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Paulina Polak 
wicestarostą 

Powiatu Olkuskiego

POWIAT
Wiola Woźniczko

Zmiany w Zarządzie Powiatu – 
w poniedziałek 13 września nową 
wicestarostą została Paulina Polak. 
Jej poprzedniczka, Krystyna Kowa-
lewska, złożyła rezygnację z tego 
stanowiska.

Zmian dokonano na ponie-
działkowej sesji Rady Powiatu. Do-
tychczasowa wicestarosta Krystyna 
Kowalewska składając rezygnację 
podkreśliła, że jest ona podyktowana 
wyłącznie względami osobistymi. Wy-
raziła jednocześnie wolę i chęć pracy 
w charakterze nieetatowego członka 
Zarządu Powiatu. Radni jednogłośnie 
rezygnację przyjęli.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku 
życia z pieluszką!

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku 
życia z pieluszką!Polub nas na

Дитячий садок

www.urwisy-olkusz.pl

Olkusz, ul. Żuradzka 15a. Tel. 690-484-104 

Oferujemy: 
- Język  angielski 
codziennie,
- Sensoplastykę®,
- Robotykę,
- Rytmikę.

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA
ADAPTACYJNE

 

 
to hasło imprezy organizowanej przez 

Dzienny Dom Senior +, która odbędzie się: 
w czwartek 23 września 2021 roku od 10.00 – 14.00

 przy ulicy Żuradzkiej 16 w Olkuszu (budynek Caritas). 

Zaproszenie
na 3 edycję Święta Ulicy Żuradzkiej Olkusz 2021

„Piosenka jest dobra na wszystko”

Serdecznie zapraszamy. 
Do zobaczenia na wspólnej zabawie.

Podczas imprezy będzie można porozmawiać przy kawie, 
herbacie i słodkim poczęstunku, przedstawić się 
mieszkańcom miasta, a przede wszystkim pośpiewać 
i poznać innych ludzi pracujących i mieszkających przy naszej ulicy.

.

- Realizujemy Bony Sodexo w ramach programu Kierunek Kariera 

   oraz Kariera Zawodowa a także NETBON

- Jako jedyny Ośrodek w Olkuszu mamy w ofercie szkolenia 

  i egzaminy na Przewóz Rzeczy i Osób

- Jako jedyni posiadamy miernik prędkości do szkolenia motocyklistów

- Dysponujemy dużym placem manewrowym przystosowanym do wszystkich kategorii

- Zapewniamy badania lekarskie oraz psychologiczne

 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 

Przyjmę Panią 

do sprzątania w Przychodni

509-708-638

www.przeglad.olkuski.pl
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BUKOWNO
Wiola Woźniczko, fot. Studio Multime-
dialne Migawka

Trwa jubileuszowy rok „Skał-
ki” w Bukownie. W ramach ob-
chodów realizowany jest szereg 
różnorodnych inicjatyw, które 
łączy wspólny mianownik – pomoc 
potrzebującym i upamiętnianie 
historii tego miejsca.

W budynku dawnej szkoły na 
„Skałce” od kilku lat mieści się 
Centrum Wsparcia Dziecka Niepeł-
nosprawnego i Rodziny, Przedszkole 
Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny 
Ratusińskiej oraz „Kawiarenka pod 
Parasolem”, czyli grupa rodzin dzieci 
z niepełnosprawnością. Wszystko 
działa pod egidą Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, 
które do udziału w realizowanych 
projektach zaprasza mieszkańców.

Niedawno odsłonięto pamiątko-
wą tablicę pochodzącej z lat 30-tych 
XX wieku, a poświęconą pamięci 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Jej 
odlew został wykonany w Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni. O po-
moc w realizacji tej inicjatywy Sto-
warzyszenie zwróciło się do Instytutu 
Pamięci Narodowej. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
rządowych i samorządowych, dy-
rektorzy zaprzyjaźnionych placówek 
oświatowych i kulturalnych z terenu 
gmin Bukowno i Bolesław, lokalne 
organizacje pozarządowe, seniorki 
realizujące ze Stowarzyszniem szereg 
projektów społecznych.

- W imieniu Zarządu dziękuję za 
wszystkie gratulacje i życzenia, które 
spłynęły do Stowarzyszenia z okazji 
jubileuszu. Szczególne znaczenie ma 
dla nas fakt, że doceniany jest proces 
zmian przeprowadzonych na Skałce. 
Z budynku, który niszczał w oczach, 
udało się stworzyć ważne miejsce na 
mapie nie tylko Bukowna, ale całego 

powiatu olkuskiego - mówiła Anna 
Dela, Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Uroczystemu odsłonięciu to-
warzyszył artystyczny happening 
w wykonaniu podopiecznych Stowa-
rzyszenia i ich rodzin, zrzeszonych 
w nieformalnej grupie wsparcia 
„Kawiarenka Pod Parasolem”. Odbył 
się także wykład upamiętniający 
działalność kapitan Teresy Delekty, 
która w latach 30. ubiegłego wieku 
promowała wśród uczennic Skałki 
postawy prospołeczne. W żeńskiej 
Szkole Rzemiosła na Skałce uczyła 
bieliźniarstwa i haftu. - Zorganizo-
wała także hufiec Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet; w czasie II wojny 
światowej, jako żołnierz AK, odpowia-
dała za łączność miedzy Generalnym 
Gubernatorstwem a Śląskim Okrę-
giem AK. - Po wyzwoleniu „nowa 
władza” prześladowała ją i zabroniła 
pracować w szkole. Poświęciła się dla 
innych pracując w Polskim Czerwo-
nym Krzyżu i w Stacji Krwiodawstwa 
w Katowicach. Jej życie było piękną 
księgą służby ojczyźnie oraz innym lu-
dziom – opowiada Michał Masłowski.

Zainteresowani miejscem świętu-
jącym jubileusz mogą wiele na ten te-
mat dowiedzieć się z wydanej z okazji 
jubileuszu broszury „Skałka wczoraj 
i dziś – tradycje działań społecznych” 
(dostępnej na https://rsm.org.pl/

wp-content/uploads/2021/09/Skal-
ka_broszura_09092021_www.pdf). 
Znajdziecie tam historię „Skałki”, 
informacje na temat prowadzonej 
działalności „Res Sacra Miser”, 
a także „Kawiarenki pod Parasolem 
– o czym pisze liderka grupy Iwona 
Barczyk. W broszurze jest również 
tekst o kapitan Teresie Delekcie au-
torstwa Michała Masłowskiego.

Wszystkie te inicjatywy zrealizo-
wano w ramach projektu „100-lecie 
Skałki w Bukownie - pamiętamy, 
działamy!” współfinansowanego przez 
Województwo Małopolskie.

To nie koniec jubileuszowych 
działań. Z okazji 100-lecia Stowarzy-
szenie realizuje dwa projekty.

Jeden z nich skierowany jest 
do młodzieży. „Razem ku dostępno-
ści – program wspierania liderów 
obywatelskich w powiecie olkuskim” 
- pod tą nazwa kryje się idea konso-
lidacji środowiska rodzin z dzieckiem 
z niepełnosprawnością. Młodzież 
z niepełnosprawnością uczestnicząca 
w projekcie zostaną przygotowani 
do pełnienia roli self-adwokatów we 
współpracy ze środowiskiem liderów 
młodzieżowych ze szkół średnich. Za-
danie sfinansowano przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWE FIO na lata 
2021-2030.

„Olkuscy ludzie Solidarności – 
pamiętamy” - to drugi z projektów 
realizowany przez „Res Sacra Miser”. 
Stowarzyszenie chce upowszechnić 
role, postawy i zasług i mieszkańców 
Olkusza i ziemi olkuskiej, którzy 
działali w okresie Solidarności (1980-
1990). Jednocześnie upamiętnione 
zostaną najważniejsze wydarzeń tego 
czasu. - Jeżeli uczestniczyli Państwo 
w tych wydarzeniach, to prosimy 
o nadsyłanie wspomnień, relacji 
i zdjęć. Chcielibyśmy, aby pamięć 
o tych latach nie zaginęła. Efektem 
projektu będzie wydanie broszury 
opracowanej przez historyków regio-
nalistów, a w przyszłości być może 
wydanie obszerniejszego wydawnic-
twa – apeluje Stowarzyszenie.

