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24 godziny na dobę

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Nie cichnie temat śmieci na ol-
kuskich osiedlach. Na podrzucanie 
odpadów i nieprawidłową segregację 
śmieci zdecydowanie zareagowały 
olkuskie spółdzielnie. Z kolei do 
burmistrza trafiła interpelacja jed-
nego z miejskich radnych na temat 
czystości wokół śmietników na osie-
dlu Młodych. Radni dwóch klubów: 
Prawa i Sprawiedliwości oraz Odnowy 
wystąpili też z wnioskiem o zwołanie 

Śmietniki zasypane 
śmieciami – ten problem 

trzeba rozwiązać!

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

tel./fax 32 642 46 98
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 7.00-17.00

sobota: 8.00-13.00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei 
Mapelastic 
Turbo

265,00
          zł/18 kg

Mapei
Adesilex p9 
Fiber Plus 

43,80 
                 zł/25 kg

Keraflex 
Maxi S1

54,50 
                  zł/25 KG

Wełna knauf 
039/20 cm

17,99 
                 zł/m2

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów
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posiedzenia Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Gospodarki Miejskiej 
w sprawie gospodarki odpadami na 
terenie miasta. Głos w sprawie zabie-
rają też mieszkańcy osiedli.

Ostatnio pisaliśmy o walających 
się różnego rodzaju odpadach pod 
kontenerami na osiedlach w Olkuszu. 
Na ten problem ostro zareagował 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik, 
uznając, że tereny przy śmietnikach 
na osiedlach administrowanych przez 
OSM nie są systematycznie sprząta-
ne. I wezwał spółdzielnię do natych-
miastowego usunięcia bałaganu.

Kamery i fotopułapki
Głos w sprawie szybko zabrały 

dwie olkuskie spółdzielnie: OSM 
i „Nowa”. W komunikacie skierowa-
nym do mieszkańców w ubiegłym 
tygodniu na naszych łamach przy-
pominają, że ustawodawca przewi-
duje odpowiedzialność zbiorową za 
niesegregowanie śmieci. W praktyce 
oznacza to możliwość podniesienia 
opłat za śmieci z segregowanych na 
niesegregowane, czyli o 100 procent. 
Obecnie w Olkuszu stawki te kształ-
tują się na poziomie odpowiednio 22 
złote i 44 złote miesięcznie za osobę. 
Spółdzielnie przypominają, że pod-
rzucane pod śmietniki odpady pore-
montowe, sprzęt AGD, opony, itp. nie 
są odbierane przez firmę wywożącą 
śmieci. Zarządcy budynków usuwają 
je na swój koszt.

-Wybrane punkty na osiedlach: 
Młodych, Pakuska, Słowiki, Cen-
trum zostały zaopatrzone w kamery 
i fotopułapki, dzięki którym działając 
wspólnie z Policją i Strażą Miejską 
rozpoczęliśmy prewencyjne działania 
majace na celu ukrócenie procederu 
podrzucania śmieci. W stosunku do 
osób, które nie stosują się do zaleceń 

zostaną wyciągnięte konsekwencje 
– mandat karny lud droga sadowa 
– które będziemy bezwzględnie eg-
zekwować – apelują OSM i „Nowa”, 
przypominając jednocześnie o moż-
liwości oddawania za darmo odpa-
dów wielkogabarytowych w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
w Olkuszu i prosząc mieszkańców 
o zawiadamianie służb munduro-
wych lub spółdzielni o przypadkach 
podrzucania śmieci pod osiedlowe 
kontenery.

Zabudujcie nam śmietnik!
Mieszkańcy wielu bloków w mie-

ście skarżą się na przepełnione 
kontenery i kłopot z podrzucaniem 
odpadów na osiedla. Do OSM trafiło 
pismo lokatorów bloku nr 5 z ul. 
Sławkowskiej z prośbą o zabudowa-
nie lub przeniesienie na inne miejsce 
kontenerów na śmieci.

- Borykamy się z bałaganem 
wokół kontenerów, nieprzyjemnym 
zapachem, który szczególnie odczu-
walny jest wiosną i latem. Do otwar-
tych kontenerów wrzucane są również 
śmieci z bloków Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej oraz bloków 
przy ul. J. Kantego. Na terenie Olku-
sza na osiedlach kontenery są zabu-
dowane i panuje porządek. Obiecane 
nam było przeniesienie kontenerów 
na inne miejsca, które nie będzie 
pod balkonami i oknami. Obietnica 
ta nigdy nie została zrealizowana 
-piszą mieszkańcy, przypominając, 
że w tej sprawie interweniowali już 
w 2008 roku.

Kto odpowie za ten 
bałagan?

W imieniu mieszkańców osiedli: 
Młodych i Pakuska zwrócił się do 
burmistrza radny miejski Wojciech 
Panek. - Śmietniki na osiedlu Mło-
dych są w większości niezabudowane, 

co daje swobodny do nich dostęp, 
ponadto obszar, na którym się znaj-
dują, nie jest objęty monitoringiem 
miejskim. Konsekwencją takiego 
stanu rzeczy jest to, że do śmietników 
mają dostęp wszyscy. Mieszkańcy 
podkreślają, że notorycznie widzą 
ludzi podjeżdżających pod kontenery 
i wyrzucających śmieci budowlane, 
gruz, opakowania lub gabaryty. Oso-
by podrzucające śmieci nie są miesz-
kańcami osiedla Młodych. Wiem, 
że i Pan zwracał wielokrotnie na to 
uwagę, wyrażając swoje oburzenie 
m. in. na łamach prasy. Mieszkańcy 
podkreślają, że po ostatniej podwyżce 
cen wywozu  śmieci byli zapewniani, 
że jakość czystości na terenie miasta 
nie pogorszy się, a wręcz standard, 
który był osiągany będzie podnoszo-
ny. Do początku tego roku tak było. 
Tak wiec pierwszym problemem, jaki 
się uwidacznia, jest kwestia estetyki 
otoczenia mieszkań. Kolejny problem, 
który może zaistnieć i, na który 
zwłaszcza zwracają uwagę miesz-
kańcy, to kwestia odpowiedzialności, 
którą mogą być obarczeni za taki stan 
rzeczy – pisze do burmistrza Piaśnika 
Wojciech Panek. Zwraca także uwagę 
na skargi niektórych mieszkańców na 
kolejki do PSZOK-u. Częścią inter-
pelacji są zdjęcia, które publikujemy 
w artykule.

Radny pyta poza tym włodarza 
miasta m. in. o prawną możliwość 
zmiany zadeklarowanego sposobu 
rozliczenia za wywóz śmieci z segre-
gowanego na niesegregowane dla 
Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
TBS - u i PGK (jeśli np. burmistrz 
uzna, że nie wywiązują się z zade-
klarowanego sposobu gromadzenia 
śmieci); liczbę osób, które w po-
szczególnych miesiącach skorzystały 
z usług Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Olkuszu; 
opracowanie wstępnego kosztorysu 
objęcia monitoringiem punktowym 

śmietników wzdłuż obwodnicy Olku-
sza na terenie osiedla Młodych oraz 
niezabudowanych śmietników na 
terenie osiedla Pakuska i przygotowa-
nie mechanizmu ochrony dla naszych 
mieszkańców, którzy uczciwie segre-
gują śmieci np. poprzez odpowiednie 
zmiany w regulaminie.

Wspólnie rozwiążmy 
problem

Radni dwóch klubów: Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Odnowy wy-
stąpili też z wnioskiem o zwołanie 
posiedzenia Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Gospodarki Miejskiej 
w sprawie gospodarki odpadami na 
terenie miasta. Rozmowa o śmiecio-
wym problemie  odbyła się w środo-
we popołudnie w szerszym gronie, 
czyli wraz z przedstawicielami władz 
miasta, Olkuskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nowa”, Olkuskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego i Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
Obrady miały momentami emocjonu-
jący przebieg. Zarządcy nieruchomo-
ści opowiedzieli o swoich problemach 
dotyczących m. in. podrzucania śmie-
ci, nieprawidłowej segregacji. Sporo 
miejsca poświęcono też funkcjono-
waniu Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Temat 
dotyczący odpadów jest trudny, a jak 
pokazała dyskusja - punkt widzenia 
zależy od miejsca siedzenia. Szerzej 
o przebiegu posiedzenia komisji 
oraz sytuacji na olkuskich osiedlach 
przeczytacie Państwo w następnym 
numerze.

