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24 godziny na dobę

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Remont wiaduktu na „kra-
jówce” mocno daje się we znaki 
pasażerom komunikacji miejskiej. 
Prowadzone roboty drogowe wy-
musiły zmianę tras sporej części 
autobusowych kursów. Do naszej 
redakcji dzwonią mieszkańcy 
z interwencjami dotyczącymi 
zmian w rozkładach. My z kolei 
o możliwość dokonania korekt 
w zmienionych trasach pytamy 

szefa Związku Komunalnego Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu.

Przypomnijmy, że drogowa inwe-
stycja wymaga wyłączenia z ruchu 
naprzemiennie: najpierw wiaduktu 
w kierunku Krakowa na jeden mie-
siąc, a następnie wiaduktu w kie-
runku Bytomia na dwa miesiące. 
Na czas remontu zamknięte zostały 
sąsiadujące z wiaduktami: skrzyżo-
wanie drogi krajowej z al. 1000-lecia, 
bez zamykania ul. Przemysłowej 
oraz skrzyżowanie DK94 z ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego i ul. Pakuska. 

Ruch obsługiwany dotychczas przez 
te skrzyżowania skierowany został na 
olkuską obwodnicę i ul. Osiecką, oraz 
na ul. Kościuszki. Zmiana organizacji 
ruchu wymusiła zmianę przebiegu 
autobusowych tras, co szybko okaza-
ło się sporym utrudnieniem dla pasa-
żerów. Pierwsze telefony odebraliśmy 
od mieszkańców ul. Pakuska. Chodzi 
o linię SŁ, która obecnie nie obsługuje 
przystanków Olkusz Pakuska I i Ol-
kusz Pakuska II.

- Zostaliśmy właściwie odcięci. 
Teraz naszą ulicą nie jeździ żaden 
autobus. Tu mieszka sporo star-

szych ludzi, którzy często korzystają 
z miejskiej komunikacji. Co mamy 
zrobić? Nie jeździmy samochodami, 
a autobus to nasz jedyny środek 
komunikacji – skarżą się mieszkań-
cy ul. Pakuska. Kolejne interwencje 
napłynęły do naszej redakcji z osie-
dla Piaski. W tym przypadku chodzi 
o zmiany na trasie linii PS. Normal-
nie autobusy linii PS jadą ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego przez Dworzec 
i dalej „krajówką”, skręcając w al. 
1000-lecia. Teraz jest inaczej.

Autobusowy galimatias

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21

OLKUSZ
ul. Górnicza 20, tel. 32 645 07 32

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

całodobowo

Sejmik rozdzielił środki na renowację  
miejsc pamięci.
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POWIAT
A.N.Q.A.

Jak długo będzie to jeszcze 
trwało? – To pytanie od miesięcy 
przewija się w mailach i telefonach 
od naszych Czytelników. Dotyczy 
ono „zdalnego leczenia” i ograni-
czonego dostępu do podstawowej 
opieki zdrowotnej. Jakie możliwo-
ści mają pacjenci, którzy nie mogą 
umówić się na normalną wizytę 
u lekarza?

Od stwierdzenia w naszym kraju 
pierwszego potwierdzonego przypad-
ku SARS-COV-2 minęło kilkanaście 
miesięcy. Jednym z następstw tej 
sytuacji było przejście na zdalny tryb 
pracy wielu firm, urzędów i instytucji. 
W pewnym zakresie dotyczy to rów-
nież służby zdrowia. Wizyty w przy-
chodniach zapewniających podstawą 
opiekę zastąpiono bowiem poradami 
udzielanymi przez telefon.

Wydawać by się mogło, że wraz 
z coraz większą ilością zaszczepio-
nych obywateli i coraz niższymi 
wskaźnikami zakażeń, sytuacja 
zacznie się normować. I rzeczywiście 
wiele przychodni przechodzi na 
„normalne” tryby pracy. Nie jest to 
jednak regułą. Świadczą o tym tele-
fony i maile od naszych Czytelników.  

- Skoro otwierane są takie obiekty 
jak baseny czy siłownie, to chyba 
nie powinno być przeciwwskazań, 
aby otwierać ośrodki zdrowia. Wiele 
takich placówek funkcjonuje normal-
nie, przy jednoczesnym zachowaniu 
reżimu sanitarnego. Są jednak i takie 
miejsce, gdzie można wejść do środka 
tylko na szczepienie. Przy próbie umó-
wienia się na zwykłą wizytę lekarską 
okazuje się, że takie spotkanie jest 
niemożliwe – pisze w liście do naszej 
redakcji pan Marek z Bukowna.

Zgodnie z obecnie obowiązujący-
mi przepisami, pacjent ma prawo nie 

zgodzić na teleporadę i może domagać 
się osobistej wizyty u lekarza. Lecze-
nie przez telefon nie może być stoso-
wane w przypadku: dziecka do 6. roku 
życia (z wyjątkiem kontroli przebiegu 
prowadzonego leczenia ustalonego po 
osobistym badaniu); nowo zapisane-
go pacjenta w przychodni, pacjenta 
z chorobą przewlekłą, gdy doszło 
do pogorszenia stanu lub zmiany 
objawów, przy podejrzeniu choroby 
nowotworowej.

Narodowy Fundusz Zdrowia 
- w informacji zamieszczonej na 
portalu pacjent.gov.pl - radzi, by 

w sytuacji gdy lekarz odmawia przyję-
cia bezpośrednio w placówce, dzwonić 
na numer Telefonicznej Informacji 
Pacjenta 800 190 590 i zgłosić 
taką nieprawidłowość. Mieszkań-
cy naszego powiatu mogą również 
kierować swoje uwagi na piśmie do 
małopolskiego oddziału NFZ. Można 
je wysyłać tradycyjną pocztą na ad-
res: ul. Józefa 21, 31-056 Kraków, 
lub na skrzynkę e-mail: dsiw@nfz-
-krakow.pl. Pismo w sprawie skargi 
powinno zawierać dane skarżącego 
(imię, nazwisko, adres); dane pla-
cówki, którego skarga dotyczy oraz 
precyzyjny opis zdarzenia. Należy 
mieć na uwadze, że instytucja ta nie 
rozpatruje anonimów. Każdy wniosek 
musi więc być podpisany. W przypad-
ku wiadomości e-mail musi to być 
podpis elektroniczny.

W Polsce funkcjonuje również 
instytucja Rzecznika Praw Pacjenta, 
do którego można składać wnioski 
o wszczęcie postępowania wyjaśnia-
jącego w sprawie ewentualnego na-
ruszenia prawa pacjenta. Formularz 
wniosku oraz wszelkie szczegóły do-
tyczące jego przesłania można znaleźć 
pod adresem internetowym: www.
gov.pl/web/rpp/wniosek-o-wszcze-
cie-postepowania-wyjasniajacego

Pacjenci skarżą się na teleporady

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Gmina Klucze rozstrzygnęła 
przetarg na zagospodarowanie 
placu pomiędzy zabytkowym Dwor-
kiem Dietla a budynkiem tzw. 
„starej gminy” w Kluczach. Wyko-
nawcę udało się wyłonić dopiero za 
trzecim razem. Inwestycja zakoń-
czy rewitalizację tej części Klucz.  

Jak będzie wyglądał plac? Zo-
stanie wyłożony granitowymi jasno-
szarymi płytami. Na środku stanie 
fontanna w kształcie amonitu - ma 
to być nawiązanie do Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej. Plac od strony ul. 
Rabsztyńskiej oddzieli stylowy murek 
wraz ze stalową bramą, otwieraną 
w przypadku różnego rodzaju uro-
czystości. Całości dopełnia parkowe 
ławki, stylowe oświetlenie, kosze na 
śmieci. Pobliski przystanek na ul. 
Rabsztyńskiej zyska nową wiatę.

Wyłonionym w przetargu wyko-
nawcą jest konsorcjum firm z Ja-
rosławia: Lider - APIS POLSKA SP. 
Z O.O. i partner - APIS Jadwiga 
Oziębło. Koszt wykonania inwestycji 
to 2 388 023,33 złotych brutto, a gwa-
rancja wynosi 5 lat. 

Przypomnijmy, że teren, na 
którym znajdują się: Dworek Die-
tla, tzw. „stara gmina” oraz park 
górny i dolny zostały wpisane do 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Takie programy tworzyły kilka lat 
temu samorządy – podstawą było 

wyznaczanie miejsc obszarów zde-
gradowanych i obszaru rewitalizacji 
na terenie danych gmin. W Kluczach 
przy współfinansowaniu z unijnych 
funduszy zmodernizowano zabytkowy 
Dworek Dietla, a wcześniej sąsiedni 
budynek – „starą gminę”, gdzie teraz 
mieści się Dzienny Dom Seniora oraz 
samorządowy żłobek. W poprzednich 
etapach przeprowadzono szereg prac 
w tzw. parku dolnym, gdzie powstała 
drewniana altana, odtworzono am-
fiteatr (którego fragmenty schodów 
znajdują się za obeliskiem upamięt-
niającym Ludwika Mauve), a przy 
alejkach zamontowano ławki, kosze 
na śmieci i nowe oświetlenie. Z kolei 
w górnej części parku (za żłobkiem) 
wybudowano alejki, wzdłuż których 
zainstalowano oświetlenie parkowe. 
Znalazła się tam także drewniana 
altana, plac zabaw i inne obiekty 
małej architektury – ławki, kosze, 
stojaki na rowery, a także stoliki do 
gier planszowych.