Materiały można nadsyłać lub 
przywieźć osobiście do siedziby Sto-
warzyszenia Dobroczynnego „Res 
Sacra Miser”, 32-339 Bukowno, ul 
Kolejowa 30 lub przesłać w formie 
elektronicznej na adres: stowarzysze-
nie@rsm.org.pl. Osoby, które włączą 
się w ten sposób w realizacje projektu, 
zostaną zaproszone na spotkanie 
promujące publikację „Olkuscy ludzie 
Solidarności – pamiętamy” w sie-
dzibie Stowarzyszenia w Bukownie 
i otrzymają w prezencie egzemplarz 
publikacji.

Trwa także akcja „100 litrów krwi 
na 100 – lecie Skałki” we współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa. Do tej pory odbyły się trzy 
zbiórki, a ostania zaplanowano na 25 
października.

Na przestrzeni 100 lat wiele się 
działo na „Skałce” i zapewne wiele 
się jeszcze wydarzy. Jak mówią 
członkowie „Res Sacra Miser”: sza-
nując bogatą tradycję tego miejsca, 
Stowarzyszenie stara się tworzyć 
nową historię „Skałki”- miejsca, które 
łączy, inspiruje i tworzy nowe szanse 
dla osób potrzebujących.

„Skałka” świętuje 100-lecie!

WOLBROM
Ewa Barczyk

Za nami rekordowo liczny, 
doroczny międzynarodowy turniej 
judo w Wolbromiu. Tym razem 
dwudniowe święto UKS Judo Wol-
brom zgromadziło na matach 
w hali przy Leśnej 2 w sumie ponad 
400 zawodników w różnym wieku 
z 5 krajów i 36 klubów sportowych. 
Jedną z przyczyn tak licznej fre-
kwencji była nie tylko sympatia 
do Wolbromia, ale też… pandemia, 
która sprawiła, że zawodnicy chęt-
nie korzystają z możliwości startu 
w zawodach po długiej przerwie.

Cykliczne wydarzenie, jakim jest 
dwudniowy maraton zawodów orga-
nizowanych  przez Uczniowski Klub 
Sportowy Judo Wolbrom na stałe już 
wpisało się w kalendarz  imprez spor-
towych Wolbromia, ale także PZ Judo. 

W ramach tegorocznego, XIII już mię-
dzynarodowego turnieju rozegrane 
zostały Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Juniorek i Juniorów oraz Ju-
niorek i Juniorów Młodszych, Turniej 
Rankingowy Młodzików i Młodziczek, 
a także Międzynarodowy Turniej 
Dzieci w Judo o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Wolbrom. Było to 
ogromne wyzwanie logistyczne, ale 
nade wszystko prawdziwe święto judo 
w Wolbromiu.

W organizację tego ważnego dla 
wolbromian turnieju mocno angażują 
się nie tylko klubowi działacze i trene-
rzy, ale także rodzice zawodników, co 
sprzyja integracji szeroko pojętej spo-
łeczności związanej z lokalną tradycją 
judo. Poza organizacją regulaminowe-
go przebiegu zawodów, konieczne jest 
przygotowanie zaplecza socjalnego 
– w Wolbromiu sprzyja temu piękne 
położenie hali sportowej w parku przy 
Domu Kultury, gdzie zawodnicy ocze-

kujący na start lub podsumowanie 
zawodów mogą spędzić bezpiecznie 
czas na zewnątrz budynku, zrobić 
rozgrzewkę czy odpocząć, a nawet 
skorzystać z przygotowanych na grillu 
kiełbasek.

W tym roku w zawodach poszcze-
gólnych kategorii rywalizowała rekor-
dowa liczba uczestników – w ciągu 
dwóch dni na trzech tatami wystąpiło 
w sumie 428 zawodników w różnym 

wieku i stopniu zaawansowania. Do 
Wolbromia przyjechali zawodnicy 
z 35 klubów z Polski, Węgier, Sło-
wacji, Czech i Rumunii, a zawody 
sędziowało 12 uprawnionych sędziów 
- wśród nich wychowankowie UKS 
Judo Wolbrom.

Szczegółowe wyniki zawodów 
dostępne są na stronie internetowej 
organizatora.

Setki judoków na 
turnieju w Wolbromiu 

BUKOWNO
A.N.Q.A.

Bukowno po raz kolejny poka-
zało, jak można aktywnie spędzić 
wolny czas. W minioną niedzielę, 
12 września b.r. odbył się w tym 
mieście XIX Rodzinny Rajd Rowe-
rowy. W imprezie wzięło udział 500 
rowerzystów z niemal 30 miejsco-
wości. Organizatorem wydarzenia 
był klub UKS KUSY oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rodzinne Rajdy Rowerowy 
w Bukownie od lat cieszą się ogromną 
popularnością nie tylko wśród buko-
wian, ale także pośród mieszkańców 
ościennych miejscowości. Dzięki 
temu impreza ta na stałe wpisał się 
do kalendarza sportowych wyda-
rzeń w naszej okolicy. Skutkuje to 
ogromnym zainteresowaniem, które 
pomimo pandemicznych ograniczeń, 
nie maleje. W niedzielnej imprezie 
wzięło udział 500 uczestników, którzy 
przybyli z niemal 30 miejscowości.

 Miłośnicy jazdy na dwóch kół-
kach, podobnie jak we wcześniejszych 
edycjach imprezy, mieli do pokonania 
trasę liczącą około 13 kilometrów. 
Wiodła ona ze stadionu MOSiR, przez 

Podlesie i Bór Biskupi, z powrotem 
na bukowieński stadion. Najszybsi 
zawodnicy potrzebowali zaledwie 
kilkunastu minut na pokonanie 
tego dystansu. Ostatni uczestnicy 
zameldowali się zaś na mecie po około 
godzinie od wyjazdu.  Uczestnicy 
zabawy zgodnie podkreślają jednak, 
że bardziej niż czas dojazdu do celu  
liczył się sam udział w imprezie i prze-
jazd w peletonie.

Tradycyjnie już malowniczą 
trasę rowerową zabezpieczała policja, 
strażacy oraz ratownicy medyczni. 
Przed startem rowerzyści otrzymali 
jednakowe, czarne koszulki, w któ-
rych przemierzali całą trasę. Na mecie 
na uczestników czekała kiełbaska 
z rożna, napoje oraz nagrody. Jak 
informują organizatorzy imprezy, 
Nagroda główna rajdu, czyli rower 
marki Giant, powędrowała do miesz-
kańca Przenia.

Partnerami rajdu byli: ZGH 
„Bolesław”, BolTech, GIANT Robert 
Głowacki, ARKOP, Lodziarnia Karol-
czyk, PabloSport, Max Elektro, Black 
Red White, Intermarche Bukowno, 
Vilcore.

XIX Rodzinny 
Rajd Rowerowy 

za nami 
BRZEG DOLNY 

Szkoła Tańca Wena
Miło nam poinformować, że na 

tegorocznych Mistrzostwach Europy 
International Dance Organization 
Tancerze Szkoły Tańca Wena aż 
w trzech kategoriach stanęli na po-
dium. Wszystkie medalowe miejsca 
wytańczyli Tancerze z Olkusza!

Tytuł Mistrzów Europy 2021 
w stylu Hip-Hop grupy  zdobyła 
grupa Wena Gold w kategorii pow. 

31 lat. Tytuł Mistrza Europy 2021 
w stylu Electric Boogie zdobył Wiktor 
Adamski w kategorii pow. 17 lat. Tytuł 
v-ce Mistrzów Europy 2021 w stylu 
Hip-Hop zdobyła grupa Wena Snax 
w kategorii do lat 12.

Emocje i łzy radości podczas 
zagrania „ Mazurka Dąbrowskiego” 
- bezcenne!

Tegoroczne Mistrzostwa Europy 
odbyły się w Brzegu Dolnym (woj 
dolnośląskie) w dniach 8-11 09 2021. 
W turnieju wzięły udział reprezentacje 
14 europejskich krajów.

ME: wytańczyli medalowe miejsca!