Temat zasypanych odpadami 
osiedlowych śmietników śledzimy 
na bieżąco i regularnie będziemy go 
kontynuować na naszych łamach. 
Tradycyjnie czekamy też na Wasze 
opinie!

W KALEJDOSKOPIE IV LO W OLKUSZU

W OLKUSZUW KALEJDOSKOPIEIVLO

Klub Historyczny- obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Cheerleaderki IV LO przed meczem.
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Wernisaż wystawy Magdaleny Nowackiej-Kolano w Galerii IV LO. Diecezjalny Konkurs „Mój Patron” - Galeria IV LO.

Wolontariat i Patrol Pierwszej Pomocy.
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Zajęcia z fizyki na UJ w Krakowie.

Powiat dla OSP
POWIAT

Wiola�Woźniczko
Ochotnicze Straże Pożarne 

będą mogły korzystać z dotacji ce-
lowych udzielanych przez powiat. 
W tym roku pula na ten cel 25 
tys. złotych. Taką decyzje podjęli 
ostatnio powiatowi radni.

Kilka lat temu wsparcie dla 
jednostek OSP w takiej formie pro-
ponował ówczesny radny powiatowy 
Łukasz Kmita. W ubiegłym roku do 
pomysłu wrócił radny Michał Mrówka. 
Generalnie chodziło o zabezpieczenie 
w budżecie powiatu odpowiedniej 
puli środków na wsparcie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych. 
Szczegóły dotyczące przyznawania 
dofinansowań oraz kryteriów zawarto 
w regulaminie.

– Powiat daje możliwość dofinan-
sowania do zakupu umundurowania, 
sprzętu ratowniczego czy nawet do 
zakupu wozu pożarniczego. Poczu-
wamy się w ten sposób do wspierania 
i docenienia pracy naszych druhów 
ochotników. Na strażaków zawsze 
możemy liczyć, a w ostatnim czasie 
niektóre jednostki były zaangażowane 
w pomoc osobom przebywającym na 
kwarantannie czy w akcji dostarcza-
nia mieszkańcom maseczek – komen-
tuje radny powiatowy Michał Mrówka.

Zgodnie z regulaminem, dotacja 
przekazana z budżetu Powiatu Olku-
skiego dla jednostek OSP może być 
przeznaczona na dofinansowanie do 
zakupu: umundurowania specjalne-
go (bojowego) oraz środków ochrony 
osobistej strażaków ochotników; 
środków łączności; sprzętu, aparatu-
ry, urządzeń oraz innego wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działań 
ratowniczych; samochodów ratowni-
czo-gaśniczych. Oczywiście wszystkie 
przedmioty zakupione z powiatowym 

dofinansowaniem muszą być zgod-
ne z obowiązującymi wytycznymi 
i normami.

Dotacja może być udzielona do 
kwoty 5 tys. złotych i stanowić do 40 
proc. kosztów całego zadania,. Wyjąt-
kiem są dofinansowania do zakupu 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
W tym przypadku chodzi o kwoty: 
do 20 tys. złotych dla samochodów 
ratowniczo-gaśniczych średnich i do 
15 tys. złotych dla samochodów ra-
towniczo-gaśniczych lekkich.

Zarząd Powiatu w Olkuszu udzie-
lając dotacji weźmie pod uwagę m. in.: 
aktywność jednostki OSP (wyjazdy, 
stan wyszkolenia, stan wyposażenia, 
posiadanie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej,działalność w ramach 
specjalizacji i w zakresie profilaktyki, 
udział w wydarzeniach, współpraca 
z innymi organizacjami, osiągnięcia 
itp.), udział procentowy dotacji z bu-
dżetu Powiatu Olkuskiego do całości 
zadania, ochronę przeciwpowodziową 
na ternie powiatu olkuskiego – dzia-
łalność na obszarach stale zagro-
żonych powodziami, współpracę ze 
Starostwem Powiatowym w Olkuszu 
w zakresie wspierania działań służb 
reagowania i zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi, opinię Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Olkuszu, wpływ zadania na 
poprawę bezpieczeństwa na terenie 
powiatu olkuskiego, źródła finan-
sowania zadania, ilość wniosków 
spełniających wymagania formalne, 
możliwości finansowe budżetu Powia-
tu Olkuskiego.

W roku budżetowym dana jed-
nostka OSP może otrzymać dotację 
tylko jeden raz. O możliwości ubie-
gania się o środki Zarząd Powiatu 
w Olkuszu poinformuje w ogłoszeniu, 
które zostanie opublikowane w Biule-
tynie Informacji Publicznej.
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Epidemia koronawirusa zna-
cząco osłabiła miejską komuni-
kację. Odgórne limity pasażerów 
i spadek zainteresowania publicz-
nym transportem zmusiły prze-
woźników do ograniczenia siatki 
połączeń. To zaś uderzyło w osoby, 
dla których autobusy były do tej 
pory głównym środkiem przemie-
szania się po mieście. O przywróce-
nie dawnego rozkładu jazdy apelują 
m.in. mieszkańcy osiedla Słowiki.

Od czasu zmiany harmonogramu 
linii „Sł”, która miała miejsce niespeł-
na dwa miesiące temu, mieszkańcy 
Słowików skarżą się, że są odcięci od 
świata po godzinie 12:30. Również 
mieszkańcy ul. Jasnej apelują o do-
datkowe kursy oraz wydłużenie trasy. 

Za pośrednictwem radnych Marii 
Besztardo i Józefa Filasa zaapelowali 
oni do olkuskich władz o jak najszyb-
szą interwencję w tej sprawie. Chcie-
liby, aby w rozkładzie jazdy pojawiły 
się co najmniej 3 dodatkowe kursy 
popołudniu w różnych odstępach 
czasowych.

Jak wynika z odpowiedzi udzie-
lonej przez Związek Komunalny 
Gmin „Komunikacja Międzygminna”, 
przywracanie kolejnych połączeń 
uzależnione jest w głównej mierze 
od znoszenia limitów nałożonych 
na przewoźników przez rząd. Sytu-
acja w Olkuszu jest analogiczna do 
tego, co można zaobserwować na 
terenie całego kraju. Wprowadzone 
obostrzenia spowodowały znaczące 
zmniejszenie się liczby podróżują-
cych. Mniejsza liczba pasażerów to 
mniejsze przychody z biletów i tym 
samym droższa komunikacja. To 

zmusza organizatorów transportu 
do szukania oszczędności poprzez 
cięcia w częstotliwości kursowania 
autobusów.  - Naszym zdaniem błę-
dem były i nadal są apele i wszelkie 
działania prowadzące do zmiany 
transportu komunikacji miejskiej na 
samochody prywatne – podkreślają 
władze Związku.

W obliczu epidemii Zarząd ZKG 
KM w Olkuszu zmuszony był do 
reorganizacji komunikacji, prioryte-
towo utrzymując możliwość dojazdu 
mieszkańców gmin do zakładów pra-
cy i zawieszeniu mniej rentownych 
kursów. - Zawieszeniu uległy również 
niektóre kursy przedmiotowej linii 
„SŁ”. Z analizy napełnień poszczegól-
nych kursów, jednoznacznie wynika, 
że niestety tylko nieznaczna grupa 
mieszkańców osiedla Słowiki korzysta 
regularnie z komunikacji miejskiej. 
Znikomą jej część stanowią pasaże-

rowie spoza osiedla. Po niespełna pół-
tora miesiącach obostrzeń, dzisiejsze 
wyliczenia przychodów ze sprzedaży 
biletów pokazują ich spadek w sto-
sunku do planu finansowego: - za 
marzec o 27,85%, a za kwiecień już 
o 67,22% na łączną kwotę około 285 
tys. zł - czytamy w odpowiedzi na 
interpelację.