Wkrótce rewitalizacja placu 

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W kwietniu informowaliśmy 
naszych Czytelników, że gmina 
Olkusz ma w planach budowę tężni 
solankowej na terenie Parku Czar-
na Góra. Mieszkańcy dopytują, na 
jakim etapie jest inwestycja i jak 
będzie wyglądał obiekt.

Na razie trwa przetarg na opra-
cowanie kompletnej dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej tężni 
solankowej wraz z toaletą modułową, 
infrastrukturą techniczną i zagospo-
darowaniem terenu.

Głównym elementem inwestycji 
jest tężnia z gradiernią wypełnioną 
tarniną i drewnianą konstrukcją 
pergoli z ażurowym zadaszeniem. 
W atrium centralnej części obiek-
tu będą siedziska dla kuracjuszy. 
Z kolei od strony zachodniej do tężni 
przylegać ma drewniana konstrukcja 
„(...) z ażurowymi osłonami przeciw-
słonecznymi w postaci łat z drewna 
modrzewiowego, która pełnić będzie 
funkcję wydzielonej przestrzeni re-
kreacyjnej z ławkami przeznaczonymi 

dla sesji inhalacyjnych”. Konstrukcja 
ta zostanie wypełniona gałęziami 
tarniny „(...) ułożonymi pod kątem ok. 
85°, tak aby spływające grawitacyjnie 
krople solanki ulegały rozbiciu, two-
rząc tzw. mgłę wodną”.

W zamówieniu określono termin 
realizacji do końca października 
tego roku. Do tego czasu powinna 

być gotowa cała dokumentacja wraz 
z prawomocną decyzją o pozwoleniu 
na budowę.

-  Po wykonaniu dokumentacji 
złożymy wniosek o dofinansowanie 
do drugiego naboru w ramach pro-
gramu Małopolskie tężnie solankowe. 
Wiemy, że ma on zostać ogłoszony 
w drugiej połowie listopada. Jak naj-

szybciej przystąpimy do prac, by jak 
najwcześniej nowy obiekt oddać do 
użytku. W połączeniu z drugą zapla-
nowaną inwestycją - budową trybun 
z zapleczem sędziowskim - Park 
Czarna Góra stanie się kompletny 
i jeszcze bardziej atrakcyjny. Jestem 
przekonany, że będzie sportową 
wizytówką Olkusza - mówi rzecznik 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
Michał Latos. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z harmonogramem, tężnia 
będzie gotowa w drugiej połowie 
przyszłego roku.  

Gmina ogłosiła też przetarg na 
„Budowę budynku zaplecza spor-
towego z trybunami oraz budynku 
zaplecza sędziowskiego wraz z drogą 
wewnętrzną dojazdową i parkinga-
mi”. Sportowa inwestycja wsparta 
jest dotacją z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Trybuny pomieszczą około 600 osób, 
natomiast parking przewidziano na 
60 pojazdów. 

Kiedy powstanie tężnia?

OLKUSZ
A.N.Q.A.

W minioną środę, w godzinach 
wieczornych, zmieniona została 
konfiguracja sygnalizacji świetlnej 
na wyjeździe z ul. Przemysłowej 
w Olkuszu. Czytelnicy donoszą, 
że pozwoliło to zmniejszyć korki, 
jakie pojawiły się w tym miejscu 
w związku z prowadzanym remon-
tem wiaduktów na Drodze Krajowej 
nr 94.

Remont wiaduktów na DK94 od 
ponad tygodnia daje się mocno we 
znaki mieszkańcom naszego miasta. 
Problemy komunikacyjne dotykają 
zarówno kierowców aut osobowych, 
jak i pasażerów komunikacji miej-
skiej. Prace prowadzone na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad wymagają wyłączenia 
z ruchu naprzemiennie: najpierw 
wiaduktu w kierunku Krakowa na 
jeden miesiąc, a następnie wiaduktu 
w kierunku Bytomia na dwa miesiące. 

Utrudnienia z tym związane 
obejmują zarówno centrum miasta, 
jak i ulice przylegające do „krajówki” 
w okolicach zamkniętego odcinka. 
Jedną z takich dróg jest ul. Przemy-
słowa. Zielone światło, umożliwiające 

wyjazd z tego traktu zaprogramowane 
zostało raptem na kilka sekund. Na 
drogę krajową mogło więc zjechać 
maksymalnie jedno, góra dwa auta 
podczas jednej zmiany świateł.  Efekt? 
- Tworzyły się tam ogromne korki, 
a wyjazd z tej krótkiej i ślepej uliczki 
potrafił trwać nawet kilkadziesiąt 
minut.

Po licznych interwencjach ze 
strony mieszkańców i instytucji sa-
morządowych w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad proble-
matyczna sygnalizacja została prze-
programowana. Czasu wyjazdu z ul. 
Przemysłowej został obecnie wydłużo-
ny do 20-25 sekund, pod warunkiem, 
że  system wykryje większą ilość aut 
ruszających jedno po drugim.

Roboty drogowe mają trwać do 
połowy października 2021 r. Przypo-
mnijmy, że na czas remontu zamknię-
te zostały sąsiadujące z wiaduktami: 
skrzyżowanie drogi krajowej z al. 
1000-lecia, bez zamykania ul. Prze-
mysłowej oraz skrzyżowanie DK94 
z ul. Króla Kazimierza Wielkiego i ul. 
Pakuska. Ruch obsługiwany dotych-
czas przez te skrzyżowania skiero-
wany został na olkuską obwodnicę 
i ul. Osiecką, oraz na ul. Kościuszki.

Sprawniejszy wyjazd 
z ul. Przemysłowej

POWIAT
Ewa�Barczyk

Samorząd Województwa Mało-
polskiego zdecydował o podziale 
środków na tegoroczną edycję 
konkursu wspierającego lokalne 
jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej. W roku 2021 podzielono 
je na dwa rodzaje zadań: w części 
A przyznano środki na realizację 
prac budowlano – remontowych 
w remizach strażackich, w części 
B natomiast na pomoc w zakupie 
specjalistycznego sprzętu i samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych 
dla OSP.

Wśród 50 gmin, którym przy-
znano dotacje na modernizację remiz 
OSP, znalazły się: Wolbrom, który 

otrzymał wsparcie w wys. 60 tys. zł na 
kontynuację prac budowlanych przy 
od wielu lat oczekującej na wykończe-
nie „nowej” remizie w Wolbromiu przy 
ul. Piłsudskiego, Gmina Olkusz - na 
modernizację remizy w Osieku – 40 
tys. zł, Gmina Klucze – 20 tys. zł na 
prace w strażnicy w Kolbarku oraz 
Gmina Trzyciąż – na kontynuację 
prac remontowo modernizacyjnych 
przy remizie w Jangrocie – 15 tys. zł.

Ponadto w części B konkursu 
przyznano dotacje na dofinansowanie 
zakupu nowych specjalistycznych 
samochodów pożarniczych lub po-
żarniczo-gaśniczych na potrzeby 
Ochotniczych Straży Pożarnych.  Z tej 
puli 40 tys. zł trafi do Gminy Klucze, 
a po 30 tys. do Bukowna i Gminy 
Trzyciąż, z przeznaczeniem na zakup 
samochodu dla OSP Glanów.

Rozstrzygnięto 
konkurs „Małopolskie 

OSP 2021”

- Sporo osób z naszego osiedla 
korzysta z przychodni w okolicach 
dworca. Teraz autobus wyjeżdża spod 
cmentarza i jedzie przez wiadukt ul. 
29 Listopada na osiedle Młodych. 
Aby dostać się w okolice dworca, 
musimy jechać do końca trasy, tam 
wysiąść i kolejnym kursem w kierun-
ku cmentarza dojechać do dworca. 
Czy autobus jadący spod cmentarza 
nie mógłby jechać na dworzec, tam 
zawrócić, potem jechać do Super 
Samu i po zawróceniu jechać przez ul. 
29 Listopada na osiedle Młodych? To 
byłoby dla wielu mieszkańców osiedla 
Piaski spore ułatwienie – zadzwoniła 
do nas mieszkanka Piasków.

