, Leśnik Gorenice, Ku-
sy Bukowno, Samuraj Bukowno oraz 
Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada. Do 
tych szczęśliwców należy także dodać 
Prądnika Sułoszowa i Piliczankę Pili-

ca – bo choć terytorialnie nie należą 
do naszego powiatu, to jednak ich 
drużyny piłkarskie grają pod szyldem 
Podokręgu Olkusz.

Aplikujących o ministerialne 
środki z terenu powiatu olkuskiego 
było więcej, jednak w trzech przypad-
kach do uzyskania wsparcia zabrakło 
konkursowych punktów. Na liście re-
zerwowej znalazły się: Stowarzyszenie 
Orbita, MGHKS Bolesław Bukowno, 
a także Judo Wolbrom. Trzy następ-
ne wnioski złożone przez Klub Spor-
towy Flika, ILKUS Olkusz oraz WAP 
Wolbrom przepadły ze względu na 
błędy formalne.

Celem Programu „KLUB” od sa-
mego początku jego istnienia jest dofi-
nansowanie działalności prowadzonej 
przez podmioty funkcjonujące w lo-

kalnych środowiskach sportowych 
– kluby sportowe, które stanowią lo-
kalne centra aktywności społecznej 
oraz miejsca poprawy stanu kondycji 
fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem 
wsparcia są podstawowe elementy 
wpływające na efektywne funkcjono-
wanie klubu sportowego – wynagro-
dzenia szkoleniowców prowadzących 
zajęcia sportowe, organizacja obozów 
przygotowawczych lub zakup sprzętu 
niezbędnego do treningu.

Pieniądze trafią na klubowe kon-
ta zaraz po podpisaniu stosownych 
umów przez zarządy klubów oraz 
przedstawicieli Ministerstwa. Zaję-
cia sportowe w ramach Programu pro-
wadzone będą do końca listopada br. 
Później kluby będą miały miesiąc na 
rozliczenie środków.
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Jeszcze kilka lat temu budynek 
po byłej szkole na „Skałce” stał pu-
sty. Gdy powiat olkuski przekazał 
jego część w bezpłatne użyczenie 
Stowarzyszeniu Dobroczynnemu 
„Res Sacra Miser” z Olkusza, wiado-
mo już było, że powstanie tu miejsce 
dla niepełnosprawnych dzieci. Sto-
warzyszenie bowiem od 2006 roku 
podejmuje działania w zakresie te-
rapii i rehabilitacji dzieci niepełno-
sprawnych i ich rodzin. Pierwszym 
krokiem było stworzenie jedynego 
w powiecie olkuskim przedszko-
la terapeutycznego - „Smykałka”, 
które działa od września ubiegłego 
roku. Na parterze budynku znala-
zły się dwie nowocześnie wyposażo-
ne sale dydaktyczne, sala integracji 
sensorycznej, sala doświadczenia 
świata oraz gabinety: rehabilitacyj-
ny, psychologiczny i logopedyczny. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
unijna dotacja ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w wysokości 1 mln 44 
tys. złotych. Dużym wsparciem by-

ła również darowizna od nieżyjącej 
już sędzi Aliny Ratusińskiej, któ-
rej imieniem nazwano przedszkole.

„Smykałka” to dobry początek. 
Kolejne unijne środki Stowarzy-
szenie pozyskało z ww. Programu 
w ramach wsparcia przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych (1 mln 291 tys. 
złotych). Dzięki temu budynek na 
„Skałce” poddano termomoderni-
zacji, wymieniono w nim stolarkę 
okienną i drzwiową oraz ogrzewa-
nie, zainstalowano windę całość 
dostosowano do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Na pierwszym pię-
trze utworzono Centrum Wsparcia 
Dziecka Niepełnosprawnego i Rodzi-
ny, które właśnie oficjalnie otwarto. 
W jasnych, przestronnych salach 
dzieci mają swój azyl - to tu ćwiczą 
pod okiem wykwalifikowanej kadry, 
a ich rodziny mogą liczyć na wspar-
cie specjalistów.

Na uroczyste otwarcie przybyli 
przyjaciele Stowarzyszenia. Bez ich 
pomocy stworzenie tak wyjątkowe-
go miejsca dla niepełnosprawnych 
dzieci nie byłoby możliwe. - Dzięku-
jemy wszystkim, którzy nam zaufali 
i tym samym pozwolili spełnić nasze 
marzenia - mówiła podczas otwar-

cia Centrum prezes Stowarzysze-
nia „Res Sacra Miser” Anna Dela.

Tego dnia padło wiele ciepłych 
słów pod adresem Stowarzyszenia. 
Gratulacje za efekty ogromu pracy, 
jaki trzeba było włożyć w zamienie-
nie starego budynku w drugi dom 
dla maluchów i ich rodzin składali 
m. in. posłanka Agnieszka Ścigaj, 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk, 
dyrektor Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości Rafał Solecki, 
radny powiatowy i dyrektor biu-
ra poselskiego Lidii Gądek Tomasz 
Bargieł oraz wicewójt gminy Bo-
lesław Agata Borkiewicz. Placów-
kę poświęcił ks. Wojciech Tkacz. 
Otwarcie poprowadził Piotr Kubi-
czek, a przed publicznością wystą-
piły: Kinga Kasprzyk oraz uczennice 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolno-In-
tegracyjnego nr 1 w Olkuszu: Marii 
Sioła, Kornelia Szlachta i Ania Gru-
cy pod opieką p. Joanny Barzyckiej. 
Catering przygotowały uczennice 
z Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu, 
przy pomocy mam z „Kawiarenki 
pod Parasolem” i członków Stowa-
rzyszenia. O oprawę fotograficzną 
zadbał Robert Wiśniewski - Studio 
Multimedialne „Migawka”. 