Przedstawiciele Związku są świa-
domi, że wprowadzone ograniczenia 
rodzą naturalne i uzasadnione nie-
zadowolenie społeczne. Wyrażają 
jednak nadzieję, że już niebawem 
wszystko wróci do normalnego funk-
cjonowania.  Stopniowe „odmrażanie” 
gospodarki przekłada się bowiem na 
ograniczanie limitów przewożonych 
pasażerów. W miarę zwiększania się 
ruchu pasażerskiego, odwieszane 
będą najbardziej potrzebne kursy. 
W czerwcu pojawią się dodatkowe 
autobusy m.in. na trasie Olkusz 
Cmentarz - Olkusz Jasna.

- Z całą odpowiedzialnością na-
leży stwierdzić, że przedwczesny jest 
jeszcze całkowity powrót do dawnego 
rozkładu jazdy a tym bardziej, z powo-
dów wysokiej niepewności, określać 
ostateczny jego termin. Rozumiejąc 
niezadowolenie naszych pasażerów, 
apelujemy o wyrozumiałość i cierpli-
wość. Chcemy podkreślić, że wszyst-
kie nasze działania ukierunkowane 
są przede wszystkim na jak najlepiej 
pojętym dobru naszych pasażerów, 
by po ustaniu tych niezawinionych 
przez nikogo, pandemicznych realiów, 
powrócić do normalności i szybko za-
pomnieć o licznych niedogodnościach 
– tłumaczy Zarząd ZKG KM.

Kiedy autobusy zaczną kursować 
według obowiązujących  

rozkładów jazdy?
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POWIAT
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Od niespełna miesiąca miesz-
kańcy Bukowna i Bolesławia mo-
gą korzystać z elektronicznego 
harmonogramu wywozu śmieci. 
Wszystko dzięki aplikacji „Mo-
je odpady”, wdrożonej przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
„Bolesław”. Usługa ma charakter 
pilotażowy, a władze spółki chcia-
łyby objąć tym systemem więcej 
obsługiwanych przez siebie gmin.

Gospodarowanie nieczystościami 
to jedno z zadań samorządów. To wła-
śnie one organizują przetargi, które 
wyłaniają wykonawców mających za 
zadanie odbierać od nas śmieci. Nie 
zawsze jednak wszystko przebiega 
zgodnie z planem i społecznymi 
oczekiwaniami. Nie dość, że ceny 
tej usługi stale rosną, to często za-
stawiamy się, do którego pojemnika 
wrzucić poszczególne odpady albo 
kiedy zostaną one od nas odebrane. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, Zakład Gospodarki 
Komunalnej „Bolesław” wdrożył roz-

wiązanie, mające za zadanie ułatwić 
nam nieco życie.

- Ogromna cześć społeczeństwa 
korzysta dziś ze smartfonów. Służą 
nam one nie tylko do komunikacji ze 
światem, ale również do przeglądania 
Internetu. Dlatego postanowiliśmy 
skorzystać z aplikacji „Moje Odpady” 
– mówi Robert Nielaba, prezes ZGK 
„Bolesław”.

„Moje Odpady” to interaktywny 
harmonogram odbioru nieczystości, 
przeznaczony dla posiadaczy smart-
fonów i tabletów. Jego naczelnym 
zadaniem jest prezentacja terminarza 

wywozu śmieci. - Osoby, których gmi-
ny przystąpiły do naszego programu 
mogą w dowolnej chwili sprawdzić 
interesujące ich dane, a także otrzy-
mać przypomnienia o konieczności 
wystawienia odpowiedniego pojemni-
ka – mówi Łukasz Kamiński z portalu 
odpady.org.

Ze względu na przedłużające się 
postępowania przetargowe, zdarzają 
się sytuacje, w których do ostat-
niej chwili nie wiadomo, jak będzie 
wyglądał harmonogram odbioru 
poszczególnych frakcji. - W sytuacji 
kiedy brakuje czasu na odpowied-

nie rozdysponowanie terminarza, 
warto wspomóc się rozwiązaniami 
informatycznymi – podkreśla Robert 
Nielaba. Dodaje przy tym, że wpro-
wadzenie aplikacji nie spowoduje 
całkowitej rezygnacji z papierowych 
harmonogramów. – Oba rozwiązania 
wzajemnie się uzupełniają i dlatego 
będziemy namawiać samorządy do 
wspierania tej idei - mówi.

Program zawiera także szereg 
dodatkowych opcji, które pomaga-
ją w radzeniu sobie z odpadami. 
Duża część śmieci, zwłaszcza tych 
opakowaniowych, nie ma jedno-
znacznego miejsca przeznaczenia. 
W konsekwencji powyższego gros 
osób miewa dylematy, gdzie wy-
rzucić daną nieczystość. Aplikacja 
usprawnia proces sortowania oraz 
daje sposobność do zgłaszania nie-
prawidłowości.  

Oprogramowanie dostępne jest 
dla mieszkańców bezpłatnie. Można 
je pobrać na telefony i tablety  z sys-
temami Android i IOS poprzez sklepy 
GOOGLE PLAY i APPSTORE lub z wi-
tryn internetowych:  www.waste24.
net i www.moje-odpady.pl.

Elektroniczny harmonogram 
wywozu śmieci

BOLESŁAW
Wiola�Woźniczko

Pomieszczenia na parterze 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bolesławiu zyskały nowe 
oblicze. Teraz trwa kolejny remont, 
tym razem na zewnątrz.

Centrum Rozwoju Dziecka, czyli 
popularna świetlica od stycznia 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Nad Białą 
Przemszą” zostało kilka tygodni temu 
gruntownie wyremontowane. Wy-
mieniono okna i odświeżono sale, do 
których dzieci wrócą po zniesieniu ob-
ostrzeń spowodowanych pandemią.

Niedawno rozpoczęto kolejny 
etap modernizacji GOPS-u. Prace 
obejmują m. in. wymianę konstrukcji 

i poszycia dachu, przemurowanie 
kominów od poziomu stropów nad 
piętrem, wymianę okien w piw-
nicach i na piętrze, docieplenie 
ścian, wymianę drzwi wejściowych 
zewnętrznych, wykonanie instalacji 
odgromowej. Prace wykonywane 
przez firmę „BUDIMAT” z Białej Niżnej 
powinny zakończyć się w sierpniu.

- Inwestycja jest finansowana 
z gminnego budżetu. Czekamy jesz-
cze na rozstrzygniecie konkursu 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na głęboką termomodernizację 
energetyczną budynków użyteczności 
publicznej – mówi wójt gminy Bole-
sław Krzysztof Dudziński. Wartość 
termomodernizacyjnego projektu to 
prawie 679 tys. złotych, a wniosko-
wana dotacja niemal 407 tys. złotych.

GOPS w remoncie

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Na olkuskim osiedlu Młodych 
powstał pierwszy w mieście wybieg 
dla psów. Będzie można z niego ko-
rzystać po zakończeniu wszystkich 
inwestycji ujętych w projekcie 
rewitalizacji Dolinki.

Projekt, realizowany od ubiegłe-
go roku obejmuje m. in. inwestycje 
związane z parkingami, placami 
zabaw, boiskiem wielofunkcyjnym, 
rolkostradą, ścieżka rowerową czy 
uporządkowaniem zieleni. Dolinka 
ma być miejscem, gdzie mieszkań-
cy będą spędzać czas rekreacyjnie 
i sportowo. Nie zapomniano także 
o czworonogach. 