Szef ZKG „Komunikacja Mię-
dzygminna” w Olkuszu przyznaje, że 
problemy pasażerów są mu dobrze 
znane.- Większość linii jeździ przez ul. 
Króla Kazimierza Wielkiego i „krajów-
kę”. Teraz jest problem, bo jak wia-
domo to skrzyżowanie jest zamknięte. 
Musieliśmy wprowadzić sporo zmian 
w autobusowych kursach, tak aby 
dostosować się do wprowadzonej na 
czas remontu wiaduktu organizacji 
ruchu. Nie zostaliśmy zaproszeni do 
konsultacji w tej sprawie i zostaliśmy 
postawieni przed faktem dokonanym. 
Przygotowanie nowych wariantów 
przebiegu linii na czas remontu było 

sporym wyzwaniem. Otrzymujemy 
telefony od mieszkańców z różnych 
części miasta, skarżących się na 
zmienione trasy czy po prostu py-
tających o przebieg zmienionych 
tras – opowiada przewodniczący ZKG 
Tadeusz Chwast.

A co z możliwością dokonania 
zmian w obecnie obowiązujących 
rozkładach, o które dopominają się 
pasażerów? - Na razie obecnie obo-
wiązujące rozkłady pozostaną. Mamy 
świadomość, że niektóre wprowadzo-
ne zmiany są bardzo uciążliwe dla 
pasażerów, dlatego też zastanowimy 
się nad ich korektą i przeanalizujemy 
możliwości dokonania zmian. Cały 
czas monitorujemy opinię pasażerów 
- nie tylko tych dzwoniących bezpo-
średnio do nas. Pracownik Związku 
badając napełnienia na różnych 
liniach ma także za zadanie wsłuchi-
wać się w głosy naszych pasażerów. 
Te, które będą racjonalne i możliwe 
do skorygowania będziemy chcieli 
uwzględnić. Wszystko po to, aby 
utrudnienia związane z remontem 
wiaduktu zminimalizować - dodaje 
szef ZKG Tadeusz Chwast.

Przypominamy, że zmienione od 
29 czerwca rozkłady jazdy znajdują 
się na przystankach i na stronie 
internetowej ZKG. Jeśli zostaną do-
konane korekty, o które wnioskują 
pasażerowie, niewątpliwie będziemy 
o tym informować.
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POWIAT
A.N.Q.A.,�tabela:�Starostwo�Powiatowe�
w Olkuszu

W miniony poniedziałek matu-
rzyści poznali rezultat majowego 
egzaminu dojrzałości. W skali 
całego kraju maturę zdało 74,5 
proc. tegorocznych absolwentów 
szkół średnich. Sprawdziliśmy,  jak 
przedstawia się lokalna statystyka, 
dotycząca powiatu olkuskiego.

W poniedziałek rano Centralna 
Komisja Egzaminacyjna opubliko-
wała wstępne wyniki tegorocznego 
egzaminu maturalnego. Jego uczest-
nicy musieli obowiązkowo przystąpić 
do trzech egzaminów pisemnych na 
poziomie podstawowym: z języka 
polskiego, matematyki i języka obcego 
nowożytnego. Ze względu na trwający 
stan epidemii, uczniowie zwolnieni 
zostali z obowiązkowych egzaminów 
ustnych. Nie było też obowiązku 
przystąpienia do egzaminu z jednego 
przedmiotu na poziomie rozszerzo-
nym, czyli z przedmiotu do wyboru.

Warunkiem pozytywnego zali-
czenia egzaminu było uzyskanie co 
najmniej 30 proc. punktów z przed-
miotów obowiązkowych. W przypadku 
przedmiotów do wyboru taki próg 
nie obowiązywał. Spośród absolwen-
tów liceów maturę zdało 81 proc., 
a prawo do poprawki ma 13,2 proc. 
W przypadku techników analogiczne 
wskaźniki wynoszą: 64 proc. i 24,9 
proc. Osoby, które nie zdały jednego 
z obowiązkowych testów, mają pra-
wo do poprawki jeszcze w sierpniu. 
Pozostali mogą skorzystać z takiej 
możliwości w maju przyszłego roku.

W szkołach ponadgimnazjalnych 
powiatu olkuskiego do matury przy-
stąpiło w tym roku 734 osób, spośród 
789 abiturientów. Z egzaminem 
zmierzył się każdy uczeń ostatniej 
klasy liceum ogólnokształcącego 
oraz 272 na 327 absolwentów tech-

ników. W pierwszym terminie zdało 
ją 618 osób (411 uczniów liceów 
ogólnokształcących i 207 uczniów 
techników). Egzaminu dojrzałości de-
finitywnie nie zdało 27 maturzystów 
(LO - 7, Technikum - 20). Do popraw-
ki w sierpniu może podejść 90 osób. 
Statystycznie w naszym powiecie 
egzamin zaliczyło 88,98 proc. absol-
wentów ogólniaków oraz 76,10 proc. 
maturzystów kończących technikum.

W I Liceum Ogólnokształcące-
go im. K. K. Wielkiego w Olkuszu 
maturę zdało 160 osób (95,24 proc). 
W II LO im. Ziemi Olkuskiej odnoto-

wało rezultat na poziomie 65,52 proc. 
Tutaj pozytywny wynik uzyskało 38 
abiturientów. W IV LO i. K.K. Ba-
czyńskiego egzamin zaliczyło 93,97 
proc. uczniów (187 maturzystów). Li-
ceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół w Wolbromiu osiągnęło wynik 
na poziomie 70,27 proc. Majowy egza-
min zaliczyło tam 26 przystępujących.

„Mechanik”, czyli technikum 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Stani-
sława Staszica, uzyskał zdawal-
ność na poziomie 92,98 proc. (106 
przystępujących). W „Ekonomiku” 
(Zespół Szkół Nr 3 im. A Kocjana) 

pozytywny wynik w pierwszym termi-
nie otrzymały 73 osoby. Zdawalność 
w tej placówce wyniosła 70,19 proc. 
Spośród absolwentów „Budowlanki” 
(Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edu-
kacji Narodowej), którzy zdecydowali 
się na podejście do matury, egzamin 
pozytywnie zaliczyło 15 osób. Współ-
czynnik zdawalności uplasował się 
więc na poziomie 53,57 proc. Techni-
kum w Zespole Szkół w Wolbromiu, 
gdzie pozytywną ocenę otrzymało 13 
maturzystów, może zaś pochwalić 
się wynikiem na poziomie 50% proc.

Świadectwa maturalne rozdane

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

30 km/h  - takie ograniczenie 
prędkości dla samochodów cię-
żarowych obowiązuje już na ul. 
Rabsztyńskiej w Kluczach.

Wiosną pisaliśmy o notorycznym 
przekraczaniu prędkości na tym 
trakcie. Jazda w terenie zabudowa-
nym i przepisowe 50 km/h dla wielu 
kierowców nic nie znaczy. Problem 
jest zwłaszcza z samochodami cięża-
rowymi, których Rabsztyńską prze-
jeżdża naprawdę sporo. Mieszkańcy 

od dawna skarżą się na fakt, że na 
drodze często dochodzi do niebez-
piecznych sytuacji, a konsekwencją 
zbyt szybkiej jazdy jest hałas i drgania 
odczuwalne w domach.

Ul. Rabsztyńska to powiatowy 
trakt. Gdy wiosną pytaliśmy władze 
powiatu, jak zamierzają rozwiązać 
problem, zapadła decyzja o wprowa-
dzeniu tam ograniczenia prędkości 
dla pojazdów ciężarowych do 30 
km/h. Obowiązuje ono od kilku dni.

Jak myślicie, czy kierowcy cię-
żarówek, do tej pory jeżdżący zbyt 
szybko, „zdejmą nogę z gazu”?  

30 km/h na  
ul. Rabsztyńskiej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 
instrument, który pozwala na pozyskanie znacz-
nych środków finansowych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Powstał on z inicjatywy Pre-
miera Mateusza Morawieckiego jako mechanizm, 
którego celem jest wsparcie ważnych inwestycji  
na poziomie regionalnym. Od samego początku RFIL 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem lokalnych sa-
morządów. Nie inaczej było w przypadku Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

– Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej mogą być dumni. 
Rządowe środki szerokim strumieniem popłynęły do 
każdej gminy powiatu olkuskiego. Polski Rząd z jednej 
strony patrzy całościowo na rozwój kraju, realizując 
duże, strategiczne inwestycje; z drugiej natomiast dąży 
do tego, aby wspierać lokalne pomysły i projekty, które 
są istotne dla Mieszkańców konkretnych miejscowości 
czy gmin. Tak rozumiemy ideę zrównoważonego roz-

woju i będziemy ją konsekwentnie realizować – mówi 
Wiceminister Jacek Osuch. 

– Chcę także wyraźnie podkreślić, że  zakup no-
woczesnej aparatury medycznej dla szpitala w Olku-
szu był jednym z moich najważniejszych priorytetów 
w obecnej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Cieszę się, że wysokospecjalistyczne urządzenia będą 
służyły Mieszkańcom przez najbliższe lata, gdyż z całą 
pewnością przyczynią się do zwiększenia wydajności 
w diagnostyce pacjentów z naszego regionu – dodaje 
olkuski parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. 