O nieocenionej pomocy wie-
lu osób i instytucji przy tworze-
niu miejsca dla niepełnosprawnych 
dzieci opowiadali członkowie Stowa-
rzyszenia. Specjalne podziękowania 
skierowano do: Zarządu Powiatu 
Olkuskiego, kierownictwa Urzędu 
Miejskiego w Bukownie na czele 
z Burmistrzem Mirosławem Gaj-
dziszewskim, prezesa zarządu ZGK 
Sp. z o. o. Roberta Nielaby, Zarzą-
du Województwa Małopolskiego, ar-
chitektów: Justyny Kosek - Koral, 
Tomasza Korala oraz Piotra Kity, 
prezesa BOLTECH Sp. z o. o. Józefa 
Sareckiego, Agnieszki i Przemysła-
wa Prociów,  prezesa Przedsiębior-
stwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Janusza Dudkiewicza, Zakładów 
Kablowych BITNER Sp. z o. o., fir-
my FRANTOM Budownictwo, zarzą-
du Plast - Met Automotive Systems 
Sp. z o. o.: prezesa Adama Żyły 
i wiceprezes Moniki Drożyńskiej, 
Marcina Pałki (Biuro Konstruk-
cyjne BARSPROJEKT), Wojciecha 
Kędzierskiego, Wiesława Niemczy-
ka, Mieczysława Mosurka i druhów 
z OSP Zederman, Wiesława Maślan-

ki, Kazimierza Barzyckiego. Wyko-
nawcą robót była Firma Remontowo 
- Budowlana Ryszard Straszak.

Goście mieli okazję zwiedzić 
cały budynek, w którym oprócz 
otwartego właśnie Centrum mieści 
się „Kawiarenka pod Parasolem’. 
Tworzą ją rodziny dzieci niepełno-
sprawnych, będące dla siebie grupą 
wsparcia. ,,Kawiarenkowi” rodzice 
bardzo chętnie włączają się w różne-
go rodzaju lokalne inicjatywy, sami 
organizują też szereg zajęć czy akcji 
charytatywnych.

Przy budynku powstał mi-
ni plac zabaw w pełni dostosowa-
ny do potrzeb niepełnosprawnych 

dzieci. Udało się to dzięki wsparciu 
z programu PZU „Pomoc to moc”. 
W planach jest utworzenie ogrodu 
sensorycznego, który będzie wspo-
magał dzieci z zaburzeniami psy-
chofizycznymi. Z kolei na ostatnim 
piętrze „Skałki” realizowane będą 
projekty dotyczące aktywizacji spo-
łecznej młodzieży i osób starszych.

Jak stwierdziła prezes „Res Sa-
cra Miser” Anna Dela, do zrobienia 
jest jeszcze sporo. Powtarzając za 
gośćmi obecnymi na inauguracji 
Centrum - z pewnością wszystkie 
plany uda się zrealizować, bo sto-
warzyszenie nie raz już udowodni-
ło, że nie ma rzeczy niemożliwych.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Spotkanie po latach
EWa BarczyK

Wolbrom

Spotkania “klasowe” to okazja 
do wspomnień, a im większy od-
stęp czasowy od ukończenia szko-
ły, z tym większym sentymentem 
ich uczestnicy powracają do lat 
młodości. Ich spotkanie było szcze-
gólne - w piątek 14 czerwca 2019 
r.  absolwenci Vb Technikum  Che-
micznego  im. Jędrzeja  Śniadec-
kiego w Wolbromiu z roku 1969 
obchodzili jubileusz 50-lecia swo-
jej matury.

Naukę rozpoczęli w 1964 r., jako 
drugi rocznik powstałego w 1963 r. 

technikum, które z założenia miało 
kształcić kadry największego wtedy 
pracodawcy w Wolbromiu - Zakładów 
Przemysłu Gumowego STOMIL. Two-
rzona od zera szkoła, znalazła ciasne, 
jak na swoje potrzeby, lokum w kilku 
salach lekcyjnych wynajmowanych 
w niewiele wcześniej ukończonym bu-
dynku “Tysiąclatki” - Szkoły  Podsta-
wowej  nr 2 przy ul. Pod Lasem.

- Uczniów naszego technikum 
było wtedy tylu, że nauka musiała 
odbywać się na dwie zmiany, choć 
klasy były bardzo liczne - do naszej 
uczęszczały aż 52 osoby! - wspomina 
Jerzy Pajda. - Dyrektorem szkoły był 
inż. Bogusław Kwiecień, który wraz 
z całym gronem pedagogicznym,  przy 

ogromnym wsparciu dyrekcji WZPG 
Stomil, wyposażył placówkę w no-
woczesne, jak na owe czasy zaplecze 
laboratoryjne i poszczególne pracow-
nie chemiczne  w sprzęt i aparaturę, 
pozwalające uzyskać efekty naucza-
nia na najwyższym poziomie. Dzięki 
temu oraz doskonałej, młodej, pełnej 
ambicji i zapału kadrze poziom na-
uczania w szkole był naprawdę wyso-
ki. Na zdjęciu z klasowego spotkania 
w 2004 roku jest nas więcej niż dziś, 
a w gronie gości jest jeszcze, nieżyją-
cy już Bogusław Kwiecień.

- Szkoła prężnie oddziaływała 
na lokalne środowisko. Część absol-
wentów bez problemu dostawała się 
na studia i kontynuowała naukę na 

wyższych uczelniach różnych specjal-
ności, inni bez trudu znajdowali za-
trudnienie w STOMIL-u oraz innych 
zakładach i instytucjach - wspomina 
Paweł Wójcik, dodając, że świadectwo  
ukończenia Technikum Chemicznego 
w Wolbromiu było gwarancją profe-
sjonalizmu i przepustką do dalszego  
rozwoju oraz zajmowania odpowie-
dzialnych  stanowisk.

- W szkole nawiązaliśmy pierw-
sze  przyjaźnie i sympatie. Panował 
zapał twórczej pracy pod kierunkiem 
młodej, prężnej kadry nauczycielskiej. 
Sprzyjało to pogłębianiu wiedzy, a tak-
że rozbudzaniu zainteresowań i am-
bicji uczniów, którzy osiągali sukcesy 
na różnych polach - opowiada Ma-
ria Gaweł.

- Dziś nasze technikum już nie 
istnieje, ale żyje w naszych wspomnie-
niach. Absolwenci są dumni i przywią-
zani do swej szkoły. Spotykamy się od 
czasu do czasu, podtrzymując szkolne 
przyjaźnie i sympatie, zachowujemy 
pamięć i szacunek dla swoich peda-
gogów, z których, niestety, większość 
już odeszła - dodaje Barbara Pasich. 
- Tym bardziej miło nam było spotkać 
również w tym jubileuszowym roku 
nasze ówczesne nauczycielki, będą-
ce wciąż w znakomitej formie: wy-
chowawczynię klasy - panią Zenobię 
Kwiecień i naszą rusycystkę - panią 
Halinę Ziomecką.