Wybieg dla psów znajduje się 
w lasku za przychodnią. - Podczas 
przygotowań do rewitalizacji Dolinki 
chcieliśmy, aby każdy znalazł tam 
swoje miejsce. Również właściciele 
psów dostali „swój” kawałek parku. 
Chciałbym, po zakończeniu pan-
demii,  zorganizować na wybiegu 
osiedlową prezentację swoich pupili 
oraz pokazy tresury. Już niedługo 
wspólnie z mieszkańcami wybierze-
my nazwę dla tego miejsca. Mam 
nadzieje, że pierwszy olkuski wybieg 
dla psów przypadnie do gustu naszym 
„psiarzom” - mówi członek zarządu 
osiedla Młodych i miejski radny Woj-
ciech Ozdoba.

Jak Wam podoba się ten po-
mysł? Czekamy na Wasze opinie!

Psie miejsce Psie miejsce 
w Dolincew Dolince

Starosta Olkuski
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 wywieszone zostało 
zawiadomienie o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy części nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Pazurku. Zawiadomienie 
zamieszczone jest także na stronie internetowej Starostwa 
www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

W przyszłym tygodniu odbędą 
się matury, a za kilkanaście dni eg-
zaminy ósmoklasistów. W tym roku 
z uwagi na pandemię odbędą się 
one w specyficznych warunkach, 
według szczegółowych wytycz-
nych. Czy nauczyciele mają zapew-
nić sobie maseczki lub przyłbice we 
własnym zakresie? - takie pytanie 
nadesłano do naszej redakcji.

Zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, w trakcie matur „(...) 
Przewodniczący zespołu egzamina-
cyjnego, członkowie zespołu nadzo-
rującego, obserwatorzy i inne osoby 
uczestniczące w przeprowadzaniu 
egzaminu, np. specjaliści z zakresu 
niepełnosprawności, nauczyciele 
wspomagający, podczas poruszania 
się po sali egzaminacyjnej powinni 
mieć zakryte usta i nos. Mogą odsło-
nić twarz, kiedy obserwują przebieg 
egzaminu, siedząc albo stojąc, przy 
zachowaniu niezbędnego odstępu”.

Pytanie o środki ochrony skie-
rowane do naszej redakcji zadaliśmy 
staroście i olkuskiemu burmistrzowi.

Jak sytuacja wygląda w szkołach 
podstawowych na terenie miasta 
i gminy Olkusz? -Oczywiście osoby 
wskazane w wytycznych będą dyspo-
nowały maseczkami lub przyłbicami. 
Nie będzie potrzeby, by posiadały 
własne. Już teraz wszystkie gminne 
szkoły zostały wyposażone w tego 
typu środki ochrony bezpośredniej. 
Otrzymują je - w miarę potrzeb - 
nauczyciele prowadzący zajęcia 

opiekuńcze. Tak samo będzie w czasie 
egzaminów – zapewnia olkuski bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Starosta olkuski Bogumił Sob-
czyk zapewnia, że dyrektorzy szkół 
powiatowych na podstawie wytycz-
nych Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego opracowali procedury 
bezpieczeństwa do przeprowadzenia 
matury w swoich szkołach, które 
wprowadzili w życie za pomocą za-
rządzenia.

– W ramach zasad bezpieczeń-
stwa unormowano zarówno sposób 
zabezpieczenia uczniów i nauczycieli 
podczas samego egzaminu, jak i spo-
sób przygotowania pomieszczeń oraz 
ciągów komunikacyjnych na czas ma-
tury. Nauczyciele – członkowie komi-
sji – zostali wyposażeni w maseczki/
przyłbice i rękawice. Sale, hole, klatki 
schodowe, toalety będą dezynfeko-
wane przed i po każdym egzaminie 
maturalnym. Wytyczne dotyczące 
organizowania i przeprowadzania 
w 2020 r. egzaminów maturalnych 
ujęte w 6 sekcjach przekazano już 
zdającym za pośrednictwem strony 
internetowej szkoły, a także dziennika 
elektronicznego, a niektóre z infor-
macji zostaną ponownie przekazane 
zdającym w dniu egzaminu – wyja-
śnia szef powiatu.

– Podjęte środki bezpieczeństwa 
w szkołach powinny zagwarantować 
bezproblemowy przebieg matur. 
Taki sam tryb i procedury dotyczą 
organizowania i przeprowadzania eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie oraz zawodowego w 2020 
r. – dodaje starosta Sobczyk.

Nadchodzi czas egzaminów i matur. 
 Co ze środkami ochrony?

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Galeria Biura Wystaw Arty-
stycznych w Olkuszu w ubiegłym 
roku obchodziła jubileusz osiem-
nastolecia swojego istnienia. Z tej 
okazji wydany został album, stano-
wiący podsumowanie tego okresu. 
A jest się czym chwalić!

Galeria Sztuki Współczesnej 
Biuro Wystaw Artystycznych w Ol-
kuszu – bo taka jest pełna nazwa 
tej instytucji – powstała w 2001 
roku. Jej podstawowym zadaniem 
jest prezentacja i upowszechnianie 
sztuki współczesnej, prowadzenie 
działalności edukacyjnej, umożliwie-
nie społeczeństwu kontaktu z kulturą 
wysoką oraz prezentowanie polskiej 
i zagranicznej sztuki współczesnej na 
wystawach czasowych.

Z okazji 18-stych „urodzin” 
placówki wydany zostały specjalny 
album, dokumentujący jej historię 
i osiągnięcia. Na prawie 170 stronach, 
w dużym formacie, zmieściła się opo-
wiedziana w ciekawy i pełen anegdot 
sposób pięcioczęściowa historia BWA 
pióra Olgerda Dziechciarza. Osobno 
potraktowana została historia po-

wstania i funkcjonowania Galerii, 
najważniejsze wystawy, plenery 
i działalność literacka.

- Problem był jeden, ale pod-
stawowy – środki, jakimi dyspo-
nowaliśmy nie pozwalały nam na 
takie wydawnictwo. Jednak dzięki 
uzyskaniu znaczącej dotacji z Fun-
duszu Popierania Twórczości ZAiKS 
oraz dzięki naszych wieloletnim nie-
zawodnym mecenasom: ZGH „Bole-
sław, BOLTECH, INTERMAG, PGKiM 
w Olkuszu, Firmie LUKS i Drukarni 
GRAFPRESS wreszcie mamy nasz 

album! I prezentuje się on znakomi-
cie! – opowiadają pracownicy BWA.

Książka zawiera obszerne opisy: 
wystaw, spotkań autorskich, koncer-
tów, warsztatów i wykładów o sztuce. 
A jest o czym opowiadać – Galeria 
BWA otwarta jest bowiem na działa-
nia w obszarze różnorodnych form ar-
tystycznych od klasycznych dzie dzin 
sztuki, jak malarstwo, grafika, rzeźba 
czy fotogra fia, poprzez performance, 
instalacje, aż po najnowsze działanie 
w obszarze nowych mediów. W BWA 
wystawiali najwięksi polscy malarze, 

jak choćby Jan Tarasin, czy Tadeusz 
Kulisiewicz. Spotkali się z czytelnika-
mi najważniejsi poeci i prozaicy, tacy 
jak Ewa Lipska i Marcin Świetlicki. 
Koncertowały tu  największe gwiazdy, 
takie jak np.  Joanna Kulig i Dawid 
Podsiadło.

Olkuska Galeria współpracuje 
z innymi wiodącymi galeria mi sztuki 
współczesnej, muzeami, kuratorami, 
aran żerami wystaw, szkołami i stowa-
rzyszeniami twórczymi, jak również 
środowiskami artystycznymi: Ukra-
iny, Słowacji, Słowenii, Czech, Gruzji, 
Białorusi, Bułgarii, Danii, Holandii, 
Mołdawii, a nawet Chin i Meksyku. 
Wielu malarzy czy poetów właśnie 
tutaj stawiało pierwsze artystyczne 
kroki. I o nich jest mowa w tej książce.

- Album „18 lat Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu” tra-
fił teraz w pierwszej kolejności do 
naszych przyjaciół, artystów i me-
cenasów! Wyślemy go też do wszyst-
kich instytucji, wyższych uczelni 
artystycznych, galerii i stowarzyszeń, 
polskich i zagranicznych, które 
wspierają Galerię BWA w Olkuszu. 
Książka – rzecz jasna – trafi także do 
najważniejszych polskich bibliotek – 
podkreślają pracownicy BWA.