Warto podkreślić, że wniosek o pozyskanie rządo-
wych środków na zakup sprzętu diagnostycznego zło-
żył formalnie wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziń-
ski. Oprócz przedmiotowego dofinansowania Gmina 
Bolesław otrzymała także znaczne środki z RFIL na 
budowę obwodnicy centrum miejscowości oraz mo-
dernizację placówek edukacyjnych. 

Dr Norbert Kubański - prezes Nowego Szpitala 
w Olkuszu - dziękując Ministrowi Osuchowi za pomoc 
i wsparcie w pozyskaniu kolejnych już środków dla pla-
cówki podkreślił, jak ważna jest dobra współpraca oraz 
zrozumienie potrzeb Mieszkańców Ziemi Olkuskiej. 

Warto zaznaczyć, że w czasie rządów Prawa 
i Sprawiedliwości nasz region mógł liczyć na syste-
matyczne wsparcie w zakresie ochrony zdrowia. Rząd 
Dobrej Zmiany sfinansował wcześniej zakup nowo-
czesnych karetek, które zastąpiły mocno wyeksploa-
towane pojazdy pogotowia ratunkowego. Ponadto w 
czasie pandemii koronawirusa, przy zaangażowaniu 
Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity oraz Rzą-
dowej Agencji Rezerw Strategicznych do olkuskiego 
szpitala udało się przekazać kilkanaście specjalistycz-
nych urządzeń wartych kilkaset tysięcy złotych (w tym 
m.in. respiratory oraz kardiomonitory). A wszystko po 
to, aby jeszcze bardziej efektywnie zadbać o ochronę 
zdrowia i życia Mieszkańców. 

Dotychczas pacjenci wymagający spe-
cjalistycznej diagnostyki musieli być 
przewożeni na badania do szpitali na 
Śląsku lub do Krakowa. Ale to już histo-
ria. Dzięki dofinansowaniu w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych do olkuskiego szpitala trafi tomo-
graf do rezonansu magnetycznego oraz 
nowoczesny aparat RTG typu ramię C. 
W uroczystym przekazaniu promesy 
opiewającej na kwotę 3,5 mln zł udział 
wzięli samorządowcy Ziemi Olkuskiej 
oraz Wiceminister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu Jacek Osuch, 
który jako pierwszy zainicjował starania 
o zakup nowoczesnego sprzętu diagno-
stycznego. 

Tomograf dla olkuskiego szpitala 
Rządowe środki umożliwią zakup nowoczesnej aparatury służącej  

Mieszkańcom Ziemi Olkuskiej

#DbamyoZdrowiePolaków       #RFIL       #ZiemiaOlkuska       #NowySzpital 
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R E K L A M A

WOLBROM
Ewa�Barczyk,�zdj.�Piotr�Gamrot

Wolbromski Dom Kultury 
chętnie i skutecznie korzysta 
z okazji poszerzenia swojej oferty 
i zaplecza technicznego. Dzięki 
współpracy z mazowiecką TVP3 do 
Wolbromia trafiły ostatnio elemen-
ty sprawnego sprzętu oświetlenio-
wego z demobilu, który przyda się 
do oświetlenia imprez na lokalnych 
scenach.

- Skorzystałem z okazji i życzli-
wości regionalnej Telewizji Polskiej, 
która pozbywała się starego, ale 
sprawnego sprzętu. Wykorzystamy 
go, zaspakajając potrzeby bieżące, 
i w przedsięwzięciach dopiero plano-
wanych, o których nie chcę jeszcze 
mówić, bo przyjdzie na to odpowiedni 
czas – wyjaśnia Piotr Gamrot, dyrek-
tor Domu Kultury w Wolbromiu. – Po-
prosiliśmy o wsparcie i okazało się, że 
znalazło ono bardzo dla nas pożytecz-
ny odzew. Na dodatek dowiedzieliśmy 
się, że może to być piękny początek 
dalszej współpracy z telewizją stołecz-
ną, a nie jednorazowy epizod. Zatem 
– dziękując za już otrzymane prezenty 
- z radością czekamy na kolejne owoce 
tej obiecującej znajomości! – cieszy 
się Piotr Gamrot.

Przypomnijmy, że wolbromski DK 
pozyskał już tylko w tym roku blisko 
700 tys. z różnych źródeł na rozmaite 
projekty – zarówno rozbudowujące 

zasoby lokalowo-techniczne placówki 
i jej otoczenia, jak i na organizację kil-
ku imprez i wydarzeń kulturalnych. 
Najbliższa z nich zaplanowana jest 
na niedzielę 22 sierpnia br., kiedy 
to o godz. 17 przed publicznością 
wolbromską i przybyłymi gośćmi 
wystąpi na scenie plenerowej popu-
larna góralska kapela z Raby Wyżnej 

- Mała Armia Janosika. Koncert bę-
dzie darmowy, a organizatorzy mają 
nadzieję, że pandemia nie ograniczy 
ilości widzów. Tydzień później - 29 
sierpnia, na zakończenie innego pro-
jektu i również w formule otwartej, 
odbędzie się impreza pn. Małopolskie 
spotkania z tradycją.

Nowy sprzęt  
dla wolbromskiego Domu 

Kultury od telewizji POWIAT
Ewa�Barczyk,�zdj.�kapliczki:�Agnieszka�
Zub,�MOK�Bukowno

Radni Sejmiku Województwa 
Małopolskiego podjęli uchwałę 
o przyznaniu pomocy finansowej 
w łącznej wys. 400 tys. zł dla 
samorządów w ramach konkursu 
pn. „Małopolska Pamięta – zacho-
wanie miejsc pamięci narodowej 
i martyrologii”. Środki trafią m. 
in. do Wolbromia i Bukowna.

W oparciu o przyjęte zasady 
do konkursu złożonych zostało 76 
wniosków. Ogólna kwota oczekiwa-
nej dotacji z budżetu województwa 
małopolskiego wyniosła aż 1 411 
112,41 zł - środków wystarczyło dla 
40 beneficjentów.

Na liście zakwalifikowanych do 
dofinansowania wniosków złożonych 
do  konkursu znalazła się Gmina 
Wolbrom, która otrzyma dotację na 
przeprowadzenie prac konserwator-
skich znajdującej się na cmentarzu 
parafialnym w Wolbromiu mogiły 
rotmistrza wojska polskiego Micha-
ła Dziewanowskiego, który walczył 
w szeregach 1. Pułku Ułanów, na-
zwanych później Krechowieckimi. 
O dziejach tego pułku i jego związkach 
z Wolbromiem pisaliśmy całkiem 
niedawno (jeżeli ktoś nie czytał tego 
tekstu – serdecznie polecamy, można 
go znaleźć tutaj: https://przeglad.
olkuski.pl/obwodnica-ulanw-kre-
chowieckich).

Michał Dziewanowski urodził 
się 16 lipca 1893 r. w Jampolczyku 
(pow. Kamieniec Podolski). Rozpoczął 
studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Kijowskiej. W 1915 wstą-
pił do Szkoły Kawaleryjskiej w Jeli-
zawietgradzie (obecnie Kirowgrad), 
którą opuścił w 1916 r., otrzymując 
przydział do Polskiego Dywizjonu 
Ułanów. W 1917 r. walczył wraz z 1 
Pułkiem Ułanów pod Krechowcami, 
za co został odznaczony Krzyżem św. 
Jerzego. Wyróżnił się również, broniąc 
ze swoim szwadronem mieszkań-
ców Stanisławowa przez grabieżami 

i gwałtami ze strony wycofujących się 
żołnierzy armii rosyjskiej. Porucznik 
Michał Dziewanowski brał udział 
w opanowaniu Mińska 19-21 lutego 
1918 r. Po rozwiązaniu Korpusu Pol-
skiego podjął próbę przedarcia się do 
Murmańska. Po drodze został aresz-
towany, zbiegł z więzienia i przedostał 
się do Warszawy. Po odzyskaniu 
niepodległości porucznik Dziewanow-
ski objął dowództwo odtwarzanego 
w Radomsku I szwadronu 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich. W marcu 
1919 r. Pułk został wysłany na front 
ukraiński. 9 marca 1919 r. porucznik 
Dziewanowski został ranny i odesłany 
do szpitala w Gródku Jagiellońskim, 

gdzie zmarł 12 marca 1919 r. Zwłoki 
przewieziono do Wolbromia i pocho-
wano w kwietniu 1919 r. w rodzinnym 
grobie Nowakowskich. W 1922 r. 
trumnę ze szczątkami poległego zło-
żono w osobnym grobie. Pośmiertnie 
Michał Dziewanowski został awanso-
wany do stopnia rotmistrza i odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

16 lipca br. przypada 128. rocz-
nica urodzin Dziewanowskiego, a 24 
lipca mija 104. rocznica bitwy pod 
Krechowcami. Dotacja w kwocie 9 
tys. zł, w ramach konkursu „Ma-
łopolska Pamięta” pięknie wpisze 
się w upamiętnienie tych rocznic 

i zostanie przeznaczona na przywró-
cenie pierwotnego wyglądu mocno 
zniszczonego nagrobka rtm. Michała 
Dziewanowskiego, którego jest nakry-
ta granitową płytą z wyrytym krzyżem 
oraz napisem:

„MICHAŁ DZIEWANOWSKI
RTM. 1 PUŁKU UŁ. KRECH.
 KAW. ORD. VIRT. MILITARI

1891-1919
DULCE ET DECORUM EST PRO 

PATRIA MORI”

Na płycie nagrobnej z zaciera-
jącym się pod wpływem czasu i wa-
runków atmosferycznych napisem, 
przed laty, dzięki prywatnej fundacji, 
umieszczona została dodatkowo me-
talowa tabliczka, na której wyryto: 
„MICHAŁ DZIEWANOWSKI/ ROT-
MISTRZ I PUŁKU UŁANÓW KRECHO-
WIECKICH/ Ur. 1891r – Zm. 1919 
r./ Zginął w wieku 28 lat 15.03.1919 
roku broniąc miejscowości Gródek/ 
Jagielloński, osłaniając Lwów./ Napis 
na płycie w języku łacińskim: DULCE 
ET DECORUM EST PRO PATRIA MO-
VI./ JAK SŁODKO I ZASZCZYTNIE 
JEST UMIERAĆ ZA OJCZYZNĘ!/ 
ODZNACZONY/ KRZYŻ VIRTUTI 
MILITARI/ KRZYŻ Św. JERZEGO/ 
(bitwa pod wsią Krechowce)”.