Kolejne, z biegiem lat coraz bar-
dziej kameralne spotkanie upłynęło 
kolegom ze szkolnej ławy w atmos-
ferze wspomnień, anegdot, wymia-
ny informacji o swoich bliskich oraz 
sympatycznej zabawy. Żegnając się, 
już zaplanowali kolejne w tym sa-
mym  gronie.
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I N F O R M A C J A 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Olkuszu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu informuje, że IX sesja Rady 
Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku 
o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Porządek obrad sesji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz – www.umig.olkusz.pl 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Olkuszu 

 (-) Jan Kucharzyk

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na 
tablicy ogłoszeń , obok pok. 207 w dniach od 21.06.2019 r. 
do 02.08.2019 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

a) nieruchomości lokalowej (mieszkanie nr 2) przy ul. Legionów Polskich 2, 
wraz z udziałem w  nieruchomości wspólnej tj. 0,0084 części działki  
nr 3349/4 o pow. 905 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00026201/1 

b) nieruchomości lokalowej (mieszkanie nr 5) przy ul. Sławkowskiej 7D, 
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. 0,0437 części działki  
nr 1482/2 o pow. 497 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00026121/6

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  
w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 626 02 04.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 21.06.2019 r. 
do 12.07.2019 r. wywieszony będzie wykaz nierucho-

mości przeznaczonych do dzierżawy:
• część działki nr 1789/2  o powierzchni 470 m2 położonej w Olkuszu przy 

ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011 r. w wysokości: 0,70 zł/m2 -  329,00 zł netto (tj. 404.67 zł brutto). 
Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry

• część działki nr 817/3 o powierzchni 100 m2 położonej w Pomorzanach 
z przeznaczeniem pod ogród przydomowy na okres do 3 lat. Stawka czynszu: 
zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. 
w wysokości: 60,00 zł. 

   Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31-go marca  każdego roku z góry
• część działki nr 2442/4 o powierzchni 2000 m2 położonej w Olkuszu przy  

ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod staw i teren przyległy na okres 1 roku. 
Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu  z 17.05.2011 r. w wysokości: 160,00 zł netto (tj. 196,80 zł brutto).  
Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31-go marca każdego roku z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości 
wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie 
stawką osiągniętą w przetargu.
•	 Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa    przeznaczona  jest  dla  osób  fizycznych  i  prawnych.  Osoby 
zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia 
wykazu  złożyć  w  tut.  Urzędzie  wniosek  na  dzierżawę  nieruchomości. 
Oferta  winna  zawierać  następujące  informacje:  oznaczenie  nieruchomości, 
położenie,  propozycję  zagospodarowania  działki,  proponowany  okres 
dzierżawy.  Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  Wydziale  Geodezji 
i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu  
(32) 626-02-10.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

Roman Piaśnik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Śródmieście – Piaski  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) 
oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku 
z Uchwałą Nr XXXVII/544/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście 
– Piaski

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Śródmieście – Piaski  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym 
do ogłoszenia o tej samej treści, który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również do ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.
malopolska.pl/umigolkusz/
Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz pok. 219 
w dniach od 2 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. od poniedziałku do piątku, 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków, w godzinach pracy urzędu.
Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt miejscowego planu 
będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
w dniach 2, 9, 16, 23 lipca 2019 r. oraz 6 sierpnia 2019 r. w godzinach od 8:30-9:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 8 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
Rynek 1, w sali narad (parter, pok. 112) o godz. 15.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego, 
może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy 

składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
23 sierpnia 2019 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy 
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa 
w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko, projekt 
planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego 
wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski 
i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 
40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na 
adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

z siedzibą ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną 
przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj 
dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór 
sprawuje Archiwum Narodowe.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl

Dotacje z FDS na cztery drogi
POWiat

Wiola�Woźniczko,�fot.�Roman�Głowacki

W kwietniu informowaliśmy o do-
tacjach, jakie przyznano powiatowi 
olkuskiemu oraz gminom: Bukow-
no, Olkusz i Wolbrom na drogowe 
remonty. Teraz samorządowcy ode-
brali symboliczne czeki na dofinan-
sowanie zadań w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Samorządowcy spotkali się w po-
niedziałek w krakowskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Łącznie dotacje dla ma-
łopolskich gmin i powiatów wyniosły 
99 344 626,00 złotych. 

- Lepsze drogi to większe szanse 
na rozwój, inwestycje i nowe miejsca 
pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fun-
dusz Dróg Samorządowych, z którego 
dofinansujemy modernizację i budo-
wę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. 
W ciągu 10 lat wspomożemy samo-
rządy kwotą 36 mld złotych. Cieszę 
się, że województwo małopolskie tak 
bardzo zyska dzięki nowemu progra-
mowi rządowemu - powiedział mini-
ster infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przypomnijmy, że środki z Fun-
duszu Dróg Samorządowych są prze-
znaczone na budowę czy remont 
gminnych i powiatowych traktów 

oraz dróg wewnętrznych (które po 
uzyskaniu właściwych parametrów 
technicznych będzie można zaliczyć 
do odpowiedniej kategorii dróg pu-
blicznych), a także przebudowę lub 
remont mostu usytuowanego w ciągu 
drogi powiatowej lub gminnej. FDS bę-
dzie finansował inwestycje na drogach 
samorządowych, które zostały jedno-
cześnie zaliczone do dróg o znaczeniu 
obronnym. 

- Fundusz Dróg Samorządowych 
to nie tylko realne wsparcie dla sa-
morządów, to przede wszystkim od-
powiedź na potrzeby mieszkańców 
naszego województwa. To właśnie in-
westycje na drogach gminnych i po-

wiatowych są tak istotne 
z punktu widzenia codziennych czyn-
ności i obowiązków. Serdecznie gratu-
luję wszystkim jednostkom samorządu 
terytorialnego, które otrzymały to rzą-
dowe wsparcie i życzę sprawnej re-
alizacji inwestycji – mówił wojewoda 
małopolski Piotr Ćwik.

Zadania realizowane w ramach 
FDS powinny przyczynić się m. in. 
do poprawy stanu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, zapewnienia spójności 
sieci dróg publicznych, podnoszenia 
standardów technicznych dróg powia-
towych i dróg gminnych, zwiększenia 
dostępności transportowej jednostek 

administracyjnych oraz poprawę do-
stępności terenów inwestycyjnych.

W Małopolsce dotacje trafiły do 
13 powiatów i 38 gmin. Powiat ol-
kuski oraz gminy: Bukowno, Olkusz 
i Wolbrom pozyskały w sumie 8 946 
565,00 złotych.