-Chciałbym w imieniu Rady Po-
wiatu, pracowników Starostwa Po-
wiatowego oraz naszych jednostek 
organizacyjnych i szkół serdecznie po-
dziękować pani Krystynie Kowalewskiej 
za pracę na rzecz powiatu olkuskiego 
oraz mieszkańców. Pani starosta swoim 
ogromnym doświadczeniem zawodo-
wym i samorządowym niejednokrotnie 
udowodniła, że jest odpowiednią osobą 
na odpowiednim miejscu. Osobiście 
dziękuję za codzienną pracę, za wspar-
cie oraz za to, że zawsze obdarzała Pani 
pracowników starostwa życzliwością 
szacunkiem, zrozumieniem i uśmie-
chem. Krysia, to była czysta przyjem-
ność z Tobą pracować - powiedział 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

- Bardzo miło jest słyszeć takie sło-
wa. Dla mnie był to zaszczyt – mówiła 
Krystyna Kowalewska.

Po przyjęciu rezygnacji nadszedł 
czas na wybór nowego wicestarosty. 
Zgodnie z przepisami, kandydata na 
to stanowisko wskazuje starosta, ale 
jego wybór musi zaakceptować Rada 
Powiatu. Starosta Bogumił Sobczyk 
zaproponował Paulinę Polak. To jej 
pierwsza kadencja w Radzie Powiatu (od 

2019 roku była nieetatowym członkiem 
Zarządu Powiatu). Zawodowo związana 
była z Gminą Olkusz, gdzie pracowała 
na stanowisku dyrektora Samorządo-
wego Zespołu Edukacji.

Paulinę Polak w głosowaniu taj-
nym poparło 19 radnych, a 3 wstrzy-
mało się od głosu.

-Bardzo dziękuję wszystkim tym, 
którzy oddali głos za moim wyborem, 
również wszystkim tym, którzy wstrzy-
mali się, a nie byli przeciw. Jest to dla 
mnie ogromny mandat zaufania i jesz-
cze raz podkreślam słowa, które powie-
działam przed głosowaniem: obiecuję 
współpracę z każdym środowiskiem, 
ze wszystkimi radnymi. Jeszcze raz 
bardzo dziękuję – mówiła po ogłoszeniu 
wyników głosowania nowa wicestarosta 
Paulina Polak.

Kolejne głosowanie dotyczyło ob-
sadzenia stanowiska nieetatowego 
członka Zarządu Powiatu, które zwol-
niło się po wyborze nowej wicestarosty.  
Zajęła je Krystyna Kowalewska. Za taką 
decyzją w glosowaniu tajnym opowie-
działo się 17 radnych, a 5 wstrzymało 
się od głosu.

  POD 

PATRONATEM
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PODZIĘKOWANIE

BUKOWNO
A.N.Q.A.

Nie milkną echa procedowa-
nych zmian w planie zagospoda-
rowanie przestrzennego miasta 
Bukowno. Oficjalne stanowisko 
w tej sprawie postanowiła zająć 
firma Sibelco Poland, wnioskująca 
o przekształcenie okolicznych 
gruntów leśnych.

Przypomnijmy, że od początku 
września w Bukownie zbierane są 
podpisy przeciwko procedowanym 
zmianom miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Adre-
satami apelu mają być miejscy radni, 
którzy jesienią tego roku zadecydują 
o uchwaleniu bądź też odrzuceniu 
planowanych zmian. Inicjatorzy akcji 
wyrażają swój stanowczy sprzeciw 
wobec możliwości wydobycia piasku 
na terenie tzw. Pustyni Starczynow-
skiej. 

Autorzy dokumentu obawiają 
się, że działalność eksploatacyjna do-
prowadzi do nieodwracalnych zmian 
w ekosystemie, zdegraduje florę 
i faunę oraz niekorzystnie wpłynie na 
zdrowie i życie ludzi. Pod internetową 
petycją podpisało się już ponad 1100 
osób. Mieszkańcy zbierają również 
podpisy w wersji papierowej. Treść 
pisma dostępna jest pod adresem: 
www.bit.ly/uratujmylas

Co na to inwestor?
Z tezami zawartymi w petycji sta-

nowczo nie zgadza się firma Sibelco, 
która nadesłała do naszej redakcji 
swoje stanowisko w tej sprawie. - 
Podjęliśmy wszystkie kroki formalne, 
uzyskaliśmy odpowiednie pozwolenia, 
nasza aktywność jest doceniana 
w środowisku branżowym – podkre-
śla Grażyna Kaczmarek, kierownik 
działu zrównoważonego rozwoju 
i kierownik ruchu zakładu górnicze-
go w Sibelco Poland w Bukownie, 
dodając, że zakład otrzymywał do 
tej pory ze strony władz lokalnych 
zielone światło co do dalszej działal-
ności. - Zdumieni jesteśmy nie tylko 
my, ale i całe środowisko branżowe, 
mieszkańcy czy Lasy Państwowe – 
uzupełniają przedstawiciele firmy.

W stanowisku czytamy, iż w świe-
tle przygotowanej dokumentacji 
planowana eksploatacja złóż piasku 
będzie prowadzona na obszarze o nie-

wielkich walorach przyrodniczych, 
obejmującym w dużej mierze ubogie 
siedliska leśne wtórnie wprowadzone 
na tereny, które w 2012 roku uległy 
pożarowi. - Tereny pod planowaną 
eksploatację znajdują się poza ob-
szarami chronionymi akustycznie, 
poza obszarowymi formami ochrony 
przyrody, jak i poza obszarami ochro-
ny krajobrazowej i konserwatorskiej 
— twierdzi inwestor.

Przedsiębiorstwo informuje, że 
planowana eksploatacja obejmie ob-
szary położone ponad pół kilometra 
od terenów zabudowy mieszkanio-
wej, od których oddzielona będzie 
terenami zielonymi. Powierzchnia 
przewidywanej eksploatacji to 83,7 
hektara.- Eksploatacja będzie pro-
wadzona etapowo, na niedużych 
powierzchniach, pod nadzorem przy-
rodniczym, z pełnym poszanowaniem 
środowiska oraz z uwzględnieniem 
oczekiwań i interesu mieszkańców. 
Po zakończeniu eksploatacji tereny 
będą na bieżąco rekultywowane 
w kierunku leśnym — zapewniają 
przedstawiciele firmy. Do stanowiska 
załączona została mapka, obrazująca 
lokalizację planowanego wydobycia.

Środowisko i finanse
Sibelco Poland zapewnia również, 

że wydobycie piasku odbywać będzie 
się z zachowaniem rygorystycznych 
norm środowiskowych, a transport 
piasku prowadzony będzie drogami 
omijającymi centrum Bukowna. 

W ramach eksploatacji wylesiane 
mają być czasowo wybrane, nieduże 
obszary lasu, które po zakończeniu 
wydobycia na bieżąco mają być przy-
wracane środowisku. 

W liście poruszane są również 
kwestie finansowe. - Z tytułu na-
szej działalności do budżetu gminy 
Bukowno rokrocznie wpływa prawie 
800 tysięcy złotych. Szacujemy, że 
jeśli będziemy mogli kontynuować 
swoją działalność, to wpływy te wzro-
sną do poziomu ponad 1 mln złotych 
– wyjaśniają przedstawiciele zakła-
du. - Środki te pozwalają realizować 
ważne zadania publiczne, z których 
korzysta społeczność lokalna. Z kolei 
brak perspektywy dalszego rozwoju 
będzie oznaczać brak jakichkolwiek 
wpływów do budżetu miasta — czy-
tamy w stanowisku.

Warto prowadzić dialog
Podsumowując całą wypowiedź, 

przedstawiciele przedsiębiorstwa 
przypominają, że zakład Sibelco 
Poland od samego początku swojego 
funkcjonowania, a zwłaszcza w ostat-
nich miesiącach nawiązuje dialog 
z lokalną społecznością. - Z uwagi 
na niepokój, który pojawił się wśród 
grupy mieszkańców Bukowna, kie-
rownictwo przedsiębiorstwa deklaruje 
chęć udziału w spotkaniu, którego 
celem byłaby konstruktywna, opie-
rająca się na dostępnej dokumentacji 
i opinii ekspertów dyskusja na temat 
dalszej jego działalności w kontekście 

rozwoju gospodarczego i środowisko-
wego gminy — podkreślają reprezen-
tanci firmy.