Kolejne 8 tys. zł trafi do Gminy 
Bukowno, która planuje odrestau-
rowanie stojącej przy ogrodzeniu 
dawnej szkoły górniczej Skałka ka-
pliczki domkowej św. Teresy z 1919 
r. Kapliczka jest murowana, otynko-
wana, pokryta dachówką, z zębatym 
zdobieniem od frontu, zwieńczona 
kulą. Widnieje w gminnym rejestrze 
zabytków, ale bardzo trudno dotrzeć 
do szerszych informacji o jej historii. 
Być może któryś z naszych czytelni-
ków wie coś więcej o tym obiekcie? 
Zachęcamy do podzielenia się tą 
wiedzą z innymi.

Sejmik rozdzielił środki na 
renowację miejsc pamięci

OLKUSZ
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Policjanci wyjaśniają oko-
liczności tragicznego wypadku 
drogowego, do którego doszło 
w miejscowości Braciejówka. 
58-letni pieszy poniósł śmierć na 
miejscu.

W dniu 1 lipca br. (czwartek), 
około godziny 22:00, na drodze po-
wiatowej w miejscowości Braciejówka, 
58-letni pieszy został potrącony przez 
kierującego samochodem marki 
Renault Laguna. W wyniku odniesio-

nych obrażeń pieszy poniósł śmierć 

na miejscu. Policjanci wspólnie z pro-

kuratorem pracowali tam do późnych 
godzin nocnych, przeprowadzając 
m.in. oględziny miejsca zdarzenia.

Ciało mężczyzny, decyzją pro-
kuratora, zostało zabezpieczone do 
sekcji. Kierowca renault był trzeźwy, 
ale dodatkowo pobrano od niego krew 
do badań. Samochód zabezpieczony 
na parkingu strzeżonym do dalszych 
oględzin.  Na czas tych czynności 
droga była zablokowana.  Śledztwo  
w tej sprawie prowadzi olkuska 
komenda pod nadzorem miejscowej 
prokuratury.

Zginął 58-letni pieszy

Dni Otwarte "Kopalnia piasku od kuchni" 
 
 
 

17.07 - sobotaZapisy i szczegóły:  
wydarzenie na Facebooku

 Sibelco Poland 
– Zakład Bukowno
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Przejazdem przez Olkusz
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Wolbromski pasjonat i popu-
laryzator historii lokalnej apeluje 
do radnych Rady Miejskiej, aby 
podjęli inicjatywę upamiętnienia 
związków miasta z 1 Pułkiem Uła-
nów Krechowieckich im. płk. Bole-
sława Mościckiego. Przypominając 
ciekawą historię pułku, wskazuje, 
że obwodnica Wolbromia mogła-
by przyjąć nazwę: Aleja Ułanów 
Krechowieckich lub Aleja 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich.

Stanisław Osmenda, wolbromski 
nauczyciel, znany z pasji i zaan-
gażowania w różnych dziedzinach, 
chętnie popularyzuje lokalną historię. 
Jego rzetelna wiedza i znajomość 
szczegółów na temat wielu, niejed-
nokrotnie prawie zapomnianych już 
wydarzeń, jest imponująca. Ostatnio 
pan Stanisław zwrócił się do radnych 
z pomysłem upamiętnienia stosun-
kowo mało znanego lokalnego wątku 
historii Ułanów Krechowieckich.

  Jak przypomina Stanisław 
Osmenda, 1 Pułki Ułanów Krecho-
wieckich im. płk. Bolesława Mościc-
kiego wywodzi się w prostej linii od 
dwóch ochotniczych szwadronów 
kawalerii, sformowanych w roku 
1915 w ramach tzw. Legionu Puław-
skiego. Ułani wzięli udział w I wojnie 
światowej po stronie państw ententy, 
w składzie Armii Rosyjskiej. Po wielu 
perturbacjach szwadrony przekształ-
ciły się początkowo w dywizjon, 
a ostatecznie w Pułk Ułanów Polskich, 
o znacznej autonomii wobec władz 
rosyjskich. W szczytowym okresie 
rozwoju Pułk liczył ok. 1072 ułanów 
w 6 szwadronach, a organizacyjnie 
wchodził w skład I Korpusu Polskie-
go, dowodzonego przez gen. Józefa 
Dowbor – Muśnickiego, późniejszego 
dowódcy jedynego wygranego zrywu 
narodowego, jakim było Powstanie 
Wielkopolskie. Przewrót bolszewicki 
w Rosji mocno skomplikował sytuację 
wojsk polskich na kresach wschod-
nich. Od zachodu zagrażały im wojska 
niemieckie, a od wschodu bolsze-
wickie. Ostatecznie gen. Muśnicki 
zdecydował się, w porozumieniu 
z Niemcami, dokonać demobilizacji 

wojska. Większa część ułanów powró-
ciła do kraju, czyli na tereny dawnego 
Królestwa Polskiego, a pozostali 
postanowili przedzierać się małymi 
grupami na Półwysep Murmański i na 
Kubań, w celu kontynuowania walki 
z bolszewikami.

Kapitulacja wojsk państw cen-
tralnych zupełnie zmieniła sytuację 
polityczną. Już pod koniec paździer-
nika 1918 zakonspirowani w kraju 

ułani przystąpili do akcji rozbrajania 
Niemców i odtwarzania Pułku pod do-
wództwem płk. Feliksa Dziewickiego. 
I tu pojawia się wątek wolbromski! 
Okazało się bowiem, że Wolbrom 
jest dogodnym miejscem do prac 
organizacyjnych przy odtwarzaniu 
pododdziałów. W listopadzie 1918 r. 
do Wolbromia przeniesiono z Kielc 
sztab Pułku, który zakwaterowany 
został w położonym między dzisiej-
szymi ulicami Akacjową i Kościuszki 
dworku Lucyny i Bogumiła Nowakow-
skich, natomiast w Fabryce Wyrobów 
Gumowych, na bazie stacjonującego 
tam zapasowego 2 pułku ułanów 
austriackich, pod dowództwem rtm. 
Jerzego Bardzińskiego rozpoczęto 
formowanie 3. szwadronu.

Dużą część tego szwadronu 
stanowiła młodzież akademicka, 
a jednym z dowódców plutonu był 
Ignacy Zylberg – Plater członek gru-
py spiskowców księcia Jusupowa, 

która dokonała zamachu na Raspu-
tina. Ignacy Plater jest dziadkiem 
europosłanki Róży Thun. Funkcję 
wachmistrza 3. szwadronu pełnił brat 
Władysława Andersa, Jerzy Anders. 
Niektórzy ułani, nieprzywykli do 
skromnego jedzenia wojskowego, za 
opłatą stołowali się u mieszkańców 
Wolbromia, mających domostwa 
w pobliżu fabryki, zamienionej na 
koszary. W okresach koncentracji 

Pułku wielu ułanów kwaterowało 
u gospodarzy okolicznych wiosek.

Przed wyruszeniem na front pod 
Lwów, w grudniu 1918 r., przybył do 
Wolbromia 2. szwadron i objął kwa-
tery we wsi Szreniawa. W Wolbromiu 
3 maja 1919 odbyła się ceremonia 
wręczenia Pułkowi na nowo, zacho-
wanego po demobilizacji sztandaru. 
Ostatecznie główne siły Pułku opu-
ściły Wolbrom na zawsze na początku 
maja 1919 r., ale szkolenie rezerw 
trwało jeszcze do roku 1920.