Album z okazji 18-tych urodzin 
Galerii BWA

OLKUSZ
KPP�w Olkuszu

Jednym z najczęstszych prze-
stępstw dokonywanych na szkodę 
seniorów jest oszustwo „metodą 
na wnuczka”. Przy tego rodzaju 
zdarzeniach starsze osoby tracą 
zazwyczaj oszczędności całego ży-
cia. Małopolska Policja przestrzega 
i apeluje o ostrożność.

Najczęściej oszuści dzwonią 
na telefon stacjonarny. Głos w słu-
chawce jest celowo zniekształcony, 
nacechowany emocjami.  Dzwoniący 
udają, że są bardzo zdenerwowani, 
przestraszeni, że płaczą. Zdenerwo-
wanie ma udzielić się starszej osobie 
i zmusić ją do natychmiastowego 
działania.

W trakcie rozmowy telefonicznej 
oszust podaje się za krewnego, np. 
wnuczka, syna, kuzyna, który znalazł 
się w bardzo trudnej sytuacji życiowej 
bo np.: spowodował wypadek i musi 
zapłacić pieniądze, aby uniknąć kary; 
ma niepowtarzalną okazję zakupu 
samochodu po okazyjnej cenie a nie 
ma w tej chwili pieniędzy.

Następnie naciągacze udzielają 
instruktażu dotyczącego przekazania 
pieniędzy. Najczęściej informują, że 
po pieniądze zgłosi się  jakiś znajomy.

Seniorze jeżeli dzwoni do 
Ciebie krewny i informuje Cię, 
że:  jest w trudnej sytuacji życiowej 
i potrzebuje pieniędzy; uczestniczył 
w wypadku drogowym; prosi o pomoc 
finansową. Rozłącz się – to może 
być oszust. 

Zapamiętaj, bądź ostrożny 
w kontakcie z obcą osobą: nie 
działaj w pośpiechu! upewnij się, że 
dzwoniący to Twój krewny - zadzwoń 
pod numer jego telefonu i porozma-
wiaj z nim; poinformuj Policję o takiej 
sytuacji.

PAMIĘTAJ ! Przez telefon każdy 
może być wnuczkiem, policjantem, 
urzędnikiem, synem znajomego… 
zachowaj ostrożność, gdy odbierasz 
telefon od osoby podającej się za 
krewnego lub znajomego będącego 
w potrzebie finansowej. Nigdy nie 
wpuszczaj do domu osób, których nie 
znasz i nie przekazuj im pieniędzy, 
policja nigdy nie prosi o przekazanie 
pieniędzy, nigdy też nie informuje 
o przeprowadzanych tajnych akcjach 
przez telefon.

Poniżej przedstawiamy kilka 
przykładów, jak działają sprawcy.

Metoda na policjanta:
Głos w słuchawce, przedstawia 

się jako policjant, a następnie infor-
muje swojego rozmówcę, że środki 
zgromadzone na jego koncie banko-
wym są zagrożone i tylko współpraca 
ze strony właściciela oszczędności 

może pomóc w  ich ochronie i ujęciu 
złodzieja. Aby uwiarygodnić, swoją 
historię prosi o wybranie numeru 
alarmowego 112 lub 997, ale jedno-
cześnie nie rozłącza się. Po wybraniu 
przez ofiarę wskazanego numeru, 
w słuchawce pojawia się kolejny głos 
informujący o połączeniu z rzekomym 
dyżurnym komendy, który potwierdza 
tożsamość swojego przedmówcy jako 
policjanta. Kolejno następuje telefo-
niczne instruowanie seniora, jak ma 
wypłacić pieniądze i komu je przeka-
zać lub gdzie pozostawić. Oczywiście 
każdorazowo pojawia się wskazówka, 
że akcja jest tajna i nie należy nikomu 
o niej wspominać.

Oszuści najczęściej proszą 
o przekazanie pieniędzy osobie, która 
się po nie zgłosi albo też przelanie na 
podane konto bankowe, które rzeko-
mo należy do policji. Coraz częściej, 
by nie narazić się na zdemaskowanie, 
złodzieje proszą o pozostawienie 
pieniędzy np. w koszu na śmieci lub 
wyrzucenie ich przez okno.

Metoda na wnuczka:
Do seniora dzwoni osoba przed-

stawiająca się jako wnuczek lub 
inny członek rodziny, który pilnie 
potrzebuje pomocy finansowej. Roz-
mowa zawsze prowadzona jest w taki 
sposób by ofiara sama podała imię np. 
wnuczka czy siostrzeńca. Później na-
stępuje wypytywanie o zgromadzone 
oszczędności i opowiadanie wymyśl-
nych historii jak pożyczone pieniądze 
zostaną spożytkowane i zapewnienie 
o ich najszybszym zwrocie.

Oczywiście będący w potrzebie 
członek rodziny nigdy nie może 
odebrać „pożyczki” osobiście bo wła-
śnie załatwia ważną sprawę, ale ma 
znajomego który się po nią chętnie 
zgłosi. Ofiary o tym, że zostały oszu-
kane często orientują się po pewnym 
czasie, gdy dochodzi do rozmowy 
z prawdziwym członkiem rodziny, 
który o pożyczce nic nie wie

Metoda na wypadek:
To kolejny sposób oszustów na 

wyłudzenie pieniędzy. Oszust dzwo-
niąc do swojej ofiary przedstawia się 
jako policjant lub kolega bliskiego 
członka rodziny. Tym razem wymyśla 
historię o rzekomym wypadku, które-
go sprawcą jest osoba bliska ofierze, 
a jedynym ratunkiem przed tym by 
nie wpadła w kłopoty i uniknęła kary, 
jest przekazanie osobie „poszkodo-
wanej w wypadku” znacznej sumy 
pieniędzy. W tym przypadku również 
okazuje się, że bliski nie może zgłosić 
się po pieniądze osobiście, bo przecież 
właśnie składa zeznania w komi-
sariacie. Podobnie jak w metodzie 
„na wnuczka”, pieniądze od seniora 
odbiera jego znajomy.

„Seniorze nie daj 
się oszukać”

OLKUSZ
KPP�w Olkuszu

W czwartek   tj. 28 maja  poli-
cjanci   Wydziału Ruchu Drogowego 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu prowadzili wzmożone 
działania „Prędkość”. Głównym 
celem akcji była poprawa bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym oraz  
eliminowanie takich zachowań 
kierujących, które negatywnie 
wpływają na bezpieczeństwo na 
drodze.  

Działania odbywały się na tere-
nie powiatu olkuskiego, głównie na 
terenie miasta i gminy Olkusz. Poli-
cjanci ruchu drogowego od wczesnych 
godzin rannych sprawdzali prędkość 
pojazdów. Skontrolowali 54 samocho-
dy. Aż 52 kierujących przekroczyło 
prędkość. Kierowcy, którzy  jechali 
brawurowo, nadmiernie przekracza-
jąc prędkość, zostali pouczeni lub 
otrzymali mandaty karne. Jednemu 
z kierowców zostało zatrzymane pra-
wo jazdy  za  przekroczenie prędkości 
w terenie zabudowanym powyżej  
50 km/h.

Prawo o Ruchu Drogowym na-
kłada obowiązek stosowania się 
do ograniczeń prędkości,  a skoro 
kierowcy zapominają o powyższych 
obowiązkach i łamią przepisy obo-
wiązujące w ruchu drogowym, muszą 
się liczyć z konsekwencjami takiej 
brawurowej jazdy. Oprócz odpowie-
dzialności prawnej muszą być świa-
domi, że takie zachowanie na drodze 
zagraża,  ich bezpieczeństwu oraz 
bezpieczeństwu innych uczestników 
ruchu drogowego. 