Tymczasem w dniu 15 września 
b.r. rozpoczął się okres wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Bukowno – 
część A i C wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko. Jak informują 
urzędnicy, z dokumentacją w formie 
papierowej można zapoznawać się do 
13 października 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bukownie (pok. 
21) w godzinach pracy Urzędu. W for-
mie elektronicznej dostępna jest ona 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz 
na stronie internetowej Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwią-
zaniami przyjętymi w projekcie planu 
odbędzie się 11 października 2021 r. 
o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bukownie. Zarówno do 
ustaleń projektu miejscowego planu, 
jak i do prognozy oddziaływania na 
środowisko można składać uwagi. 
Może je złożyć każdy, kto kwestionuje 
przyjęte w dokumentach ustalenia. 
Termin składania uwag mija 27 paź-
dziernika 2021 r.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? - Jak 
zawsze zapraszamy do dyskusji na 
www.przeglad.olkuski.pl

Firma Sibelco zajmuje stanowisko

POWIAT
Wiola Woźniczko, fot. UMWM

Pamiętacie, jak zachęcaliśmy 
Was do udziału w konkursie „Tury-
styczne Skarby Małopolski”? Trwa 
już drugi etap, w którym internauci 
głosują na zgłoszone kandydatury 
w sześciu kategoriach. Na które 
atrakcje z terenu naszego powiatu 
można oddać swój głos?

Celem konkursu jest nagrodzenie 
i promocja najbardziej atrakcyjnych, 
nowatorskich i przyjaznych turyście 
miejsc oraz ofert turystycznych w Ma-
łopolsce. Do tegorocznej edycji zostało 
zakwalifikowanych 101 różnorodnych 
miejsc w naszym województwie związa-
nych z szeroko rozumianą turystyką.

W kategorii „Miejsce z klimatem - 
miejscowość lub gmina turystyczna” 
swój głos można oddać na Olkusz. 
Wśród „Najciekawszych szlaków tury-
stycznych” znajdziemy Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich oraz Olkuskie 
Szlaki Rowerowe. Z kolei w kategorii 
„Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie tu-
rystyczne” znajdują się: „Letni Festiwal 
Organowy „Organy Srebrnego Miasta 
2021” oraz „Weekendy w Rabsztynie 
w wehikule czasu”. Zainteresowani 
mogą także zagłosować na „Podziemny 
Olkusz”, Zamek Rabsztyn czy Park Re-
kreacyjno - Krajobrazowy „Silver Park”, 
które uczestniczą w konkursie w kate-
gorii „Unikatowa atrakcja turystyczna”. 
Kolejna zgłoszona kandydatura z na-
szego powiatu to Kawiarnia „Zamek 
Rabsztyn” w kategorii „W gościnie”.

Zwycięzca kategorii „Miejsce z kli-
matem – miejscowość lub gmina 
turystyczna” otrzyma nagrodę Mar-

szałka Województwa Małopolskiego 
w wysokości 50 000 złotych. Laureaci 
oraz wyróżnieni w każdej kategorii kon-
kursowej zostaną objęci kampanią pro-
mocyjną realizowaną przez Małopolską 
Organizację Turystyczną w 2022 roku.

Głosowanie trwa do 21 września.
- Nie bez powodu Małopolska to 

miejsce, w którym można zachwycić się 
wyjątkowymi krajobrazami, zabytkami 
a także aktywnie spędzić czas wolny. 
W ramach konkursu „Turystyczne 
Skarby Małopolski”, w oparciu o reko-
mendacje internautów po raz kolejny 
mamy okazję poznać nowe, ciekawe 
miejsca lub spojrzeć na znane nam już 
atrakcje z zupełnie innej perspektywy. 
Odkrywajmy wspólnie Turystyczne 
Skarby Małopolski – zachęca Iwona 
Gibas z zarządu województwa.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu oraz lista z opisami kandy-
datur w poszczególnych kategoriach 
dostępne są na stronie konkurs.
visitmalopolska.pl. Tam też poprzez 
specjalny formularz można oddać 
swój głos.

Po zakończeniu glosowania z jego 
wynikami zapozna się Kapituła Kon-
kursu, która dokona także swojej oceny 
kandydatur. Zgodnie z regulaminem, 
laureatami zostaną kandydatury 
z największą łącznie liczbą punktów.

O tym, kto wygra, dowiemy się 
w październiku.

Trzecią edycję konkursu organi-
zuje Samorząd Województwa Mało-
polskiego we współpracy z Małopolską 
Organizacją Turystyczną.

Zagłosuj na 
turystyczne 

atrakcje!
OLKUSZ

A.N.Q.A.
Aleksander Miszalski, przewod-

niczący PO w Małopolsce, otworzył 
w Olkuszu swoje biuro poselskie. 
W trakcie inauguracyjnego spotkania 
parlamentarzysta opowiadał o swojej 
dotychczasowej działalności związa-
nej z powiatem olkuskim, a także 
przedstawił plany na najbliższą 
przyszłość. – Chciałbym, aby to biuro 
stanowiło miejsce spotkań i dialogu 
wszystkich ludzi, którym leżą na ser-
cu wartości demokratyczne – zapew-
niał w trakcie konferencji prasowej.

Uroczyste otwarcie biura poselskie-
go odbyło się w piątek, 10 września b.r. 
W inauguracji brali udział m.in. lokalni 

działacze i sympatycy Platformy Oby-
watelskiej, Nowoczesnej oraz Komitetu 
Obrony Demokracji.  

- Takie mieliśmy ostatnio czasy, że 
przez pandemię możliwość osobistych 
spotkań z wyborcami była ograniczo-

na. Powoli jednak wychodzimy z tego 
stanu i oprócz kontaktów poprzez 
media i Internet ruszamy również 
w teren. Stąd też otwarcie kolejnego 
biura poselskiego. Chciałbym zaprosić 
wszystkich państwa, aby się z na-

mi kontaktować, przychodzić tutaj 

i zgłaszać wszelkie swoje problemy 

i pomysły – mówił w trakcie konfe-

rencji prasowej Aleksander Miszalski.

Parlamentarzysta zapewniał, że 

w biurze dyżurować będą zarówno 

jego lokalni współpracownicy, jak 

i on sam. Każdy chętny będzie mógł 

podzielić się z nimi swoimi uwagami 

dotyczącymi spraw lokalnych.

Biuro poselskie posła Platfor-

my Obywatelskie mieści się przy 

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 

w Olkuszu. Harmonogram dyżu-

rów w biurze poselskim ma zostać 

opublikowany w najbliższym czasie.

Nowe biuro poselskie otwarte

KLUCZE
Wiola Woźniczko

Pierwsza sobota października 
w gminie Klucze upłynie pod znakiem 
sprzątania. Każdy może dołączyć 
do akcji!

„Sprzątamy Gminę Klucze” to inicja-
tywa Komitetu Społecznego „Pomagamy”. 
Na naszych łamach pisaliśmy już o tej 
grupie przy okazji organizowanych przez 
nią zbiórek karmy i akcesoriów dla 

zwierząt ze schroniska. Teraz członko-
wie komitetu zachęcają do wspólnego 
sprzątania.  

- Zapraszamy do współpracy wszyst-
kie stowarzyszenia lokalne, koła go-
spodyń wiejskich, sołtysów, szkoły, 
organizacje, osoby niezrzeszone, wolonta-
riuszy. W grupie siła – dlatego serdecznie 
zachęcamy Mieszkańców Gminy do 
udziału w Eko Akcji! Razem możemy 
posprzątać naszą gminę i sprawić, że 
z najbliższego otoczenia znikną śmieci, 
które niszczą środowisko i zagrażają na-

szemu zdrowiu. Dzięki akcji „Sprzątamy 
Gminę Klucze” wszystkim mieszkańcom 
będzie żyło się lepiej! Nie bądź bierny 
i przyłącz się do nas! - zapraszają do 
udziału Sebastian Sierka i Kinga Sierka 
z Komitetu Społecznego „Pomagamy”. Nie 
tylko o sprzątanie chodzi - organizatorzy 
chcą także zwrócić uwagę na problem 
zaśmiecania środowiska.

Chętni mogą się zgłaszać do 20 
września. Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zadzwoń pod nr 692 776 677.