O tym, jak bardzo Wolbrom 
był związany z 1 Pułkiem Ułanów 
Krechowieckich świadczy, szczęśli-
wie dobrze zachowana, wykonana 
w kwietniu 1919 r. w ogrodzie pań-
stwa Nowakowskich fotografia, którą 
szczegółowo opisuje pasjonat historii 
z Wolbromia. Według niego, widnieją-
cy na zdjęciu oficer na koniu po lewej 
stronie, to uczestnik słynnej bitwy 
pod Krechowcami, odznaczony m.in. 

Krzyżem Virtuti Militari płk Zygmunt 
Podhorski. W Wojnie Obronnej 1939 
r., będąc dowódcą dwubrygadowej 
Dywizji Kawalerii „Zaza”, walczył 
aż do 6 października, kapitulując 
dopiero po ostatniej bitwie pod Koc-
kiem. Przez wielu historyków woj-
skowości jest on uważany za jednego 
z najlepszych polskich dowódców 
kawalerii w kampanii 1939 r. Obok 
konia stoi księżna Franciszka Kory-
but-Woroniecka (z domu Krasińska), 
popularna „Ciocia Frania”. W czasie 
formowania Pułku księżna zaopatrzy-
ła go w konie, a potem wspomagała 
finansowo. W ułańskich żurawiejkach 
często pojawia się motyw Cioci Frani: 
„To, że dobrze są ubrani, to zasługa 
cioci Frani”, „Pridupniki Cioci Frani 
Krechowieccy to ułani”.

Na zdjęciu Ciocia Frania wyciąga 
rękę w stronę konia, i nie jest to jakiś 
zwykły koń, ale wierzchowiec pierw-
szego dowódcy Pułku płk. Bolesława 
Mościckiego – Krechowiak. Wierzcho-
wiec ten nieprzerwanie pełnił służbę 
podczas walk pod Lwowem, na Woły-
niu i podczas obejmowania Pomorza. 
W walkach pościgowych za Armią 
Budionnego, w bitwie pod Ołyką, od-
niósł ciężką ranę odłamkiem w udo. 
Po wyleczeniu, wrócił do służby, a już 
po zakończeniu działań wojennych 
odkryto u niego nadzwyczajny ta-
lent sportowy. Jeźdźcy dosiadający 
Krechowiaka osiągali wspaniałe 
wyniki na zawodach jeździeckich. 

Osiągnięcia sportowe Krechowiaka 
sprawiły, że został włączony do grupy 
koni przygotowywanych do Olimpiady 
w Paryżu 1924 r. Dosiadany przez 
wybitnego jeźdźca tamtego okresu, 
ppłk. Karola Rómmela, wystartował 
we wszechstronnym konkursie konia 
wierzchowego (WKKW). Ostatecznie 
ppłk. Karol Rómmel, dosiadający 
Krechowiaka, wywalczył 10-te, naj-
lepsze w polskiej ekipie miejsce. 
Za swoje zasługi Krechowiak otrzy-
mał specjalnym rozkazem Ministra 
Spraw Wojskowych dożywotnią rację 
żywnościową, czyli był na tzw. ła-
skawym chlebie. Kilka tygodni przed 
śmiercią zaniemógł, przestał jeść, 
był karmiony sztucznie zmielonym 
na papkę pokarmem, ale w końcu 
zasnął spokojnie 31 marca 1939 r., 

przeżywszy dwadzieścia siedem lat. 
Po ponownym odrodzeniu się Pułku 
w Armii Andersa, czołgowi dowódcy 
Pułku nadano imię Krechowiak. Czołg 
przebył szczęśliwie całą kampanię 
włoską podczas II wojny światowej.

Na koniu, za Zygmuntem Pod-
horskim, widać wybitnego piosen-
karza kabaretowego i estradowego, 
autora tekstów Stanisława Ratolda 
- Zadarnowskiego. Ratold był gwiaz-
dorem warszawskich kabaretów 
w pierwszych latach po odzyskaniu 
niepodległości. W listopadzie 1918 
r. wstąpił w szeregi 3. szwadronu 
1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 
formowanego w Wolbromiu. Gdy 

wieczorami po trudach walki i służby 
ułani zbierali się razem by pośpiewać 
piosenki wojskowe i cywilne, „Sta-
siek” wchodził w rolę lidera. Często 
popisywał się repertuarem z kabare-
tów w których występował. Napisał 
– być może w Wolbromiu – piosenkę 
nawiązującą do swojego 1 Pułku p.t. 
„Wizja szyldwacha”. Melodię tej pieśni 
dobrze znają słuchacze „Radiowej 
Trójki” z programu kabaretowego „60 
minut na godzinę” (Hej szable w dłoń 
…). Podczas jednej z potyczek, koło 
miejscowości Zawidowice, śmiertelnie 
postrzelono jego konia. Pod gradem 
kul koledzy ze szwadronu wywieźli 
ułana z pola walki, biorąc go na 
zakończenia ostróg tzw. szenkle. 
Zadarnowski utonął podczas kąpieli 
w Wiśle na plaży braci Kozłowskich. 
W trakcie pogrzebu artysty, gdy gra-
barze kończyli zasypywać mogiłę, na 
świeży grób rzuciła się zrozpaczona 
wdowa po piosenkarzu, wypijając na 
moment przed tym całą butelkę tru-
cizny. Wdowę przewieziono w stanie 
ciężkim do szpitala Dzieciątka Jezus. 
W zaciśniętej dłoni trzymała zdjęcie 
męża oraz jego wiersz „Czarodziejka”.

- To tylko część historii związa-
nych z pamiątkowym zdjęciem wyko-
nanym w Wolbromiu w kwietniu 1919 
r. W niektórych miejscowościach 
gminy Wolbrom, np. w Strzegowie 
i Porębie Dzierżnej upamiętniono 
bardzo skromne epizody związane 
z krótkim przemarszem czy noclegiem 
batalionów Legionów Piłsudskiego. 
Niestety, jedynym dowodem obecno-
ści na Ziemi Wolbromskiej elitarnego 
1 Pułku Ułanów Krechowieckich jest 
mogiła wybitnego oficera tego Pułku 
rtm. Michała Dziewanowskiego – ubo-
lewa pan Stanisław, mając nadzieję, 
że gminni radni naprawią te braki, 
podejmując inicjatywę nadania na-
zwy jakiejś ulicy w mieście imieniem 
polskich bohaterów.

- Myślę, że nazwanie obwodnicy 
np. aleją Ułanów Krechowieckich by-
łoby dobrym krokiem w tym kierunku 
– podsumowuje Stanisław Osmenda.

Obwodnica Ułanów Krechowieckich?

OLKUSZ
SPR�Olkusz�(PK)

Walne Zgromadzenie Spra-
wozdawczo Wyborcze ZPRP doko-
nało wyboru władz Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce. W strukturach 
krajowego Zarządu na następne 
cztery lata znalazła się Katarzyna 
Polak – wiceprezes Stowarzyszenia 
Piłki Ręcznej Olkusz.

– Bardzo dziękuję wszystkim de-
legatom za wybór. To dla mnie dowód 
ogromnego zaufania. Zapewniam, że 
z zaangażowaniem, determinacją 
i otwartością na dialog będę pełnił tę 
funkcję. Jestem przekonany, że razem 
z nowym zarządem zrealizujemy 
nasze cele i zadania. Piłka ręczna 
to gra zespołowa, stąd wierzę, że 
drużynowo będziemy realizować 
naszą misję – mówił zaraz po ogło-

szeniu wyników głosowania Henryk 
Szczepański, Prezes ZPRP, który tak 
naprawdę swoją funkcję pełni już od 
lutego bieżącego roku, po rezygnacji 
ze stanowiska wieloletniego prezesa 
Andrzeja Kraśnickiego, który za swoje 
zasługi został wybrany „Honorowym 
Prezesem ZPRP”.

– Rozwój dyscypliny oraz za-
pewnienie naszym reprezentacjom 

jak najlepszych warunków trenin-
gowych i udziału w międzynarodo-
wych turniejach to dla nas absolutny 
priorytet. Ogromnym wyzwaniem jest 
także organizacja Mistrzostw Świata 
Mężczyzn w Polsce i Szwecji już za 
niespełna dwa lata. To ogromna szan-
sa na promocję dyscypliny, promocję 
PGNIG – Sponsora Strategicznego 
Polskiej Piłki Ręcznej oraz naszego 
kraju. Przygotowania do tego wyda-
rzenia idą zgodnie z planem. Wierzę, 
że w 2023 roku pokażemy zarówno 
nasz sportowy, jak i organizacyjny 
potencjał – dodał w swoim przemó-
wieniu Prezes Szczepański.

W trakcie ostatniego Walnego 
Zgromadzenia ZPRP delegaci wybrali 
również nowy skład Zarządu Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce na kadencję 
przypadającą w latach 2021-2025. 
Wśród jego członków znalazła się 
Katarzyna Polak, wiceprezes SPR-u 

– jedyna kobieta w 14-osobowym gro-
nie! Sterniczka olkuskiego klubu rolę 
członkini Zarządu ZPRP przez kolejne 
cztery lata pełnić będzie u boku m.in. 
Mirosława Bauma, Rafała Kuptela czy 
Sławomira Szmala.