3 330 727,00 złotych otrzymał 
powiat olkuski na inwestycję w Bole-
sławiu. Projekt dotyczy przebudowy 
ciągu dróg na terenie gminy Bolesław: 
ul. Głównej od skrzyżowania z sygna-
lizacją świetlną na drodze krajowej 94 
do skrzyżowania z ul. Kluczewską oraz 
odcinek ul. Osadowej. Wartość całego 
przedsięwzięcia to 6 661 455,06 zło-
tych. - W pierwszym rozdaniu w ra-

mach Funduszu Dróg Samorządowego 
nasz powiat uzyskał kwotę ponad 3 
milionów złotych dofinansowania na 
przebudowę ciągu dróg powiatowych 
w Gminie Bolesław o długości blisko 3 
km. Promesy otrzymały również gmi-
ny: Bukowno, Olkusz i Wolbrom. Tylko 
w tym rozdaniu do powiatu olkuskiego 
trafi ponad 9 milionów złotych. Teraz 
czekamy na kolejne rozstrzygnięcia 
pomyślne dla powiatu, które nieba-
wem nastąpią - komentuje starosta 
Bogumił Sobczyk.

W Olkuszu przebudowie ulegnie 
ul. Głowackiego na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Długą do skrzyżowania 
z ul. Spółdzielczą. Jak informuje ma-
gistrat, zakres prac uwzględnia prze-
budowę włączenia do istniejącej drogi 
powiatowej ul. Długiej, przebudowę 
jezdni ul. Głowackiego, przebudowę 
i budowę chodników dla pieszych, bu-
dowę ścieżki rowerowej, przebudowę 
zjazdów do ul. Głowackiego z przyle-
głych posesji, przebudowę skrzyżowa-
nia ul. Głowackiego z ul. Spółdzielczą, 
przebudowę i budowę kanalizacji desz-
czowej odwadniającej ul. Głowackie-
go, budowę instalacji oświetlenia ul. 
Głowackiego oraz zabezpieczenie sie-
ci teletechnicznej. Przetarg został już 
ogłoszony, a wszystkie prace mają zo-
stać zakończone do końca październi-
ka. Szacowany koszt remontu wynosi 

2 445 306,87 złotych, a dotacja z Fun-
duszu 1 222 653,00 złotych.

- Aktywnie poszukujemy źródeł fi-
nansowania naszych inwestycji, dzięki 
czemu łatwiej jest nam przystępować 
do projektów bardziej wymagających 
finansowo. Pozyskane dofinansowanie 
pozwoli nam dokończyć przebudowę 
układu komunikacyjnego ulicy Gło-
wackiego, co jest szczególnie ważne 
dla lokalnych przedsiębiorców oraz 
mieszkańców i gości korzystających 
np. z atrakcji Silver Parku. Równie 
ważne są dla nas drogi transportu 
rolnego, które służą lokalnym spo-
łecznościom. Także w tym zakresie 
z roku na rok przystępujemy do ko-
lejnych prac - mówi olkuski burmistrz 
Roman Piaśnik.

W Wolbromiu przebudowie ulegną 
odcinki dwóch traktów: ul. Fabrycznej 
i ul. Sportowej. Wartość inwestycji to 
5 257 575,17 złotych, z czego 2 628 
787,00 złotych stanowi przyznane 
właśnie dofinansowanie.

Dotacja dla Bukowna została 
przyznana na remont tzw. obwodni-
cy (traktu pomiędzy ul. Mostową i ul. 
Borowską). Dofinansowanie w kwocie 
1 764 398,00 złotych dotyczy moder-
nizacji tzw. obwodnicy na długości 
1273 metrów. Całość szacunkowo 
kosztować ma 3 528 796,85 złotych.
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Kluczewskie święto 
seniorów

KlUczE
Wiola�Woźniczko

Artystyczne występy, pokaz ćwi-
czeń, podsumowanie roku akade-
mickiego UTW, bezpłatne badania 
- tak obchodzono III Kluczewski 
Piknik Senioralny „Samo Zdrowie”.

Tradycyjnie święto seniorów roz-
poczęto paradą. Gdy uczestnicy dotarli 
do Domu Kultury „Papiernik”, czekał 
na nich szereg atrakcji. Na początek 
ambasador „Głosu Seniora” i mara-
tończyk Marek Pilch opowiadał o spo-
łecznej kampanii „Stop manipulacji. 
Nie kupuj na prezentacji”.

Tego dnia seniorzy pokazali swoje 
artystyczne talenty. Publiczność dłu-
go oklaskiwała aktorów Uniwersytec-
kiego Teatru Muzycznego, którzy pod 
kierunkiem Marzanny Krzyszowskiej 
zaprezentowali impresję słowno - mu-
zyczną „(Nie)typowa rodzinka”. Wśród 

występujących artystów nie zabrakło 
gości z Osiedlowego Klubu „Przyjaźń” 
w Olkuszu. Widowisko teatralno - mu-
zyczne grupy instrumentalno - wo-
kalnej pod kierunkiem Franciszka 
Dudka oraz Grupy Teatralnej „Lę-
gowisko” prowadzonej przez Danu-
tę Marszałek spotkało się z gorącym 
przyjęciem publiczności.

Piknik był także okazją do pod-
sumowania roku akademickiego 
2018/2019 Kluczewskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku przez prze-
wodniczącą Samorządu Studenckiego 
Elżbietę Kulawik i koordynatorkę UTW 
Zuzannę Kocjan. Uczestnicy mie-
li tez okazję do rozmowy z gościem 
specjalnym pikniku - Honorowym 
Obywatelem Klucz prof. Andrzejem 
Szromnikiem.

Zwieńczeniem imprezy był pokaz 
ćwiczeń ogólnorozwojowych w wyko-
naniu seniorów gminy Klucze, a przy-
gotowanych pod kierunkiem Piotra 
Kasprzyka.

Podczas pikniku zainteresowani 
mogli skorzystać z bezpłatnych ba-
dań (m. in.: pomiaru ciśnienia, glu-
kozy, spirometrycznych) na stoisku 
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc 
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojty-
ły w Jaroszowcu. Pracownicy szpita-
la udzielali też porad zdrowotnych. 
Chętnych nie brakowało także do 
sprawdzenia pomiaru poziomu tlen-
ku węgla w wydychanym powietrzu 
czy uzyskania porad z zakresu szcze-
pień ochronnych i zdrowego żywienia 
w wieku senioralnym, czym zajęli się 
pracownicy Powiatowej Stacji Sani-
tarno - Epidemiologicznej w Olkuszu. 
O różnego rodzaju zabiegach sanato-
ryjnych w teorii i praktyce dowiedzieli 
się odwiedzający stoisko Senejko Me-
dical Center - partnera Ogólnopolskiej 
Karty Seniora.