Akcja „Prędkość” w powiecie 
olkuskim

Serdeczne podziękowania dla wszystkich
przybyłych na uroczystość pogrzebową

naszej kochanej Mamy 

Dziękujemy sąsiadom za złożone intencje mszalne,
kwiaty oraz wsparcie duchowe
Córka i Synowie z Rodzinami

Genowefy Tracz 

ŚŚPP
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CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie naczyń 
krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn 
dolnych i górnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjali-
sta chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 
16:00‒19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. 
Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, „pającz-
ków” za pomocą skleroterapii, leczenie owrzo-
dzeń. Kompresjoterapia (leczenie niewydolno-
ści żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii 
ogólnej. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 64. Przyjmuje w środę, piątek od 
16.00. Rejestracja 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.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00.  Jeden CZWARTEK w miesiącu 
17:20‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. 
med. Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 
Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, 
diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel.  32 479 10 00. CZWARTEK 
15:30‒19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
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. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. 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 (zamiennie wtorki). 
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazo-
wej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. 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.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wielkiego 110, 
Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilita-
cji Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 
pon., pt. Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Kon-
sultacje, 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. 

CHOROBY ZAKAŹNE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaź-
nych 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. specjalista dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej 
– dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirur-
gia, badanie i usuwanie znamion barwniko-
wych, pełny zakres dermatologii estetycznej 
– botox, kwas hialuronowy, peelingi, laser 
frakcyjny i CO2 - odmładzanie, leczenie blizn, 
usuwanie guzków skórnych. rejestracja tel 32 
6454470, www.annadudek.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. 
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermato-
log, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. 
Tel. 32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 
Dorota Nowak lekarz diabetolog. Diagnostyka 
i leczenie cukrzycy oraz powikłań. NZOZ 
„Zdrowie” ul. Zawierciańska 14, Klucze. 
Rejestracja telefoniczna 32 642 84 13 w godz. 
8.00-18.00.

DIETETYK
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w 
Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety w 
chorobach: hashimoto, insulinooporności, 
cukrzycy i innych. Tel. 32 62 61 731. 

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.

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

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog- 
-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek 
od 15:00. Rejestracja telefoniczna od pon. do 
pt. od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.
Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga ŚRODA 
14:00‒17:00.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położ-
nik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gineko-
logiczne, profilaktyka nowotworowa, leczenie 
zachowawcze nietrzymania moczu. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. 
Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., 
pt. 16‒19. 

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, tel. 
32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

KARDIOLOG 
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. 
Konsultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 12:00‒19:30
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. 
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wiel-
kiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 
pn-pt 10‒19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. Rejestracja 
tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
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.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu.  Gabinet  kardio logiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Kon-
sultacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG 
i ciśnieniowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 
tel. 602 489 648. Czwartki od 14.00. www.
kardiolog-olkusz.pl
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. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kar-
diolog. Specjalista chorób wewnętrznych.  
www.lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna:  
604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). 
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt. 
i pt. 17‒19. 
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płu-
kanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIA-
ŁEK 15:30‒19:30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 
032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 15‒18. 
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wiel-
kiego 64, pok. 15, pon. 16.30‒19, śr. 16.30 -19, 
sob. 10‒12, tel. 32 645 44 70. 

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

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 
ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 
masaż, bańka próżniowa, ogniowa, antycel-
lulitowa. Gabinet "Twoja Aura" Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1. 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 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. 

Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. 
Konsultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

NEUROLOG 
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Par-
kinson, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel. 508 451 924. www.
fizjoterapiaolkusz.pl 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 
862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 
731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neu-
rolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, lecze-
nie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, 
rejestracja tel. 789 032 277 oraz www.okuli-
stabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, 
SALUD, Wojciech Banyś Specjalista Chorób 
Oczu
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. PONIE-
DZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00, 
CZWARTEK 10:00‒15:00. 
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.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. specja-
lista chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka 
(OCT, USG, foropter), wieloletnie doświadcze-
nie w chirurgii zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, 
ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 16:30. Rejestracja 
tel. 606 790 500. 
Aby usunąć zaćmę na NFZ „OKO TEST” pod  
kierownictwem medycznym dr n. med. Vio-
letty 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: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kontak-
towe, 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, przypadki pilne 
508 177 970. 

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 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, 
ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 
89.
Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Kon-
sultacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami 
rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju psycho-
motorycznego, niepełnosprawnością intelek-
tualną, niedoborem wzrostu, wzrostem nad-
miernym i podejrzeniem chorób jednogeno-
wych, pary z niepłodnością, dorośli z podejrze-
niem choroby uwarunkowanej genetycznie 

oraz z obciążonym wywiadem rodzinnym 
w kierunku chorób nowotworowych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER- -MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00. 
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczenie 
dzieci i noworodków, badania USG: głowy, jamy 
brzusznej, 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
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specja-
lista chorób noworodków. Profilaktyka dzieci 
zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: 
stawów biodrowych, mózgu, jamy brzusznej, 
tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 
503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra spe-
cjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 
505 988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podologia-
kosmetyka.pl
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza 
na specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. 
Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1, 
tel.698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp.
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 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA 
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 
Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychoterapii 
Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28. Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz 
ul. Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, 
depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 
571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Dia-
gnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psycholo-
giczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycholo-
giczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specja-
lista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 
603.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 
512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.
eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 
28. Czw. 14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 
89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, 
czw. 8-13, pt. 15-20. www.opoczynska-mora-
siewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel.  
510 120 408. 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
mgr Ilona Cudejko, osteopatia, terapia manu-
alna, NDT-BOBATH. Ul. Nullo 4/20, tel. kontak-
towy 882 956 945.
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, 
stawów obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet 
w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kine-
sioteraping, szeroki wybór masaży. Kraków, ul. 
Poprzeczna 3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-
-strefa.pl
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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
Bianka Klich Fizjoterapia. Rehabilitacja osób 
dorosłych. Wizyty domowe. Olkusz i okolice. 
Tel. 797 847 948.
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poopera-
cyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 
628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH 
dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjotera-
pia neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, 
SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

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

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-

18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Święto-
krzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. Pon. 
i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej 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.  
Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. 
dent. K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. 
Chmist- -Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 
18. Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. 
Specjalista protetyki stomatologicznej. 
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 
606 654 777. 
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. 
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 gabinetu lub telefonicznie 32 643 27 37 
wew. 37.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof 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. 
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. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. 
Nullo 35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 
- 19.00, środa, piątek 9.00-13.00. Tel. 32 754 
25 18.

— CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatolo-
gicznej Barbara Kucharzewska – Malik, spe-
cjalista 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: profilak-
tyka, leczenie zębów, protetyka, implanty. 
Pon.-pt. 9.00‒19.00, sob. 9.00‒13.00.Rejestra-
cja w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. 
www.kucharzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjali-
sta 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. 

TRYCHOLOG 
Tracisz włosy? Nie trać czasu! Podejmij sku-
teczną terapię skóry głowy. Zaprasza pierwszy 
w Olkuszu gabinet trychologiczny NOVY, K. K. 
Wielkiego 65, tel 32 645 14-54.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Derma-
tologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 
32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, 
pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematolo-
giczne.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbole-
sne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podolo-
giakosmetyka.pl 
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwa-
sowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, kosme-
tyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 
1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.
pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsulta-
cje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 

16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 
14:00‒17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje 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 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw kola-
nowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 603, 
www.usgolkusz.pl
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.
Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chi-
rurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30.
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.  

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
5.06. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-8:00  Krakowska 43

6.06. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

7.06. Buchowieckiego 15 A - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

8.06. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

9.06. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

10.06. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

11.06. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A
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POWIAT
Olgerd�Dziechciarz

18 maja Polska uroczyście 
obchodziła 100. rocznicę urodzin 
Karola Wojtyły; pewnie obchody 
byłyby daleko bardziej okazałe 
i nagłośnione, gdyby nie koronawi-
rus, ale i tak kto mógł, ten próbo-
wał jakoś do tej rocznicy nawiązać. 
„Przegląd Olkuski” nie może być 
gorszy, tym bardziej, że Olkusz, 
a z nim cała Ziemia Olkuska, nie 
muszą związków z przyszłym pa-
pieżem szukać na siłę – wszak jest 
ich sporo i to bardzo ciekawych, 
a tym samym wartych przypomnie-
nia i upowszechnienia.