„Sprzątamy Gminę Klucze”

Serdecznie podziękowania 
Wszystkim, którzy w tak bolesnych 

dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli we Mszy św. i ostatniej drodze 
Naszego Męża i Taty 

ŚŚPP

mjra Jana Łyska

Składa Żona, Córka i Synowie

a także za złożone wieńce i kwiaty 
oraz intencje mszalne. 

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym 
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Olkuska firma Antrans Invest zo-
stała wyróżniona branżową nagrodą 
„Deweloper Roku” podczas Śląskich 
Targów Nieruchomości i Budowy 
Domu. Radość z przyznanej nagrody 
jest tym większa, że firma debiutowała 
na tych targach i od razu sięgnęła po 
statuetkę dla najlepszych na rynku 
nieruchomości.

Antrans Invest jest firmą zajmu-
jącą się kompleksową budową osiedli 
jedno i wielorodzinnych na Śląsku i w 
Małopolsce. Swoje inwestycje prowadzi 
również na rodzimym, olkuskim rynku.  
O dynamice rozwoju firmy świadczy ilość 
prowadzonych aktualnie inwestycji w kilku 
miastach, w dwóch województwach.

- Niespełna 3 lata temu skończyliśmy 
naszą pierwszą inwestycję w Krakowie na 
16 mieszkań. Dzisiaj w swojej ofercie ma-
my ponad 600 mieszkań. Kolejnych 2000 
jest w trakcie realizacji – mówi prezes firmy 
Antrans Invest Tomasz Broszkowski, który 
odebrał statuetkę z rąk przedstawicieli za-
rządu Expo Property. – Bardzo nas cieszy, 
że ciężka w ostatnich latach praca, wysoka 
etyka biznesowa i autorskie koncepcje 
architektoniczne zostały docenione nie 
tylko przez naszych klientów, których 
ciągle przybywa, ale również przez naszą 
branżę. Jest to bardzo motywujące i poka-
zuje, że stawianie na wysoką jakość oraz 
profesjonalną obsługę klienta, jest słuszną 
drogą - dodaje.

Wysokie standardy mieszkań 
Antrans Invest docenione

Antrans Invest wyróżnia się realizacją 
inwestycji o podwyższonym standardzie 
deweloperskim oraz kompleksowym 
podejściem do klienta. Pracownicy firmy 
towarzyszą kupującym od momentu 
wyboru mieszkania, poprzez uzyskanie 

kredytu, aż po wykończenie mieszkania 
wspólnie z partnerami firmy.

Klienci doceniają wysoki standard 
budowy i wykończenia – zarówno nowo-
czesny design, jak również atrakcyjne 
lokalizacje osiedli wielorodzinnych, funk-
cjonalne rozmieszczenie mieszkań oraz 
ich duży wybór. To sprawia, że każdy może 
bez problemu znaleźć takie mieszkanie, 
które będzie odpowiadało potrzebom.

Bezpieczeństwo kupujących 
przede wszystkim

W obecnej sytuacji na rynku nie-
ruchomości szczególnie istotne jest 
bezpieczeństwo kupujących. Wszystkie 
inwestycje prowadzone przez Antrans 
Invest idą zgodnie z harmonogramem, co 
jest bardzo ważne dla osób szukających 
własnego mieszkania. Dzięki współpracy 
firmy Antrans Invest z instytucjami finan-
sowymi, a także firmami zajmującymi się 
wyposażeniem i aranżacją wnętrz, przyszli 

właściciele mieszkań mogą liczyć na 
kompleksową obsługę w procesie zakupu 
mieszkania tj. wsparcie w pozyskaniu 
kredytu z atrakcyjnymi ratami, pomoc 
w aranżacji mieszkania, rabaty w popular-
nych marketach budowlanych oraz firmach 
wykończeniowych.

Gdzie kupisz mieszkanie od An-
trans Invest?

Aktualnie wyróżniona tytułem „Dewe-
lopera Roku” firma Antrans Invest realizuje 
inwestycje w 6 miastach na Śląsku i w 
Małopolsce. Zainteresowani nowym lokum 
lub zainwestowaniem swojego kapitału 
w rosnący w siłę rynek nieruchomości, 
mają do wyboru takie inwestycje jak:

Zacisze Biema w Olkuszu, Dolina 
Krasowa w Krzeszowicach, Apartamenty 
Bursztynowa w Jaworznie, Nowy Pekin 
w Sosnowcu, Nowy Bańgów w Siemia-
nowicach Śląskich, Apartamenty Parkowa 
w Chorzowie.

Budowa kolejnych czterech bardzo 
atrakcyjnych inwestycji ruszy jeszcze 
w tym roku.

W Sosnowcu planowana jest wyróż-
niające się na tle Zagórza osiedle Dworska 
Enklawa.

W Krzeszowicach ruszy drugi etap 
budowy malowniczo położonego osiedla 
Dolina Krasowa.

W Katowicach będzie można kupić 
luksusowe mieszkania i apartamenty 
w dwóch lokalizacjach: Vidok Apartamenty 
przy ulicy Kozielskiej oraz Apartamenty 
Wełnowe.

Wszystkie szczegóły inwestycji 
sprawdzisz na stronie: www.antran-
sinvest.pl

FIrma Antrans Invest
OGŁOSZENIE PŁATNE

Antrans Invest z Olkusza 
z prestiżową statuetką

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

W miniony weekend policjanci 
interweniowali wobec dwóch piętna-
stolatek, które znajdowały się w stanie 
nietrzeźwości. Na miejscu pomocy 
nieletnim udzielało pogotowie. O sy-
tuacji zostanie poinformowany sąd 
rodzinny, który zadecyduje o dalszym 
losie nieletnich. 

W piątek po godzinie 23:00  olkuscy 
policjanci zostali skierowani na inter-
wencję do dwóch nieletnich dziewczyn. 
Według zgłoszenia, dziewczyny miały 
leżeć nietrzeźwe na przystanku autobu-
sowym przy ulicy Kościuszki w Olkuszu. 
Policjanci, którzy przyjechali na miejsce 
zastali leżącą na ławce dziewczynę, z którą 
nie było żadnego kontaktu. Druga nasto-
latka, na widok policyjnego radiowozu, 
próbowała się ukryć za tablicą informa-
cyjną. 15-latka miała bełkotliwą mowę 
i z trudem utrzymywała się na nogach.

Od nieletnich policjanci wyczuli woń 

alkoholu i na miejsce wezwali pogotowie. 

O tym zdarzeniu policjanci niezwłocznie 

poinformowali rodziców, którzy zjawili 

się na miejscu interwencji. Na razie 

nie wiadomo, w jakich okolicznościach 

nastolatki spożywały alkohol i kto im go 

dostarczył. O sytuacji zostanie poinfor-

mowany sąd rodzinny, który zadecyduje 

o dalszych środkach wychowawczych 

wobec nastolatek.

Nietrzeźwe piętnastolatki 
spały na przystanku 

autobusowym 

KWAŚNIÓW 
DOLNY

KPP w Olkuszu
Na terenie kompleksu leśnego 

w Kwaśniowie Dolnym grzybiarz zna-
lazł pocisk artyleryjski pochodzący 
najprawdopodobniej z czasów II Wojny 
Światowej. Policja zabezpieczała znale-
zisko do czasu przybycia wojskowych 
saperów. 

W lesie w Kwaśniowie Dolnym grzy-
biarz znalazł pocisk artyleryjski o długości 
około 40 cm  i średnicy 15 cm pochodzący 
najprawdopodobniej z czasów II Wojny 
Światowej. O znalezisku powiadomiono 
16 Batalion Powietrzno-Desantowy 
z Krakowa. Miejsce znalezienia niewybu-
chu było zabezpieczone przez olkuskich 
policjantów przed dostępem osób po-
stronnych do czasu aż żołnierze zabrali 
pocisk do neutralizacji.