Organizatorem pikniku był Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kluczach oraz 
Kluczewski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Honorowy patronat sprawo-
wał wójt gminy Klucze Norbert Bień.

Smerfna zabawa  
na Słowikach

OlKUsz
Piotr�Kubiczek

W weekend poprzedzający rozpo-
częcie wakacji, na Dniu Smerfa 
bawiła się społeczność osiedla Sło-
wiki. Plenerowa impreza jak zwykle 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców, a dobra 
zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych.

Nazwa pikniku nie jest przypad-
kowa, bowiem osiedle ze znanymi 
chyba już w całej Polsce niebieskimi 
dachami choć oficjalnie nosi nazwę 
Słowiki, to jednak zyskało przydomek 
Smerfów. A skoro Dzień Smerfa, to 
nie mogło zabraknąć odwołań do ani-
mowanych postaci. W rolę bajkowego 
Papy Smerfa wcielił się prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Nowa” Michał 
Tworus, a pozostali zaproszeni goście 
stali się jego kompanami. - W pojedyn-
kę działa się ciężko, prawdziwą moc 
ma się w grupie. Dlatego cieszę się, że 
tak wiele osób zaangażowało się w to 
nasze święto, przygotowując je i będąc 
razem z nami – mówił do publiczności 
prezes Tworus. Spółdzielnia przy or-
ganizacji festynu mogła liczyć na nie-
ocenione wsparcie Klubu Sportowego 
Flika oraz Zarządu Osiedla Słowiki 
- głównych organizatorów. Ponadto 
aktywnie w tegoroczną edycję osiedlo-
wego święta włączył się Olkuski Klub 
Sportowy Słowik, jeszcze przed połu-
dniem sprawnie przeprowadzając pre-
mierowy Rodzinny Dzień Sportu, gdzie 
nie tylko najmłodsi mogli spróbować 
swoich sił w różnych konkurencjach.

Popołudniową imprezę rozpo-
czął smerfny korowód, w którym spod 
Szkoły Podstawowej Nr 9 do boiska 
przy ul. Ściegiennego przeszli ucznio-
wie i przedszkolaki razem ze swoimi 
opiekunami. Zaraz potem maszeru-
jący pojawili się na scenie, gdzie dali 
próbkę swoich niemałych umiejętno-
ści. Po nich prezentacji dorobku arty-
stycznego dokonali podopieczni zajęć 
w Osiedlowym Klubie Kubuś oraz z in-
nych placówek, z którymi na co dzień 
współpracuje KS Flika.

Na tej samej scenie nagrodzono 
również zwycięzców poszczególnych 
konkurencji w Rodzinnym Dniu Spor-
tu, a do multimedalistów trafiły do-
datkowe upominki. Na uczestników 
imprezy czekały dmuchane zamki, 
trampoliny, dobrze zaopatrzony bu-
fet i grill prowadzony przez niezastą-
pionych seniorów z Klubów „Razem” 
i „Wiarusy”, a tajniki swojej codzien-
nej pracy zdradzali strażacy ochotnicy 
z Wierzchowiska. Tamtejsza drużyna 
młodzieżowa OSP nie tylko ugasiła po-

żar, ale również pokazała jak udzielać 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Skoro festyn, to jego zwieńczeniem 
niejako musiała być dyskoteka pod 
gołym niebem, którą poprowadziła 
grupa eventowa Łaskawiec Light & 
Sound. Nie można również zapomnieć 
o plebiscycie rodzinnym, gdzie bez-
konkurencyjni okazali się Ryszard 
i Sebastian Woźniak oraz o rozstrzy-
gnięciu konkursu, gdzie dzięki losom 
do zdobycia było sporo cennych fan-
tów. Podczas imprezy prowadzona była 
zbiórka publiczna na doposażenie sal 
dydaktycznych w Kubusiu.

- Dziękujemy wszystkim osobom 
i instytucjom, które włączyły się do 
organizacji naszego Dnia Smerfa. Po-
goda dopisała, frekwencja również, 
dlatego w tak efektownym stylu mogli-
śmy połączyć niedawny dzień dziecka 
z osiedlową integracją. Zapraszamy do 
nas ponownie za rok – mówi Maria 
Beszterdo, łącząca rolę Radnej Rady 
Miejskiej z Przewodniczącą Osiedla 
Słowiki.
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Święto gminy Bolesław
Bolesław 

Jakub�Fita

Miniony weekend obfitował w sze-
reg imprez plenerowych. Jedną 
z nich było Święto Gminy Bolesław, 
które przyciągnęło tłumy miesz-
kańców naszego powiatu. Przybyli 
goście mieli okazję zobaczyć wystę-
py lokalnych artystów oraz gwiaz-
dę polskiej estrady – Sławomira 
Zapałę.

W sobotę, 15 czerwca 2019 odby-
ło się Święto Gminy Bolesław. Impre-
za tradycyjnie zorganizowana została 
w najbardziej rozpoznawalnym zakąt-
ku Bolesławia – parku przy Centrum 
Kultury im. Marii Płonowskiej. Obcho-
dy rozpoczęły się koncertem Orkiestry 
Dętej ZGH „Bolesław” w Bukownie. 
Następnie powitania zgromadzonych 

gości dokonali organizatorzy imprezy: 
wójt Krzysztof Dudziński, przewod-
nicząca Rady Gminy Ewa Dychtoń 
oraz dyrektor Centrum Kultury Bar-
bara Rzońca.

W ramach bogatego programu 
artystycznego w sobotnie popołudnie 
swoje wokalne talenty na scenie zapre-
zentowały dzieci i młodzież z okolicz-
nych szkół. W trakcie imprezy odbyły 
się również koncerty zespołów związa-
nych z bolesławskim Centrum Kultu-
ry: „Psotki” oraz „Pozytywka”. Ponadto 
popis swoich umiejętności dali zarów-
no młodzi członkowie grupy tanecznej 
„LaCultura”, jak i zaproszone zespoły 
mażoretek” „Delicje” i „Brygada RR” 
z gminy Niechlów.

W przerwie pomiędzy występa-
mi wójt Gminy Bolesław, Krzysztof 
Dudziński wręczył odznaczenia dla 
wyróżniających się mieszkańców. Na-
grody otrzymały osoby o wyjątkowych 

osiągnięciach w dziedzinie nauki, kul-
tury, sportu, a także charakteryzujące 
się zaangażowaniem w działalność na 
rzecz lokalnej społeczności.