Nie mamy pewności, kiedy Ka-
rol Wojtyła, późniejszy papież Jan 
Paweł II, pierwszy raz odwiedził nasz 
region. Wiadomym jest, że już jako 
chłopiec uczestniczył wraz z ojcem 
w pielgrzymce na Jasną Górę, której 
trasa przebiegała przez nasze tereny. 
Z kolei w maju 1938 roku wziął udział 
w pielgrzymce krakowskiej młodzieży 
akademickiej do Częstochowy. Nie 
wiemy, czy był wtedy w Olkuszu, 
ale jest wielce prawdopodobne, że 
owszem – gościł w Srebrnym Gro-
dzie . Lata temu usłyszałem z ust 
zacnego olkuszanina anegdotę – jak 
mnie zapewniono – mocno osadzoną 
na faktach: „Z wiarygodnych ust 
słyszałem historię o młodym Karolu 
Wojtyle, który jako świeżo upieczony 
ksiądz, a być może jeszcze przed 
wojną, gdy wędrował po Jurze, zamki 
podziwiał, pustkowia przemierzał, 
w pewnym momencie na środku tej 
dziczy natknął się na Olkusz. Zmrok 
się zbliżał, jak to on – nieuchronnie, 
pomyślał więc młodzieniec, że to jest 
dobre miejsce, żeby przenocować. 
Hoteli wtedy w Olkuszu nie było, no 
bo po co hotel w mieście, w którym 
nic nie ma? Udał się więc późniejszy 
Papież na plebanię przy kościele pw. 
św. Andrzeja. Potężna bryła kościoła 
sprawiła na nim odpowiednie wra-
żenie, ale wrażeń miał mieć więcej. 
Zapukał do drzwi. Po dłuższym czasie 
uchyliły się; nie wiemy, kto za nimi 
stał, czy sam proboszcz, czy gosposia, 
czy może któryś wikary, ważne, że ta 
nieznana nam dziś osoba, na pytanie 
Wojtyły o nocleg, powiedziała, że tu, 
na parafii, w żadnym wypadku nie 
ma miejsca spania dla strudzonych 
podróżnych, niech więc idzie i szuka 

gdzie indziej. Nie wiemy, gdzie w koń-
cu młodzieniec spał, wiemy wszelako, 
że lata później, już jako kardynał, 
odwiedzając Olkusz, spotkał się 
z proboszczem i na pytanie tegoż: 
czy Wasza Eminencja pierwszy raz 
w Olkuszu? – odpowiedział, że nie, 
i przypomniał, uśmiechając się ciepło, 
poprzednią wizytę...”. Wiadomo na 
pewno, te pierwsze ślady bytności 
przyszłego świętego na ziemi olkuskiej 
były związane z wycieczkami po Jurze 
i zdarzały się niejako po drodze np. 
do Częstochowy; to podczas jednej 
z nich zwiedzał zamek w Rabsztynie, 
co pokazali twórcy filmu pt. „Karol. 
Człowiek, który został papieżem”. 
We wrześniu 1954 nocował ks. Woj-
tyła z grupą młodzieży akademickiej 
w Olkuszu, na parafii św. Andrzeja, 
u zaprzyjaźnionego z nim ks. probosz-
cza Andrzeja Marchewki. Rok później 
wespół z ósemką studentów podczas 
pielgrzymki rowerowej z Krakowa do 
Częstochowy, odwiedzili nie tylko 
Olkusz, ale także Wolbrom, Pilicę 
i Ogrodzieniec. Pierwsza oficjalna 
wizyta w Olkuszu – już krakowskiego 
kardynała – miała miejsce w 200. 
rocznicę kanonizacji Jana Kantego, 
nominalnego olkuskiego probosz-
cza w XV wieku. Było to w 1967 
roku, w czasie rządów Władysława 
Gomułki, czyli w okresie tzw. małej 
stabilizacji. Emerytowany proboszcz 
ks. Stefan Rogula wspominał po la-
tach: „Ks. proboszcz prałat Andrzej 
Marchewka zaprosił ks. kard. Wojtyłę, 
ks. bpa Jana Pietraszkę, biskupa 
sufragana archidiecezji krakowskiej, 
kilku księży z Kurii Kieleckiej. Uro-
czystość odpustowa ku czci św. Jana 
Kantego odbyła się w niedzielę 22 
października. Mszę świętą celebrował 
ksiądz kardynał. Okolicznościowe ka-
zanie wygłosił ks. bp Jan Pietraszko, 
znany kaznodzieja kolegiaty św. Anny 
w Krakowie oraz opiekun duszpa-
sterstwa akademickiego. Niestety, 
nie mamy w parafii zarówno tekstu 
kazania, jak i słów kardynała Wojty-
ły, które skierował do bardzo licznie 
zgromadzonych wiernych Olkusza 
i kapłanów”. Tymczasem już rok póź-
niej, 25 lipca 1968 roku, arcybiskup 
Karol Wojtyła przybył do Skały, aby 
wziąć udział w sumie koncelebro-
wanej z okazji 700-lecia śmierci bł. 
Salomei. W kazaniu powiedział wte-
dy: „Przybywam tutaj nie tylko jako 
biskup, ale i jako pielgrzym (…) na to 

miejsce, na które niegdyś przybyła 
księżna piastowska Salomea, ażeby 
resztę lat swojego życia tutaj, opodal 
Wawelu, spędzić na modlitwie, na 
służbie Bożej”.

Po raz drugi przyszły Ojciec 
Święty gościł oficjalnie w olkuskim 
kościele w trakcie peregrynacji Obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej, 13 
października 1973 roku. Dodatkowo 
rangę ówczesnej uroczystości pod-
nosił jubileusz 800-lecia olkuskiej 
parafii. Od roku proboszczem parafii 
św. Andrzeja był już ks. prałat Lucjan 
Czachowski. „Dostojny Gość przybył 
do Olkusza wraz ze swoim kapela-
nem ks. Stanisławem Dziwiszem. 
Powitanie Obrazu miało miejsce 

w godzinach popołudniowych przy po-
lowym ołtarzu zbudowanym na placu 
kościelnym od północnej strony (tam, 
gdzie stoi figura Matki Bożej Niepoka-
lanej). Jego Eminencja przewodniczył 
Najświętszej Ofierze w obecności ks. 
bpa kieleckiego, księży prałatów, 
kanoników i wielu innych kapłanów. 
Była oczywiście bardzo liczna rzesza 
wiernych (…). Po zakończone mszy 
świętej Obraz został przeniesiony 
do Świątyni na całonocną adorację. 
Ks. proboszcz zaprosił ks. kardynała 

na posiłek. Miałem zaszczyt zasiąść 
przy wspólnym stole i być świadkiem 
bardzo bezpośredniej, swobodnej roz-
mowy. Przy pożegnaniu ks. kardynał 
każdemu podał rękę i z uśmiechem 
zamienił choćby słowo.” (ks. S. 
Rogula).