W związku z tym, że coraz częściej 
odnajdywane są pociski różnego rodzaju 

oraz kalibru olkuska Policja zwraca 
uwagę, aby samodzielnie nie próbować 
przenosić tego typu znalezisk. Kiedy 
odnajdziemy pocisk pod żadnym pozorem  
nie zmieniamy jego położenia, nie doty-
kamy ani rozbrajamy go. Takie miejsce 
należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych, a zwłaszcza dzieci.  
W sytuacji kiedy ujawnimy podejrzany 
przedmiot, jak najszybciej należy powia-
domić o tym fakcie Policję, dzwoniąc na 
numer alarmowy 112.

Policja zabezpieczała 
odnaleziony w lesie 
pocisk artyleryjski

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmono-

log. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirur-

giczna / Proktologiczna. Dodatkowo: USG 
jamy brzusznej, tarczycy, USG dopple-
rowskie 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. spe-

cjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. 
Tel. 604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, 

proktolog, konsultacje, biopsje, USG jamy 
brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chi-
rurgiczne, 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. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-

rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler na-
czyń. Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, 
„pajączków” za pomocą skleroterapii, lecze-
nie owrzodzeń. Kompresjoterapia (leczenie 
niewydolności żylnej), konsultacje z zakresu 
chirurgii ogólnej. Centrum Medyczne, Ol-
kusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyjmuje w śro-
dę, 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 dziecię-
cy. Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stu-
lejka, leczenie ran i urazów, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK 
w miesiącu 17:20–19:30. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 

Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, sklerotera-
pia, leczenie żylaków. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWAR-
TEK 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 piekar-
ni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: 
pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-

zowej i ortopedycznej, specjalista medycy-

ny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem Millenium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestra-
cja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii ura-

zowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. 
Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, pią-
tek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortope-

da traumatolog, neuroortopeda mgr reha-

bilitacji. 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 Medycz-
ne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Przemysław Waluch ortopeda, traumato-

log. Konsultacje, USG narządu ruchu, blo-
kady, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum 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 za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja 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 dermatolo-
gii 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 derma-

tolog (leczenie dorosłych i dzieci). Olkusz, 
ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr. 16.00-18.00. Reje-
stracja tel. 32 641 14 75, 602 236 380. GABI-
NET PONOWNIE OTWARTY.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-

tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Doro-

ta 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 gastroente-

rolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki 
od 15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKAN-

KA mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Paku-
ska 64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gi-

nekolog-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. 
Wtorek, piątek od 15:00. Rejestracja telefo-
niczna od pon. do pt. od 9.00 do 19.00 - tel.  
514 288 668.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. 

Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 
16.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Zuzanna Gierzyńska specjalista gineko-

log i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. Środa 9:00–12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-po-

łożnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17–18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gi-
nekologiczne, profilaktyka nowotworowa, 
leczenie zachowawcze nietrzymania mo-
czu. 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 gi-

nekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 606 647 961. Pon., wt., pt. 15.30–17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista cho-

rób wewnętrznych. Konsultacje alergolo-
giczne, 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, Hol-
ter EKG. Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, 
ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej.  
32 645 44 70 pn-pt 10–19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, 

specjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, 
ul. Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, 
ECHO SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG 
i  ciśnieniowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. 
Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., spe-

cjalista kardiolog. Diagnostyka i  leczenie 
nadciśnienia tętniczego, chorby wieńcowej 
oraz zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłko-
wy 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. 
Poniedziałek 10-14, czwartek od 14.  
www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, inter-

nista, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierow-
ców, 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 

kardiolog. Specjalista chorób wewnętrz-

nych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja tele-
foniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista la-

ryngolog. 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. Bada-
nia 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, anty-

cellulitowa. Gabinet „Twoja Aura” Olkusz, 
ul. Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 

spec. chorób wewnętrznych. Leczenie cho-
rób nerek, układu moczowego, nadciśnienia 
tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 
11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. 

Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 232 479 10 00.
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absol-
went Wydziału Lekarskiego Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Na codzień zajmuje się 
ciężkimi przypadkami, wymagającymi 
hospitalizacji i leczenia operacyjnego. 
Zajmuje się także zabiegami medycy-
ny estetycznej z użyciem m.in. toksy-
ny botulinowej, kwasu hialuronowego 
i osocza bogatopłytkowego. Oprócz 
zabiegów dla urody, leczy botoksem 
migrenowe bóle głowy, bruksizm, przy-
kurcze czy nadpotliwość. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED” Ol-
kusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Ol-
kusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16–18. Tel. 
603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Kon-
sultacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00–
19:30. 
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, le-

czenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulisty-

ka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz www.
okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. spe-

cjalista chorób oczu. Szeroka diagnostyka 
oka (OCT, USG, foropter), wieloletnie do-
świadczenie w chirurgii zaćmy, jaskry, siat-
kówki. 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, po-
miar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, 
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 

oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompu-
terowe badanie wzroku, dobór soczewek, 
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie 
zaćmy, OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. PONIEDZIAŁEK 12:00–17:00, WTOREK 
12:00–17:00, CZWARTEK 10:00–15:00. 
Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – so-

czewki PREMIUM, opieka anestezjologicz-

na, bezpłatne kontrole pooperacyjne. Po-
radnia Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i 
DZIECI. „OKO-TEST” Olkusz, ul. Nullo 35 B. 
Rejestracja – tel. 32 643 25 85 godz. 9-16 
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista 

chorób oczu, badania niemowląt, dzie-

ci i dorosłych: diagnostyka okulistyczna, 
OCT, wady wzroku, zez, niedowidzenie, 
okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 
1000-lecia 20. Gabinet czynny codzien-
nie od 14.00, w  soboty 10.00 – 14.00. 
Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki 
pilne 508 177 970.

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferuje-
my 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 cho-

rób 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. Dia-
gnostyka i  leczenie dzieci i  noworodków, 
badania USG: głowy, jamy brzusznej, sta-
wów 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 telefonicz-
na: 602 776  052. www.lekarzolkusz.pl face-
book.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. pedia-

tra specjalista medycyny rodzinnej.  
Tel. 698 941 921, 505 988 780.

PODOLOG 
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zapra-

sza na specjalistyczne zabiegi w obrębie 

stóp. Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniew-
skiego 1, tel.698 919 343. Facebook: gabi-
net zdrowych stóp.
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr 

Paulina Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecz-
nicze dla Twoich stóp. Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 63A I p. (naprzeciwko PZU). Tel. 517 
952 536. www.podologolkusz.pl 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 

Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychote-

rapii Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28. Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Ja-

rosz, ul. Nullo 35 b. Terapia małżeńska, ner-
wice, depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 
516 067 571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet psychologiczno-psychoterapeutycz-

ny Justyna Jochymek – specjalista psycholog 

kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta 

uzależnień. Psychoterapia osób uzależnia-
nych, współuzależnionych oraz DDA. Porady 
psychologiczne oraz wsparcie osób w kryzy-
sie psychologicznym. Psychologiczna diagno-
za 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 współuza-
leżnionych i osób z syndromem DDA. Bada-
nia i porady psychologiczne, tel.501 286 603.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-

cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, psycholog, terapia krótko-

terminowa. Tel. 512 331 430. www.pracow-
niaterapeutyczna.eu
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 

psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkie-
go 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-
-morasiewicz.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-Tera-

peutyczny. Trening poznawczy seniorów 
65+. Aktywizacja rozwoju psychomoto-
rycznego 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. 

OGŁOSZENIA PŁATNE
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REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w  dysfunkcji stawów kręgosłu-
pa, stawów obwodowych i mięśni. Terapia: 
kobiet w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, bli-
zny. Kinesioteraping, szeroki wybór masa-
ży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502 212 
663, www.fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FI-
ZJOMED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fi-
zykalne.Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I  piętro obok Skarbka) Tel. 600 585 055.  
www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja 
Ortopedyczna, Neurologiczna, Sportowa, 
Pooperacyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Te-
rapia Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, 
tel. 885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 

specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BA-
BATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 63, piętro -1 (Medesto).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. 
Rehabilitacja neurologiczna. Ćwicze-
nia lecznicze, masaż. Tel.: 508-451-924.  
www.fizjoterapia.olkusz.pl

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Ol-
kusz, 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-Bob-
ko, lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. 
Anna Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
14, tel. 326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. za-
chowawczej z  endodoncją. Olkusz, ul. Ko-
ściuszki 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, spe-

cjalistyczna praktyka lekarsko-denty-

styczna. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, 
pon.-czw. 10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, re-
jestracja w godzinach pracy gabinetu lub 
telefonicznie Tel. 694 54 79 59.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 

Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 
14 (vis a vis kładki nad torami). Godziny przy-
jęć: 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 zacho-
wawcza, endodoncja mikroskopowa, prote-
tyka, chirurgia stomatologiczna (implanty), 
RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, 
tel. 327545900, 604294088.

Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 

Rentgen stomatologiczny. Olkusz ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, 600 961654, po-
niedziałek - piątek 9.00 - 19.00
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Ol-
kusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja te-
lefoniczna: 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 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, czw. 8.00-14.00. Rejestracja pacjentów 
w Gabinecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ. 

TECHNIKA DENTYSTYCZNA
„Somadent”, ekspresowe wykonywa-
nie protez, sklejenia, dostawienia zębów, 
klamer na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 12 (dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 
23, pon.-pt. 9-17, sobota 9-10.

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

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, derma-
tologia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64. Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikro-
dermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), bo-
tox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne 
zabiegi dematologiczne.
„MEDESTO” Gabinet Medycyny Estetycz-

nej. Mezoterapia, botox, nici PDO, radio-
frekwencja mikroigłowa, modelowanie i 
powiększanie ust, osocze bogatopłytkowe i 
inne zabiegi. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I 
piętro, tel. 327545900, 604294088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermo-
logie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i  ciało, złuszczanie zio-
łowe, kwasowe, makijaż leczniczy Jane Ire-
dale, kosmetyka pielęgnacyjna i  lecznicza. 
Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872  
www.gabinet-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-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 
14:00–17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyjmu-
je w poniedziałki 12.30 - 14.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica moczo-
wa, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.00–15.00.  
Tel. 32 643 30 19. 

USG 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – 
Indywidualna Praktyka Lekarska, Doppler, 
USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, 
jamy brzusznej, 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 mo-
czowego, USG szyi, USG tarczycy, USG ślinia-
nek, USG węzłów chłonnych (w tym USG szyi, 
USG dołów pachowych, USG pachwin), USG 
jąder, USG tkanek miękkich, USG blizny. Przyj-
muje: 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 chi-
rurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmu-
je: 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. – Przy-
chodnia „Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(obok „Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.  
32 643 38 46, 600 249 359. 

REKLAMA

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 Olk-

uszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
17.09 ul. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

18.09 ul. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

19.09	 ul.	Piłsudskiego	22	 - dyżur 20:00-24:00 ul. Mariacka 6

20.09 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

21.09 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Skalska 22

22.09 ul. Mickiewicza 7  - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

23.09 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. 1 Maja 39

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

OGŁOSZENIA PŁATNE

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 Tanio sprzedam solarium  
w bardzo dobrym stanie .  

Tel.(509)556872.

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

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

od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(512) 898 278.

USŁUGI
 ǧ Naprawa komputerów PC i 

laptopów. Tel.(601)623740. Dojazd 
do klienta.

 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.

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.

BUDOWLANE
 ǧ Malowanie pokoi, tanio! Tel.

(512)424466.

OKOLICZNOŚCIOWE

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze 

zdjęcia do dokumentów w 3 
minuty + retusz gratis (możli-
wość 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 klienta). Tel.(600)057912.

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

MOTORYZACJA
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PRO-

FESJONALNE NARZĘDZIA SAMO-
CHODOWE F.H.U. „SWEMOT”, 
Olkusz, ul. Sikorka 21. Tel.
(32)6450660, czynne: 8-18.

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Garsonierę w Krakowie wynajmę 
studentce, studentowi I roku. Tel.
(793)879275.

 ǧ  Zamienię atrakcyjne 
mieszkanie w centrum Olkusza 

na DOM z dopłatą lub kupię 
DOM w Olkuszu 100-150 m2 
z 2 łazienkami. Pośrednikom 
dziękuję!!! Tel.(579)510579.

PRACA
 ǧ Przyjmę kierowcę na mię-

dzynarodówkę, kat. C+E, 
tygodniowe wyjazdy, jazda na 
chłodniach. Tel.(532)853275.

 ǧ Przyjmę do pracy kierowcę 
(kategoria C lub C+E) z uprawnie-
niami do obsługi HDS, do pracy 
w składzie budowlanym, kontakt: 
biuro@firma-murator.pl Tel.
(602)517754.

 ǧ Szukam pracy jako cieśla, 
murarz, zbrojarz. Tel.(661)874382.

 ǧ  ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E (LORA). Tel.(604)503205.

SPORT

REKLAMA

OLKUSZ
UMiG Olkusz

Widowiskowa „Sarmacka za-
bawa w Rabsztynie”, a także 
niezwykły „Festiwal Gwarków Ol-
kuskich”, to tylko część wydarzeń, 
jakie czekają na uczestników Ju-
romanii – Święta Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej, które odbędzie 
się w weekend 17-19 września 
w Olkuszu i Rabsztynie.

- Bardzo się cieszę, że nasze 
atrakcje od początku biorą udział 
w tej bardzo ciekawej akcji, jaką bez 
wątpienia jest Juromania. Dzięki te-
mu mieszkańcy i turyści będą mogli 
uczestniczyć w kilkunastu ciekawych 
wydarzeniach, jakie będą się odbywa-
ły w Olkuszu i na zamku Rabsztyn. 
Serdecznie zapraszamy – mówi bur-
mistrz Olkusza Roman Piaśnik.

Cykl imprez rozpocznie się już 
w piątek 17 września akcją „Tajem-
nice bazyliki św. Andrzeja i organów 
Hansa Hummla”, czyli zwiedzaniem 
średniowiecznej bazyliki św. Andrzeja 
Apostoła w Olkuszu, połączonym 
z prezentacją zabytkowych organów 
Hansa Hummla.

W sobotę 18 września na olku-
skim rynku i starówce od godziny 
10.00 do 18.00 odbędzie się „Festiwal 
Gwarków Olkuskich”. Będą stoiska, 
a na nich zagadki i quizy, warsztaty 
plastyczne dla dzieci, a także gry 
miejskie typu quest. O godzinie 15.00 
i 17.00 na dziedzińcu Dawnego Sta-
rostwa (Rynek 4), Grupa Teatralna 
„Glutaminian Sodu” zaprezentuje 
etiudy teatralne „Legendy olkuskich 
gwarków”. O godzinie 16.00 na scenie 
na rynku wystąpi orkiestra dęta ZGH 
„Bolesław” S.A. Występ orkiestry, 
sponsorowany przez ZGH „Bolesław”, 
będzie przeplatany opowieściami 
o tradycjach górniczych. Tego dnia 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu 
udostępnia zwiedzającym ekspozycję 
„Podziemny Olkusz” w cenie biletu 
ulgowego. Atrakcją dla zwiedzających 

będzie pokaz wybijania monet. Zapla-
nowano też trzy tury zwiedzania Pod-
ziemnego Olkusza z przewodnikiem. 
Tego dnia chętni będą mogli poznać 
także inne, zabytkowe piwnice ka-
mienic olkuskiej starówki. W ramach 
akcji „Tajemnice olkuskich podziemi” 
zaplanowano aż pięć tur bezpłatnego 
zwiedzania.

Ale to nie koniec atrakcji, jakie 
tego dnia przygotowali organizato-
rzy. Zgodnie z hasłem tegorocznej 
Juromanii, czyli „Jura - aktywna 
z natury”, w sobotę, od godz. 11.00 do 
16.00 na terenie Parku Rekreacyjno 
- Krajobrazowego „Silver Park” w Ol-
kuszu odbędzie się akcja „Gwarkowie 
na kółkach”. Poza strefą aktywności, 
pokazami i ogólnodostępną nauką 
jazdy na rowerach, deskorolkach 
i hulajnogach, odbędą się także mini 
- zawody dla dzieci.

W niedzielę 19 września za-
praszamy na „Sarmacką zabawę 
w Rabsztynie”. Od godziny 10.00 do 
18.00, pod zamkiem, w klimat sar-
mackiej epoki wprowadzi uczestników 
Podolski Regiment Odprzodowy oraz 
Małopolska Chorągiew Husarska. 
Będą widowiskowe pokazy husarii 

i artylerii, pokazy walk na szable, 
prezentacja strojów szlacheckich 
oraz liczne atrakcje i aktywności dla 
najmłodszych, utrzymane w stylu 
epoki. O godzinie 17.00 rozpocznie 
się widowiskowy „Szturm na zamek”, 
czyli inscenizacja potyczki oddziału 
płk. Gabriela Hołubka – dowódcy 
zamku Rabsztyn z wojskami Andrzeja 
Zborowskiego i najemnikami Maksy-
miliana Habsburga.