– Wybór na członka Zarządu ZPRP 
jest dla mnie wyróżnieniem również 
ze względu na to, że w poprzednich 
władzach kobiety nie zasiadały. 
Serdecznie dziękuję za zaufanie de-
legatów. Mam nadzieję, że otworzy 
to drogę dla innych kobiet, które są 
i działają w naszej ukochanej dys-
cyplinie sportu. Moje doświadczenie 
i wiedza zdobyta w kilkunastoletniej 
działalności klubowej i związkowej 
na poziomie wojewódzkim, będzie 
ziarenkiem w rozwoju piłki ręcznej 
w Polsce – komentuje nową, za-
szczytną funkcję w krajowej centrali 
Katarzyna Polak.

Katarzyna Polak w Zarządzie ZPRP!

OLKUSZ
Rafał�Krawczyk

W dniach 3-4.07.2021 w Ośrod-
ku Sportowym MOSiR „Czar-
na Góra” odbyły się Tenisowe 
Mistrzostwa Olkusza w Tenisie 
Ziemnym. To pierwsze zmagania 
zawodników po rocznej przerwie 
spowodowanej ograniczeniami 
pandemii.

Rywalizacja została zorganizo-
wana w mniejszych grupach tak, 
aby warunki gry były dostosowane 
do panującej sytuacji. Rozegrano 
dwie kategorie wiekowe mężczyzn: 

„open” i „+55”. Zwycięzcą kategorii 
+55 został Dariusz Krawczyk, a fina-
listą Rafał Drzewiecki. Półfinaliści to: 
Witold Ostręga i Dariusz Pieczyrak.

 Zwycięzcą kategorii „open” zo-
stał Bartosz Kocjan, finalistą Paweł 
Czarnota, a półfinalistami Michał 
Oryl i Kamil Bajer. Rozegrano również 
„turniej pocieszenia” wśród przegra-
nych zawodników. W jego finale Ma-
riusz Piórek pokonał Bartosza Latosa.

Gratulujemy zawodnikom za-
jętych miejsc! Organizatorem i fun-
datorem nagród turnieju był MOSiR 
Olkusz, zawody prowadził sędzia 
główny Rafał Krawczyk.

Tenisowe Mistrzostwa Olkusza

OLKUSZ
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności grozi rodzicom 4-letniego 
dziecka, którzy po pijanemu „opie-
kowali się” swoją pociechą.

Kilka dni temu, kurator sądowa 
wezwała policjantów na interwencję 
do jednego z mieszkań w Olkuszu. 
Podejrzewała, że obecni tam rodzi-
ce opiekujący się 4-letnim synem 
są pijani. W mieszkaniu policjanci 
zastali 44-letnią matkę chłopca ku-
rator sądowa wraz z jego 58-letnim 

ojcem. Matka miała ponad 2 promile 
alkoholu, natomiast ojciec – blisko 
2 promile. Dziecko zostało odebrane 
nieodpowiedzialnym rodzicom i trafiło 
do placówki interwencyjnej.

Teraz funkcjonariusze sprawdzą, 
czy rodzice swoim nieodpowiedzial-
nym zachowaniem narazili dziecko 
na utratę zdrowia lub życia. Zgodnie 
z kodeksem karnym przestępstwo 
narażenia na utratę zdrowia lub życia 
dziecka zagrożone jest karą do 5 lat 
pozbawienia wolności. O ich posta-
wie dowie się również Sąd Rodzinny 
i Nieletnich.

Nietrzeźwi rodzice 
opiekowali się 

4-latkiem

Starosta Olkuski
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 wywieszone zostały 2 
zawiadomienia o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości 
Skarbu Państwa położonych w Olewinie: 
    1) sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz  

 właściciela nieruchomości sąsiedniej 
    2) sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego  

 do właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości  
 sąsiednich. 

Zawiadomienia zamieszczone są także na stronie internetowej 
Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zdj. Wykonane w Krakowie podczas setnej rocznicy Wielkiej Rewii Kawalerii, 
która odbyła się w 1933 r. Stanisław Osmenda stoi w towarzystwie rekon-
struktorów 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Zdj. archiwalne z kolekcji Wojciecha Dziełaka: Ułani Krechowieccy przed 
dworkiem Nowakowskich w Wolbromiu
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie 
naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, 
kończyn dolnych i górnych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specja-
lista 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: Cen-
trum 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 żyla-
ków, „pajączków” za pomocą skleroterapii, 
leczenie owrzodzeń. Kompresjoterapia 
(leczenie niewydolności żylnej), konsultacje 
z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. 
Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja telefoniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chi-
rurg, 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 zabie-
gów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK w mie-
siącu 17:20‒19:30. 

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. Rejestracja 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. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki). 
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wiel-
kiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 
8.00-17.00.
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.
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.
Przemysław Waluch ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Wtorek 14:00‒17:00.

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, 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. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatologii 
estetycznej – botox, kwas hialuronowy, 
peelingi, laser frakcyjny i CO2 - odmła- 
dzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków  
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermato-
log (leczenie dorosłych i dzieci). Olkusz, ul. 
Bylicy 1 p.11, pon., śr. 16.00-18.00. Rejestra-
cja tel. 32 641 14 75, 602 236 380. GABINET 
PONOWNIE OTWARTY.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota 
Nowak. Diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz 
powikłań. Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Reje-
stracja w godz. 9.00- 18.00. tel. 505 163 293.

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.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroentero-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER 
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

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

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gineko-
log-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.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 16.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
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. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
9:00‒12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-
-położnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwar-
tek 17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gine-
kologiczne, 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 gine-
kolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., 
śr., pt. 16‒19. 
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. 

Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista 
chorób wewnętrznych. Konsultacje alergo-
logiczne, pulmonologiczne i internistyczne. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER-MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

KARDIOLOG 
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, 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.
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. Rejestra-
cja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjali-
sta kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia 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.
Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista 
kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo 
serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. 
K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. Ponie-
działek 10-14, czwartek od 14. www.kardio-
log-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, interni-
sta, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierowców, 
EKG, ECHO serca, USG tętnic szyjnych. Przyj-
muje: 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 
kardiolog. Specjalista chorób wewnętr-
znych. 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, 
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.
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. 
Wielkiego 64, pok. 15, pon. 16.30‒19, śr. 
16.30 -19, sob. 10‒12, tel. 32 645 44 70. 

LOGOPEDA
LOGOPEDA - diagnoza i terapia. Tel. 692 987 304.

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, nadciśnie-
nia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmie-
ście 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. 232 
479 10 00.

Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na 
codzień zajmuje się ciężkimi przypadkami, 
wymagającymi hospitalizacji i leczenia ope-
racyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego i 
osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabiegów 
dla urody, leczy botoksem migrenowe bóle 
głowy, bruksizm, przykurcze czy nadpotli-
wość. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER 
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

NEUROLOG
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. 
Renata Mędrek-Januszek, specjalista neuro-
log. 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, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. spe-
cjalista 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.
Magdalena Kuchno-Jop specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe 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, kompute-
rowe 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. 
Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – soczewki 
PREMIUM, opieka anestezjologiczna, bez-
płatne kontrole pooperacyjne. Poradnia 
Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i DZIECI. 
"OKO-TEST" Olkusz,  ul .  Nul lo 35 B.  
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 kon-
taktowe, 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.
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, spe-
cjalista 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 
specjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 
921, 505 988 780.

PODOLOG 
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. Psychotera-
pii Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28. Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta 
Jarosz, ul. Nullo 35 b. Terapia małżeńska, 
nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. 
Tel. 516 067 571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista psy-
cholog kliniczny, certyfikowany psychotera-
peuta uzależnień. Psychoterapia osób uzależ-
nianych, współuzależnionych oraz DDA. 
Porady psychologiczne oraz wsparcie osób w 
kryzysie psychologicznym. Psychologiczna 
diagnoza kliniczna. Centrum Medyczne S5, 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, tel. 668 127 238.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny mgr Nadia Knyziak. Psychoterapia 
uzależnień, Psychoterapia osób współuzależ-
nionych i osób z syndromem DDA. Badania i 
porady psychologiczne, tel.501 286 603.
Agata Majda, psycholog, terapia krótkoter-
minowa. Tel. 512 331 430. www.pracownia-
terapeutyczna.eu
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. 
WESPAR Gabinet Psychologiczno-Terapeu-
tyczny. Trening poznawczy seniorów 65+. 
Aktywizacja rozwoju psychomotorycznego 
dzieci. Terapia krótkoterminowa. 505221080. 
wespar.gabinet@gmail.com
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna 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
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJO-
MED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok 
Skarbka) Tel. 600 585 055. www.fizjomed-
-olkusz.pl
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Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poope-
racyjna, 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).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Rehabi-
litacja neurologiczna. Ćwiczenia lecznicze, 
masaż. Tel.: 508-451-924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

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. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 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.  