Na mieszkańców, którzy licznie 
przybyli do bolesławskiego dworu, 
czekało mnóstwo atrakcji. Zgodnie 
z zapowiedziami, każdy mógł znaleźć 
tutaj coś dla siebie. W trakcie imprezy 
można było także skosztować regional-
nych przysmaków serwowanych przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Na 
najmłodszych czekało zaś małe weso-
łe miasteczko.

Gwiazdą tegorocznej edycji wy-
darzenia był Sławomir Zapała - autor 
przebojów: „Megiera” i „Miłość w Za-
kopanem”. Samozwańczy król „rock 
polo”, czyli gatunku muzycznego, któ-
ry sam wymyślił, rozgrzał bolesławską 
publiczność do czerwoności. Imprezę 
zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Karatecy zakończyli sezon
OlKUsz

Piotr�Kubiczek

W minioną sobotę Olkusz był gospo-
darzem XI Otwartych Mistrzostw 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
Oyama Karate Dzieci i Młodzieży. 
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji do zmagań przystąpiło 
243 zawodników z 14 różnych klu-
bów południowej Polski.

Już po raz kolejny na zakończenie 
sportowego sezonu młodzi karatecy 
skorzystali z zaproszenia Jurajskiego 
Klubu Oyama i mimo afrykańskiego 
upału licznie zjawili się w obiekcie przy 
ulicy Wiejskiej. Zawodnicy m.in. z Lu-
blińca, Tarnowa, Milówki, Bochni czy 
Kalwarii Zebrzydowskiej rywalizowali 
w trzech konkurencjach: kata, kobudo 
i makiwara. Kata to walka z wyima-
ginowanym przeciwnikiem, w kobudo 
używa się broni, a makiwara opiera 
się na prezentacji technik nożnych 
i ręcznych z użyciem tarczy. Zawody 
przeprowadzono systemem punkto-
wym i pucharowym na chorągiewki. 
Zmagania były niezwykle wyrównane, 
a sędziowie na czele z arbitrem głów-
nym mistrzostw Ryszardem Żółtym 5 
dan mieli ciężkie zadanie, aby wyłonić 
zwycięzców poszczególnych kategorii 
wiekowych.

- Pomimo rudnych warunków do 
prowadzenia zawodów ze względu na 
wysoką temperaturę, z dużą satys-
fakcją muszę przyznać, że poziom 
naszego turnieju z roku na rok nie 
tylko się utrzymuje, ale także stale się 
podnosi – zaznacza sensei Kazimierz 
Skalniak 4 dan, założyciel Jurajskie-
go Klubu Oyama Karate, ale także 
trener i mentor swoich podopiecznych 
w jednej osobie. - Jak zwykle bardzo 
dziękuję wszystkim uczestnikom, ich 
opiekunom i kibicom, bez których te 

zawody nie miałyby tak wspaniałej 
otoczki. Osobne podziękowania kie-
ruję w stronę patronów honorowych 
i sponsorów. Dzięki zaangażowaniu 
wielu ludzi każdego roku możemy 
z klasą podsumować sezon sporto-
wy, w świetny sposób promując przy 
tym naszą dyscyplinę – dodaje sen-
sei Skalniak.

Honorowy patronat nad mistrzo-
stwami objęli: posłanka Lidia Gądek, 
burmistrz Roman Piaśnik oraz radny 
Tomasz Bargieł. Za podziękowaniami 
poszły gratulacje dla młodych kara-
teków z Olkusza i Wolbromia, którzy 
jak zwykle nie zawiedli pokładanych 
w nich oczekiwań, sobotnią rywaliza-
cję kończąc z 23 medalami na koncie, 
co Jurajskiemu Klubowi Oyama Ka-
rate zapewniło czołową pozycję w kla-
syfikacji drużynowej.

Po złote krążki w swoich konku-
rencjach sięgnęli: Aleksandra Miska, 
Zuzanna Grzelak, Zofia Habryn, Paweł 
Glanowski, Filip Papaj, Sławomir Bo-
rówka, Hubert Fira, Emilia Świechow-

ska oraz Bartosz Pilszak. Na drugich 
miejscach sezon zakończyli: Jakub 
Wróbel, Jan Kluczewski i Filip Gądek, 
natomiast trzecie pozycje równoznacz-
ne z brązowymi medalami uzyskali: 
Aleksandra Zielnik, Bartosz Pilszak, 
Nikola Kaleta, Nike Kowalska, Woj-
ciech Gądek, Amelia Grzanka, Szymon 
Palusiński, Jakub Papaj, Karol Świe-
chowski oraz Iwona Kryger.

- Teraz przed nami aktywne wa-
kacje, z egzaminem na wyższe stopnie 
uczniowskie i obozem sportowo-szko-
leniowym w Szczutowie – zaznaczył 
Kazimierz Skalniak. Do walki o tur-
niejowe medale młodzi karatecy wró-
cą od września.

Organizator XI Otwartych Mi-
strzostw Jury Krakowsko-Często-
chowskiej Oyama Karate Dzieci 
i Młodzieży: Jurajski Klub Oyama 
Karate

Współorganizator: Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Olkuszu

Patronat medialny: Przegląd 
Olkuski
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KALENDARIUM

21 czerwca
 ǧ 15:30�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Rocketman�(2D�NAPISY)�

22 czerwca
 ǧ 18:00�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Rocketman�(2D�NAPISY)�

23 czerwca
 ǧ 15:30�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Rocketman�(2D�NAPISY)�

24 czerwca
 ǧ 15:30�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Rocketman�(2D�NAPISY)�

25 czerwca
 ǧ 15:30�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(3D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Rocketman�(2D�NAPISY)�

28 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Krew�Boga�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�

21 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Godzilla�II.�Król�potworów�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:45�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�

22 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 18:15�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Godzilla�II.�Król�potworów�(3D�DUBBING)�

23 czerwca
 ǧ 15:30�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Godzilla�II.�Król�potworów�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:45�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�

25 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 18:00�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:45�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Godzilla�II.�Król�potworów�(3D�DUBBING)�

26 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Godzilla�II.�Król�potworów�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:45�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�

27 czerwca
 ǧ 16:00�Paskudy.�Ungly�Dolls�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 18:00�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Men�in�black:�International�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:15�Godzilla�II.�Król�potworów�(3D�DUBBING)�

28 czerwca
 ǧ 15:45�Agent�Kot�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Godzilla�II.�Król�potworów�(2D�NAPISY)�
 ǧ 17:45�Oszustki�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:45�Milcząca�rewolucja�(2D�NAPISY)

22 czerwca
 ǧ 15:00�Koncert�końcoworoczny�Ogniska�Muzycznego�
“Żaczek”

23 czerwca
 ǧ 16:00�Spotkanie�z Rycerzami.�W programie�
m.in.�:�animacje,�pokazy�broni,�pracownie�
średniowiecznego�rzemiosła�-�Rynek�Olkusz

28 czerwca
 ǧ 08:00�Naukobus�w bolesławskim�dworze� 
-�Dwór�w Bolesławiu

22-23 czerwiec
 ǧ Dni�Bukowna�2019�-�Stadion�Bukowno

21 czerwca
 ǧ 15:15�-�16:00�Klub�Motyli�Książkowych�
 ǧ 16:00�-�16:45�Piątek�z książką�-�chodź�opowiem�Ci...�

25 czerwca
 ǧ 11:00�-�13:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)�

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�Ręcznych�

28 czerwca
 ǧ 17:00�-�18:00�Dyskusyjny�Klub�Książki�dla�młodzieży�

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

24 czerwca
 ǧ 19:00�Koncert�z okazji�18�lat�istnienia�BWA�
w Olkuszu�-�Galeria�Sztuki�Współczesnej�BWA�
Olkusz

22 czerwca
 ǧ 14:45�Obchody�156.�rocznicy�bitwy�pod�
Golczowicami�-�Golczowice

29 czerwca
 ǧ 14:00�Pustynna�Burza�2019�-�Stadion�GLKS�
“Przemsza”�w Kluczach

22 czerwca 2019 - Rozpoczęcie 15.00 
teren IV LO im. K. K. Baczyńskiego • ul. Korczaka

Atrakcje:
• Dmuchane:  
   zjeżdżalnia, zamek
• Basen kuleczkowy
• Malowanie twarzy
• Popcorn 
• wata cukrowa
• Gry zabawy 
• konkursy sportowe
   dla dzieci

Organizator: ZARZĄD OSIEDLA WSCHÓD

patronat
medialny:

ZABAWA

TANECZNA
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Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem administracji,  
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)  
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.

ogłoszenia drobne  
już od 2,76 zł*
*cena�netto,�do�40�znaków.

Światowy Dzień  
bez Tytoniu

OlKUsz
Powiatowa�Stacja�Sanitarno-Epidemio-
logiczna�w Olkuszu

Z okazji obchodów Światowego Dnia 
bez Tytoniu 2019 w siedzibie Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Olkuszu odbyła 
się konferencja z udziałem dzieci 
przedszkolnych i oddziałów „0” 
z powiatu olkuskiego. W dniu 18 
czerwca 2019 roku spotkaliśmy się 
z najmłodszymi, aby porozmawiać 
o tym, jak dbać o zdrowie i środo-
wisko, w którym żyjemy.

Nasi goście z zainteresowaniem 
uczestniczyli w dyskusji i chętnie 
odpowiadali na pytania, wykazując 
również wiedzę na temat segregacji 
odpadów. Konferencja była doskona-
łą okazją do podsumowania IX edycji 
powiatowego konkursu plastycznego 
na znaczek dotyczący zakazu palenia 
„Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę”, 
nad którym honorowy patronat po 
raz kolejny objęły Zakłady Górniczo-
-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukow-
nie. Konkurs zorganizowany został 
w ramach realizacji przedszkolnego 
programu edukacji antytytoniowej 
„Czyste powietrze wokół nas” oraz 

obchodów Światowego Dnia bez Tyto-
niu 2019. Celem konkursu było pro-
mowanie zasad zdrowego stylu życia 
oraz uświadomienie dzieciom, a za 
ich pośrednictwem rodzicom i opie-
kunom, jakie niebezpieczeństwa zdro-
wotne wynikają zarówno z czynnego 
jak i biernego palenia tytoniu. Na kon-
kurs wpłynęło 56 prac plastycznych 
z 15 placówek oświatowych naszego 
powiatu, spośród których komisja 
konkursowa nagrodziła 19 prac. Lau-
reatką I miejsca została Milena Wąsiel 
z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Zarzeczu.

Praca laureatki została przygo-
towana w formie znaczka-naklejki do 
dystrybucji na terenie powiatu olku-
skiego. Inspektor Sanitarny w Olku-
szu Agata Knapik serdecznie dziękuje 
rodzicom, opiekunom i nauczycie-
lom za zaangażowanie w przygoto-
wywanie dzieci do organizowanego 
przedsięwzięcia. Szczególne podzię-
kowania składamy Prezesowi Zarzą-
du ZGH Bolesław S.A. w Bukownie 
za pomoc i wsparcie przy realizacji 
konkursu plastycznego „Nie pal przy 
mnie, stokrotnie proszę”. Zwycięzcom 
gratulujemy!

Naukobus w Osieku i Bolesławiu
Objazdowa wystawa Eksperymentuj to licząca 20 interaktywnych, angażujących 
eksponatów, która zachęca uczniów do samodzielnego odkrywania praw nauki, m.in. 
z matematyki, fizyki, optyki, percepcji ludzkiego umysłu  oraz elektromagnetyzmu. 
Interaktywne eksponaty są skonstruowane w taki sposób, aby inspirowały do samo-
dzielnego poznawania świata różne grupy odbiorców – począwszy od dzieci pierw-
szej klasy szkoły podstawowej, poprzez młodzież, a skończywszy na dorosłych. 
Szkoła Podstawowa w Osieku 27.06.2019 w godz. 9.00 – 14.00
Dwór w Bolesławiu - 28.06.2019 w godz. 8.00 - 14.00

Kupię - Sprzedam

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

ręki, płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ Komis rowerowy, rtv-agd, skup-
-sprzedaż, pożyczki pod zastaw.  
Za Lidlem. Tel.(502)261113.

 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 trady-

cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 

bindowanie, termobindowanie, bigo-

wanie, złocenie metodą termodruku.

 ǧ Autoskup - każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 

wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 

elektryczne itp. Tel.(512)373245.

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

ręki, płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

Budowlane

 ǧ Malowanie. Tel.(799)914521.

 ǧ Finansowo - prawne
 ǧ Kredyty. Tel.(530)214343.

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 

Olkusz, Kasztanowa 4, czynne:  

pon.- sob. 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 wykonania 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.

motoryzacja

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

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

 ǧ Skup katalizatorów samochodo-
wych i monolitu z katalizatorów,  
Tel.(503)305572.