Organizatorzy przygotowali cały 
szereg wydarzeń towarzyszących. 
Będzie można wziąć udział w grach, 
zabawach, konkursach, grze tere-
nowej i warsztatach plastycznych. 
Niezwykłe niespodzianki szykuje 
Speleoklub Olkusz. Każdy będzie 
mógł spróbować przejść po moście 
linowym rozwieszonym nad fosą, 
a także wspinać się po… plastikowych 
skrzynkach. Tegoroczną nowością 
będzie pokaz strojów historycznych 
z różnych epok z możliwością ich 
przymierzania. Pod zamkiem będzie 
też strefa aktywności, czyli konkursy 
i zabawy sprawnościowe dla dzieci 
i młodzieży.

Tego dnia będzie też możliwość 
zwiedzania zamku Rabsztyn z biletem 

ulgowym. Na zamku będzie prezen-
tacja stoisk i warsztatów rzemieśl-
niczych. Poza tym, w wyznaczonych 
godzinach zaplanowano zwiedzanie 
zamku z przewodnikiem.

Ale to nie wszystkie atrakcje, 
jakie przygotowali tego dnia organi-
zatorzy. Propozycją dla miłośników 
aktywnego wypoczynku jest Indywi-
dualny Rajd Rowerowy i Pieszy „Na 
Rabsztyn” z Olkusza do Rabsztyna. 
Na parkingu leśnym nieopodal re-
zerwatu Pazurek będzie stoisko 
edukacyjne Nadleśnictwa Olkusz. 
Będzie tam można wziąć udział w in-
dywidulanej grze terenowej „Pozna-
jemy tajemnice rezerwatu Pazurek”, 
a także marszu nordic walking po 
rezerwacie Pazurek.

Uczestnicy wszystkich wydarzeń 
w ramach Juromanii są zobowiązani 
do przestrzegania przepisów związa-
nych z pandemią, a także stosowania 
się do regulaminu i związanych z nim 
procedur.

Organizatorem wydarzenia Ju-
romania - Święto Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej Olkusz, Rabsztyn 
2021 jest Stowarzyszenie „Zamek 
Rabsztyn”. Projekt realizowany jest 
przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego/Śląskiego. 
Współorganizatorami są: Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski 
Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu, a partnerami: parafia 
św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, 
Podziemny Olkusz, Zamek Rabsztyn, 
Nadleśnictwo Olkusz, Hufiec ZHP 
Olkusz, stowarzyszenia: Speleoklub 
Olkusz, Wszyscy dla wszystkich, 
Szansa Białej Przemszy, Ognisko Ar-
tystyczne „Żaczek”, ZGH „Bolesław”, 
Fundacja ZGH „Bolesław”, Kopalnia 
Wiedzy o Cynku i Zespół Szkół nr 1 
w Olkuszu. Patronat medialny: Prze-
gląd Olkuski i Kurier Olkuski.

Szczegółowy program tego-
rocznej Juromanii można znaleźć 
na stronie juromania.pl

Sarmaci i gwarkowie zapraszają 
do Olkusza i Rabsztyna

ŻORY
SPR Olkusz (PK)

Turniej w Żorach, choć towa-
rzyski, to jednak z dużą dawką 
emocji i traktowany przez trene-
rów wszystkich uczestników jako 
ważny punkt przygotowań do 
zbliżającego się sezonu. Stawka 
imprezy w hali MTS-u również 
bardzo ciekawa, bo oprócz wyso-
ko mierzących gospodyń, także 
aspirująca do szczytu tabeli gru-
py B Sośnica Gliwice oraz jedna 
z czołowych ekip grupy A MKS PR 
Gniezno. Obsada dwudniowych 
zmagań w Mieście Ognia bardzo 
solidna i zarazem zbyt mocna jak 
na weekendową dyspozycję ol-
kuszanek. Podopieczne Marcina 
Księżyka w trzech spotkaniach 
zaliczyły komplet porażek.

– Bardzo cenna lekcja i zarazem 
doskonały poligon doświadczalny 
dla naszych młodych zawodniczek. 
Turnieje, tym bardziej o sparingo-
wym charakterze rządzą się swoimi 
prawami. Dużo zmienialiśmy, dużo 
było próbowania czegoś nowego. 
Na pewno zabrakło nam doświad-
czenia, ale wierzę, że ono przyjdzie 
z czasem – zaznacza szkoleniowiec 
Srebrnych Lwic.

Sobotnią rywalizację w Żorach 
olkuszanki rozpoczęły od porażki 
22:28 z Gnieznem. Do przerwy 
rywalki prowadziły skromnie, zale-
dwie dwoma bramkami. Po zmianie 

stron Lwice dzielnie się trzymały, 
jednak to nie wystarczyło aby utrzeć 
nosa późniejszym triumfatorkom 
całej imprezy. Drugi sprawdzian 
okazał się dla olkuszanek bardziej 
bolesny, bowiem Sośnica wygrała 
wysoko 48:22. Wynik mówi sam 
za siebie, choć momentami gra ol-
kuszanek nie wyglądała tak źle jak 
wskazuje na to końcowy rezultat. 
W niedzielę była jeszcze szansa 
na zajęcie 3. miejsca, jednak za-
miast obowiązkowym zwycięstwem 
w walce o podium nad miejscowym 
MTS-em, skończyło się porażką 
15:31, która sprawiła, że nasze 
Dziewczyny tym razem na Śląsku 
nie zaznały smaku zwycięstwa.

Turniej z kompletem zwycięstw 
wygrało MKS PR Gniezno. Drugi 
MTS, a trzecia Sośnica.

Okres przygotowawczy wkracza 
w decydującą fazę. We wtorek tre-
ner Księżyk zaplanował dla swoich 
zawodniczek kolejny test. Do Olku-
sza przyjedzie Zgoda Ruda Śląska, 
z którą w ostatnich tygodniach Lwi-
ce mierzyły się dwukrotnie, notując 
porażkę i zwycięstwo. Wszystko 
wskazuje też na to, że z końcem 
tygodnia olkuszanki także towarzy-
sko zagrają z Cracovią.

SPARING 4. SPR Olkusz – 
MKS PR Gniezno 22:28

SPARING 5. SPR Olkusz – SPR 
Sośnica Gliwice 22:48

SPARING 6. SPR Olkusz – 
MTS Żory 15:31

I LIGA. Trudna 
przeprawa 
w Żorach

KRAKÓW / 
PRZEMYŚL

LKS Kłos Olkusz
Na mitingu w Krakowie kolej-

ny raz w tym roku jeden z najlep-
szych sprinterów w kategorii U18 
zawodnik LKS-u „Kłos” Dariusz 
Piłka poprawił swój rekord ży-
ciowy na 200 m, który od teraz 
wynosi 22.49 s. Jest to także nowy 
rekord klubu LKS „Kłos”.

W Przemyślu odbyły się Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików czyli kategorii U16. Bardzo 
dobrze spisali się młodzi lekkoatleci 
LKS-u „Kłos”. Marlena Klęczar 
w rzucie młotem zajęła II miejsce 
z wynikiem 34,89 m i V miejsce 
w rzucie dyskiem z wynikiem 21,83 
m. Także V miejsce w rzucie młotem 
zdobył Maksymilian Dudek.

Zawodnicy LKS-u „Kłos” w bie-
żącym roku w systemie współzawod-
nictwa sportowego dzieci i młodzieży 
zdobyli już 10 punktów.

LA: LKS Kłos 
Olkusz

DOM POGRZEBOWY MORIA
Olkusz, ul. Rynek 22
) (32)6450645

wypłacamy zasiłek pogrzebowy
przed pogrzebem, chłodnia gratis

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MORIA
DOM POGRZEBOWY szczegły:

tel. 32/754 44 77

Twoja reklama już od

zł42 40

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

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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