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-
15.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja w godzi-
nach 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., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; 
sob. od 8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.
"MEDESTO" Wielospecjalistyczna Poradnia 
Stomatologiczna - stomatologia zachowaw-
cza, endodoncja mikroskopowa, protetyka, 
chirurgia stomatologiczna (implanty), RTG. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel. 
327545900, 604294088.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefo-
niczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9‒20. Tel. 606 305 405. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. 
Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00-
14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00. Tel. 32 
754 25 18.

— CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomato-
logicznej Barbara Kucharzewska – Malik, 
specjalista chirurgii stomatologicznej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 
8‒14, śr. i pt. 12‒18, czw. 8.00-14.00. Reje-
stracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805 
027. Umowa z NFZ. 

— TECHNIKA DENTYSTYCZNA

"Somadent", ekspresowe wykonywanie 
protez, sklejenia, dostawienia zębów, klamer 
na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 
(dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 23, pon.-
-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, 
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? 
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, 
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

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

"MEDESTO" Gabinet Medycyny Estetycznej. 
Mezoterapia, botox, nici PDO, radiofrekwen-
cja mikroigłowa, modelowanie i powiększa-
nie ust, osocze bogatopłytkowe i inne zabiegi. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel. 
327545900, 604294088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermolo-
gie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, 
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, 
kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, 
ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabi-
net-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwar-
tek 14:00‒17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 12.30 - 14.00, 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 
kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 
603, www.usgolkusz.pl

Idzikowska Natasza - Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: USG 
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu 
moczowego, USG szyi, USG tarczycy, USG 
ślinianek, USG węzłów chłonnych (w tym USG 
szyi, USG dołów pachowych, USG pachwin), 
USG jąder, USG tkanek miękkich, USG blizny. 
Przyjmuje: dwa piątki w miesiącu 16:00-
20:00 oraz dwie soboty w miesiącu 09:00–
13:00.

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. 
specjalista radiodiagnostyki. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 11, I piętro (winda). Rejestracja tel. 32 
645 44 70, pon.-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 
chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: 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.  
R E K L A M A

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
9.07 ul. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00  ul. Krakowska 43

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

11.07 ul. Nullo 2  - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

12.07 ul. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 ul. Skalska 22

13.07 ul. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

14.07 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Mariacka 6

15.07 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Krakowska 43

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

AKUPUNKTURA
Lek. Joanna Czopek–Majewska

ALERGOLOG
Lek. Monika Godulska
Lek. Agata Piegza–
Stępniewska

CHIRURG / 
CHIRURG ONKOLOG

Lek. Sebastian Mosiej
CHIRURG NACZYNIOWY

Lek. Łukasz Szkółka
Lek. Aleksander Czajka

DERMATOLOG
Lek. Beata Gimlewicz–Pięta

DIETETYK
Mgr inż. Sonia Zastawnik

EMG
Lek. Małgorzata Cisowska–
Babraj

ENDOKRYNOLOG
Dr n. med. Agnieszka Żak–
Gołąb

KARDIOLOG
Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

Dr n. med. Marek Grabka

Dr n. med. Andrzej Kułach

Lek. Michał Majewski
LARYNGOLOG

Lek. Zyta Szkulik–Bugaj
NEUROCHIRURG

Lek. Wojciech Kukier

NEUROLOG
Dr n. med. Przemysław Puz

OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej

ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb

PSYCHIATRA
Lek. Beata Wawrzak–Mucha

PSYCHOLOG
Mgr Justyna Jochymek 

REUMATOLOG
Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk

UROLOG
Lek. Marek Pogodziński

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00poniedziałek - piątek 9 -16

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

SEDACJA
LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

Stosujemy nową metodę 
uspokajania pacjentów 

przy użyciu podtlenku azotu 
tzw. gazu rozweselającego.

Przekonaj się, że wizyta 
u dentysty może być przyjemna!

Jeśli Ty lub twoje dziecko 
boicie się dentysty – 
Zapraszamy do nas!
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OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

 ǧ KOMIS ROWEROWY. Skup - 

sprzedaż RTV, AGD, Lombard. 

Kosiarki spalinowe. Plac Targowy 

koło Lidla. Tel.(502)261113.
 ǧ Autoskup - kupię każdą 

markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  

Tel.(512)898278.

 ǧ Tanio sprzedam solarium  
w bardzo dobrym stanie.  

Tel. 509 556 872

 ǧ Autoskup- każda marka,  

każdy stan. Tel.(793)999910.

USŁUGI

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

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

 ǧ Naprawa komputerów PC i lap-
topów. Tel.(601)623740. Dojazd do 
klienta.

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

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 WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo, 
e-mail: pbmuz@interia.pl Tel.
(501)384356.

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
grafis, możliwość wykonania w 

domu 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 PRO-
FESJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHO-
DOWE F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, czynne: 
8-18.

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

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 

markę, tanie i drogie, gotówka od 

ręki, płacę najlepiej.  

Tel.(793)001819.

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ Zamienię atrakcyjne miesz-
kanie w centrum Olkusza na 

DOM z dopłatą lub kupię DOM 
w Olkuszu 100-150 m2 z 2 łazien-
kami. Pośrednikom dziękuję!!!  

Tel. 579 510 579.

PRACA

 ǧ GRAFIK KOMPUTEROWY 
z doświadczeniem poszukuje 

stałej pracy w Olkuszu  
lub okolicach. Tel. 737477731

 ǧ Przyjmę kierowcę na między-
narodówkę, tygodniowe wyjazdy, 
jazda na chłodniach.  
Tel.(509)020901, (604)562175.

RÓŻNE

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 

zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 

do dokumentów (drobny retusz 

grafis, możliwość wykonania w 

domu 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.

Ogłoszenia 
drobne  

już od 2,76 zł*
tel.�32�754�44�77

*cena�brutto�za�linijkę�tekstu

R E K L A M A

NOWY TARG
BWA�Olkusz,��fot.�Galeria�„Jatki”�Nowy�
Sącz�i Anna�Szopińska

W Galerii „Jatki” w Nowym 
Targu, która jest filią Małopol-
skiego Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu, prezentowana 
jest wystawa malarstwa wybitne-
go olkuskiego artysty, dyrektora 
Galerii Sztuki Współczesnej Biuro 
Wystaw Artystycznych w Olkuszu 
Stanisława Stacha. Wystawę zaty-
tułowano „Przygoda i poszukiwa-
nia” i jest to tytuł programowy, 
bo widać, że malarstwo dla tego 
twórcy jest zarówno przygodą, jak 
i poszukiwaniem.

Tych kilkadziesiąt prezentowa-
nych prac powstało w ostatnim czasie 
i w większości nie było jeszcze wysta-
wianych, niektóre jednak mogą być 
znane także olkuskich wielbicielom 
malarstwa Stanisława Stacha, choćby 

z wystawy „Artystów Olkuskich ze 
zbiorów BWA Olkusz”. Wspomnijmy, 
że Stanisława Stacha odznaczono 
właśnie prestiżowym Srebrnym Me-
dalem Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis, a z kolei Marszałek Województwa 
Małopolskiego przyznał Dyrektorowi 
olkuskiej Galerii BWA Medal Polonia 

Minor. Sama olkuska Galeria BWA, 
w jubileuszowym 20 roku istnienia, 
doczekała się odznaki honorowej 
Zasłużony dla Kultury Polskiej, którą 
tej jakże wartościowej placówce kul-
turalnej przyznał Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Malarstwo Stanisława 
Stacha w Nowym Targu

OLKUSZ
MOK�Olkusz

12.07.
DK Kino 10.00
DK Sala Baletowa taniec nowoczesny 
11:30 - 12:30 (5 - 7 lat); 13:00 - 14:00 
(8 - 10 lat); 14:30 - 15:30 (11 - 14 lat)

13.07.
DK Sala Baletowa taniec nowoczesny 
11:30 - 12:30 (5 - 7 lat); 13:00 - 14:00 
(8 - 10 lat); 14:30 - 15:30 (11 - 14 lat)

CK Zajęcia plastyczne 11.00 Bie-
dronki,kotki,misie-sztuka składania 
papieru-ORIGAMI( 6-10 lat)

14.07.
DK Kino 10.00; 13.00
DK Sala Baletowa taniec nowoczesny 
11:30 - 12:30 (5 - 7 lat); 13:00 - 14:00 
(8 - 10 lat); 14:30 - 15:30 (11 - 14 lat)

15.07.
DK Sala Baletowa taniec nowoczesny 
11:30 - 12:30 (5 - 7 lat); 13:00 - 14:00 
(8 - 10 lat); 14:30 - 15:30 (11 - 14 lat)

16.07.

DK Kino 10.00; 13.00

Podziemny Olkusz 9.30 W świecie 

olkuskich gwarków - dzieci w wieku 

7-12 lat - maksymalna ilość uczest-

ników 10 osób

DK Sala Baletowa taniec nowoczesny 

11:30 - 12:30 (5 - 7 lat); 13:00 - 14:00 

(8 - 10 lat); 14:30 - 15:30 (11 - 14 lat)

Wakacje z MOK Olkusz

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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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

O G Ł O S Z E N I E