Z kolei w 1956 r. w Bolesławiu 
wybuchł wykorzystywany przez wła-
dze komunistyczne konflikt religijny, 
który podzielił mieszkańców gminy. 
Doszło do powstania parafii Kościoła 
polskokatolickiego, która przejęła 
tamtejszy kościół. Rzymscy katolicy 
zostali bez swojej świątyni. Przez wiele 
lat między wiernymi obu obrządków 
dochodziło do konfliktów, obrzu-
cania się kamieniami, wyzywania 

i ciągnącej się sprawy sądowej o ko-
ściół. Rzymscy katolicy w tym czasie 
zmuszeni byli uczestniczyć w mszach 
świętych w kościółku św. Barba-
ry w Tłukience lub na cmentarzu 
w Bolesławiu. Wśród wizytujących 
parafię rzymskokatolicką i wspierają-
cych miejscowych wiernych w walce 
o odzyskanie kościoła znalazł się 
m.in. Prymas Polski kardynał Stefan 
Wyszyński. A w niedzielę 12 sierpnia 
1973 r. Mszę Świętą na bolesławskim 
cmentarzu parafialnym – na ołtarzu 

polowym – odprawił kardynał Karol 
Wojtyła; i ta wizyta miała związek 
z peregrynacją Obrazu Matki Boskiej 
Jasnogórskiej. Ks. Witold Świąder, 
wikary w Bolesławiu na początku lat 
70., wspominał w rozmowie z Irene-
uszem Cieślikiem: „Przyjęliśmy ten 
Obraz na cmentarzu, bo tam mieliśmy 
swoją kaplicę. Papież, wtedy jeszcze 
kardynał, nazwał ją wtedy „Bazyliką 
większą”. Mówił: „Wiem, dlaczego was 
cyganami nazywają: bo w namiocie 
macie swój kościół”. I tam, przy tym 
namiocie, odbyła się uroczystość. Ale 
Wojtyła przyjechał do nas miesiąc 
lub dwa wcześniej. Zapowiadał się; 
mówił, że „chce się nauczyć Bolesła-
wia”. Zanim tam wystąpi publicznie, 
chciał się czegoś dowiedzieć. Miałem 
to szczęście, że byłem jego przewodni-
kiem, siedziałem w jego samochodzie. 
Najbardziej ucieszyło mnie to, że 
pierwszym jego pytaniem o Bole-
sław, jakie mi zadał, było: „A kto ma 
młodzież?”. Bardzo mnie ucieszyło 
to jego zainteresowanie młodzieżą. 
No i powiedziałem smutną prawdę: 
„Nikt”. Bo w takiej sytuacji, gdy się 
Kościół wali, przychodzi inne wyzna-
nie, walka się zaczyna, to młodzież 
odchodzi. Trzeba było dużo wysiłku; 
próbowaliśmy tę młodzież „złapać” 
i to nam się udało. Nawet na pere-
grynacji troszkę tej młodzieży śpie-
wało. W każdym razie jeździmy sobie 
z kardynałem Wojtyłą po Bolesławiu, 
po parafii i miałem szczęście zaprosić 
go na herbatę – do dziś pamiętam, 
że nie chciał kawy, tylko herbatę – 
do swojego „pałacu”. Mieszkałem 
w kuchni, a w dużym pokoju miałem 
kaplicę. I tak się zaczęło budowanie 
ośrodka, który dziś już jest parafią 
Bukowno Stare.” Z czasem konflikt 
wygasł. W końcu udało się rozwiązać 
sprawy własności kościoła. 1 sierpnia 
1975 roku świątynia w Bolesławiu – 
wyrokiem sądu – trafiła ponownie 
do wyznawców rzymskokatolickich; 
wierni polskokatoliccy otrzymali 
działkę przy ul. Głównej i wybudo-
wali własną świątynię. 11 sierpnia 
tego samego roku parafię nawiedził 
pielgrzymujący Obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Dzień później 
w uroczystości powitania wziął udział 
krakowski metropolita kardynał Karol 
Wojtyła, któremu towarzyszył sufra-
gan krakowski biskup Julian Grobic-
ki. Kardynał Wojtyła wygłosił homilię. 
Po tej wiekopomnej wizycie w Parafii 

pozostał ornat, w którym przyszły 
Papież odprawiał mszę i wygłaszał 
homilię. Dodajmy, że jeden z miesz-
kańców Gminy Bolesław, pan Henryk 
Czerniak znał osobiście Karola Woj-
tyłę, z którym w 1941 r. znalazł się 
w grupie Baudienstu (Polska Służba 
Budowlana) na krakowskich Czyży-
nach. „Tak wypadło, że spali »prycza 
pod pryczą«, Karol na górze, on na 
dole, a w długie robocze dnie (»dniów-
ki« co najmniej dziewięciogodzinne) 
ramię w ramię machali łopatami, 
pchali przeciążone taczki. – Opisywał 
po latach tę znajomość regionalista 
Józef Liszka. - Wspólna niedola szyb-
ko zbliża, we współtowarzyszu losu 
szuka się oparcia i zrozumienia. Tak 
też ułożyło się między nimi. Do połowy 
maja wykładali »trylinką« plac koło 
fabryki tytoniowej. Niby »szkolenio-
wo«. Potem nagle wywieziono ich 
w okolice Krosna, na odcinek Jasło-
-Rzeszów. Stacjonowali we Frysztaku. 
Tam przez trzy miesiące doprowadzili 
tory kolejowe do kazamatów, tak 
olbrzymich, że chowały się w nich 
całe pociągi. W głębokich wykopach 
utwardzali polnym kamieniem prze-
jazdy zdolne udźwignąć największe 
ciężary. Nie mieli wątpliwości, że ich 
ręce wykorzystuje się do przygoto-
wania nowego szlaku wojennego. 
W takich okolicznościach między Ka-
rolem i Henrykiem zadzierzgnęło się 
koleżeństwo, o jakie łatwo w młodym 
wieku”. Henryk Czerniak tak wspo-
minał młodego Karola Wojtyłę: „On 
był bardzo przystępny, serdeczny, 
niezawodny, musiał znać niemiecki, 
chociaż się tym nie chwalił. Nasi 
nadzorcy z jakiegoś powodu liczyli 
się z nim... Myślę, że imponował im tą 
swoją innością, która mnie do niego 
przyciągała. I miał coś jeszcze – gdy 
było najtrudniej, on się uśmiechał, 
robił kawały, jakby na przekór. (…) 
Poza tym każdemu okazywał ogromną 
życzliwość. Wtedy, w tych wilczych 
warunkach, to się bardzo liczyło. Za 
nic nie zdradziłby kolegi, z solidarno-
ści brał odpowiedzialność i na siebie. 
Jak z tym aresztem. A przecież szczuli 
nas przeciwko sobie, znajdowali też 
chętnych na kapusiów (...). 

Na 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

Odwiedziny Karola Wojtyły  
na Ziemi Olkuskiej

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

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

 ǧ Komis rowerowy. Skup sprzedaż 
RTV, AGD. Pożyczki pod zastaw.  
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 tradycyjne 
- twarde (duża ilość kolorów), bindo-
wanie, termobindowanie, bigowanie, 
złocenie metodą termodruku.

 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.

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.

BUDOWLANE

 ǧ Firma Budowlano-
Remontowa NOW-BUD wykonuje 
kompleksowe remonty domów 

i mieszkań z materiałów własnych 
i powierzonych. Prace dekarskie 

i docieplenia budynków, 
adaptacja pomieszczeń.  

Tel.(602)438844.

 ǧ Malowanie pokoi. Tel.(799)914521

FINANSOWO - PRAWNE

 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 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 ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 

gratis, możliwość wykonania 
w domu u klienta). Tel.(600)057912.

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

 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 Kupię każdą Toyotę.  
Tel.(531)666333.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Sprzedam działkę budowlaną 

w Niesułowicach k. Olkusza 
o pow. 3650 m2 (ok. 30x120 m), 
przy ul. Wozowej. Tel. 507131388.

 ǧ Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 36 m2 , Olkusz.  
Tel.(882)757847.

 ǧ Sprzedam działkę budowlaną, 
Bogucin Mały. Tel.(502)107102.

 ǧ Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

PRACA

 ǧ Małopolski Szpital Chorób 
Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły w Jaroszowcu poszukuje 
Fizjoterapeutów. Oferty CV należy 
składać na adres email: sekreta-
riat@wschp.pl Tel.(32)6428090 

wew. 58 lub (508)882863.

 ǧ Biuro KLG PROJEKT Kon-
strukcje Inżynierskie poszukuje 
asystenta projektanta/kreślarza. 
Kontakt: biuro@klgprojekt.com