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 

CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

 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.

 ǧ POMOC DROGOWA.  

Tel.(695)634005.

 ǧ Sprzedam Cinquecento Sporting 

1997. Tel.(728)592705.

nieruchomości

 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od 

ulicy. Tel.(519)192879.

 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo 

dobrej lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsz-

tyńska (pod przedszkole, gabinety 

lekarskie, biura, sklep, mieszkania 

pracownicze). Tel.(509)020901.

praca
 ǧ Przyjmę do biura spedytora 

na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)259555.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe. Tel.(666)352660.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy. Tel.(509)020901.

różne
 ǧ Stoisko nr 3 zaprasza na zakupy! 

W sprzedaży: nowa wiosenna kolek-
cja spodni dżinsowych, krótkich, 
eleganckich, bawełnianych, kurtki 
dżinsowe. Polscy producenci.  
Szukaj nas na Facebooku.  
Targwisko ul. Sławkowska: wt., pt. 
i sob. do godz. 13.00. 

 ǧ Tarot. Tel.(727)902003.



10| 21 czerwca 2019 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.plO G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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 

BADANIA KIEROWCÓW 
Barbara Banyś – badania kierowców kategorii 
A,B,C, sportowców, kandydatów do służb mundu-
rowych, konsultacje neurologiczne, rehabilita-
cyjne, tel: 600-00-99-42. 

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. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja tele-
foniczna 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. Reje-
stracja 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 
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 604 410 
240. 
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. Laser – usuwanie zmian skórnych, 
leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 
11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 530 88 16 13 
po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl 
Sebastian Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. K. 
K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, proktolog, 
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. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30. 

CHIRURG DZIECIĘCY 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: 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 żyla-
ków. 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 Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 62 61 731. 

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

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze boga-
topłytkowe, 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. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
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, 606 327 510. 

Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad Ban-
kiem, 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.Rejestracja 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. 

Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 

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. Gabinet 
Dermatologiczny NIECZYNNY do odwołania. 

DIABETOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. Tel. 
32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 

DIETETYK 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety: 
odchudzające, w alergiach, bezglutenowa, 
w chorobach i inne. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychodietetyczny. Budynek SALUD pok. 
nr 1 w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego 110. RABAT 
20% na każdą usługę przez cały czerwiec. Tel. 
509 628 028, justynabrzezinska.pl 
Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na bezpłatne 
pobyty w celu poprawy stanu zdrowia 
i samodzielności. Dzienny Dom Opieki Medycznej 
„Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego nr 86. Więcej 
informacji można uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 
606 114 901, 600 342 549.

ENDOKRYNOLOG 
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl. 
Beata Bugajska, specjalista endokrynologii 
i chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21. 

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. 

GIMNATYKA 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. Rejestracja telefoniczna od pon. do pt. od 
9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668. 

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, 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 położ-
nictwa. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. Przyj-
muje: 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 ginekolog 
– 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, endome-
trioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 9:00‒12:00. 

IMMUNOLOG 
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
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. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje 
wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 
796 797 112. 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731. 
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 kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. 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 kardio-
log, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo serca, 
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsultacje. 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, Test wysiłkowy na bieżni. 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 okresowe. 
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 dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30. 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). Tel. 506 
312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17‒19. 
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

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 medycyny 
estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 13. 
www.chirurgiaolkusz.pl 
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. med., 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3, Tel. 501 310 050. 

MEDYCYNA NATURALNA 
Pijawki, świecowanie uszu, refleksologia terapeu-
tyczna stóp, masaż, bańka próżniowa, 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 Olku-
szu. Gabinet neurochirurgiczny. 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 Olku-
szu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 731. 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. 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. 
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl 
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. 

NEUROLOGOPEDA 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji, 
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel. 32 62 
61 731. 

OKULISTA 
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech 
Banyś Specjalista Chorób Oczu 
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. 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 specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, niedo-
widzenie, okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, w soboty 
10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki pilne 508 177 970. 

Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe badanie 
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 badanie 
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. 

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

PEDIATRA 
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olku-
szu. Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 
731. 
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjali-
sta medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 505 
988 780. 
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci 
zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów 
biodrowych, 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 leczenie 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. 
Przyjęcia 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, pedi-
cure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 
5. Tel. 698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp. 
Studio Venus Expert Dorota Delkowska, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3. 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Ocena rozwoju dziecka, terapia 
psychologiczna, opiniowanie dzieci dla celów 
orzecznictwa, konsultacje. Tel. 668 123 956. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479. 
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

DYŻURY
APTEK

O L K U S Z

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy w godz.  
od 20.00 do 8.00

21.06.2019 piątek ul. legionów polskich 14

22.06.2019 Sobota ul. mickiewicza 7

23.06.2019 niedziela ul. nullo 2

24.06.2019 poniedziałek ul. Buchowieckiego 15a

25.06.2019 wtorek ul. K.K. wielkiego 24

26.06.2019 środa ul. K.K. wielkiego 28

27.06.2019 czwartek ul. Skwer 6
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl 

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, psy-
choterapeuta. 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 
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Mar-
libo- Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731 

Dominika Dudek mgr fizjoterapii terapeuta NDT-
-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha- 
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Olkusz, Dworska 19a. 

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. Tera-
peuta 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, dr n. med. Rehabilitacja dzieci 
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. 
Sportowa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627. 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan 

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

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Tel. 32 62 61 731. 

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

STOMATOLOGIA 
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. Specja-
lista protetyki stomatologicznej. Olkusz, ul. 
Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 606 654 777. 

CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna Rudziń-
ska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 326432530. 

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- -Wój-
cicka. 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, 606 327 510. 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. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, 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 tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyjmuje 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. 

TRYCHOLOG 
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3. 

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 32 
645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, pilingi 
lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, 
mezoterapia inne zabiegi dematologiczne. 

Butterfly Effect, kosmetyka i fryzjerstwo, oczysz-
czanie wodorowe, depilacja IPL, zamykanie 
naczynek fotoodmładzanie, mezorerapia, bipo-
larne fale radiowe, zabiegi antycellulitowe/ 
wyszczuplające, zabiegi przeciw wypadaniu 
włosów, meso BB glam, ul. Sławkowska 13, 
535544028. 

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, ujędrniające 
twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 
663166872 www.gabinet-uroda.pl 

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

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 

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. specjali-
sta 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. 
600 686 603, www.usgolkusz.pl 

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłon-
nych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifi-
kacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.


