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BUKOWNO
A.N.Q.A.

Listy otwarte ekologów, burza 
w Internecie, happening aktywi-
stów i poselska interpelacja — to 
tylko kilka wydarzeń z ostatnich 
tygodni, jakie są związane z za-
przestaniem pompowania wody 
z kopalni „Olkusz-Pomorzany”, 
będącą podstawowym źródłem za-
silania rzek: Sztoły, Baby i Białej. 

Szum w mediach 
zamiast szumu wody

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

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

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

· WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PCV, ALU, DREWNO
·N APRAWA OKIEN
·W YMIANA SZYB
·M ONTAŻ NAWIEWNIKÓW
·M ONTAŻ PARAPETÓW (BLACHA, ALU, PCV, AGLOMARMUR)
·O BSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI

KONTAKT: 
784-075-879, 12 282-64-63

DZIAŁAMY NA TERENIE  ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI

Skład OPAŁUSkład OPAŁU

32-329 Bolesław, 
ul. Osadowa 2

W ciągłej sprzedaży:

32 647 90 37
668 386 674

l Posiadamy transport   

SSuuppeerr  cceennyy
eekkooggrroosszzeekk

wwoorrkkoowwaannyy,,  SSUUSSZZOONNYY
EEllmmaarreexx  2244  bblluuee

EEllmmaarreexx  PPrreessttiiggee  2288  MMJJ
EEllmmaarreexx    2266  MMJJ  

TTYYLLKKOO  PPOOLLSSKKII  WWĘĘGGIIEELL

  ggwwaarraannccjjaa  jjaakkoośśccii
Zanim kupisz węgiel
w okolicy, sprawdź
jego pochodzenie

W sprzedaży 
pellet 

OLCZYK

JADŁO KURIER Nie chcesz czekać?

Pełne menu dostępne na stronie

Płatnoci bezgotwkowe:  itp. Pracujemy 11:00 - 17:00 (zam. do 16:30)przelew, blik, karta

zamów online:
lub zadzwoń 509 153 011   /   32 645 07 42

www.podzamczerabsztyn.pl  

Jedzenie na życzenie

Obiad dnia już od 20 zł, Zamwienia powyżej 50 zł i abonamenty dostawa gratis 

ZAJAZD Podzamcze
Rabsztyn 22 A tel. 32/645 07 42, 509 153 011 

ZABAWA OSTATKOWA 25.02, godz. 20

DZIEŃ KOBIET 5.03, godz. 19

WALENTYNKI - 12, 13, 14.02

Dwa dania gorące, zimna płyta, 
napoje gorące i zimne.
0,5 l wódki na parę. 
Imprezę poprowadzi DJ 

Danie gorące, zimna płyta, drink 
powitalny, napoje ciepłe i zimne. 
Niespodzianki dla Pań. Gwarantujemy 
udaną zabawę z oprawą muzyczną DJ

ZAJAZD Podzamcze

300 zł 150 zł    para        singiel

140 zł    osoba

Zabierz swoją drugą połówkę na kolację walentynkową
Przyjmujemy rezerwację. Specjalne menu walentynkowe
 

00

00

14 lutego rabatu dla zakochanych- 14%    

Pokoje

Śniadanie
GRATIS!

-20%

Pokoje

Śniadanie
GRATIS!

-20%
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PODZIĘKOWANIA

POWIAT
A.N.Q.A. Fot. ZGH „Bolesław”

Skutki likwidacji kopalni 
„Olkusz-Pomorzany” są tema-
tem stałych rozmów pomiędzy 
władzami spółki i samorządowca-
mi. Niedawno odbyły się kolejne 
tego typu konsultacje, dotyczące 
kwestii zapadlisk, jakie mogą 
powstawać w naszej okolicy 
w wyniku prowadzonej przez lata 
działalności górniczej.

W dniu 4 lutego 2022 roku, 
w trybie on-line, starosta Powiatu 
Olkuskiego i dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa zorganizowali spotka-
nie dot. potencjalnych zagrożeń 
w związku z możliwością wystą-
pienia zapadlisk w wyniku pro-
wadzenia działalności górniczej. 
W spotkaniu uczestniczyły władze 

samorządowe gmin Olkusz, Bole-
sław, Wolbrom, Trzyciąż, Klucze 
i Bukowno oraz przedstawiciele 
Zarządu ZGH „Bolesław” S.A.

W oficjalnym oświadczeniu 
wydanym przez spółkę czytamy, 
że Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. 
poinformował uczestników zebra-
nia o aktualnym stanie prac przy 
likwidacji kopalni. Przedsiębiorstwo 
deklaruje, że na bieżąco kontroluje 
obszary górnicze eksploatowane 
w przeszłości metodą na tzw. „za-
wał”. Wedle ich zapewnień, tego 
typu eksploatacja prowadzona była 
poza rejonami zabudowanymi, głów-
nie na terenach leśnych.

Firma powołała specjalny ze-
spół ds. byłej eksploatacji zawa-
łowej, który na bieżąco analizuje 
możliwość wystąpienia deformacji 
nieciągłych, uwzględniając moni-
toring poziomu zatopienia kopalni. 
Lokalizacje zagrożone wystąpieniem 

zapadlisk mają zostać oznakowane 
tablicami ostrzegawczymi, tak jak 
to miało miejsce w przypadku po-
wstałego w styczniu br. zapadliska 
w Hutkach. Wspomniane zapadli-

sko podlega zaś bieżącej kontroli 
przez pracowników zakładu. Nie-
zwłocznie po uzyskaniu stosownej 
decyzji ZGH „Bolesław” S.A. przy-
stąpić ma do jego rekultywacji.

Konsultacje w sprawie zapadlisk

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Niedawno skontaktował się z na-
mi mieszkaniec Osieka, który dopyty-
wał o możliwość budowy sygnalizacji 
świetlnej w obrębie skrzyżowania 
ulicy Osieckiej i Drogi Wojewódzkiej 
nr 791 w Olkuszu. Temat ten szeroko 
dyskutowany był w 2017 roku. Póź-
niej jednak sprawa nieco przycichła. 
Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są 
szanse na realizację tej inwestycji.

Pomysł budowy sygnalizacji 
świetlnej w obrębie skrzyżowania ulicy 
Osieckiej i Drogi Wojewódzkiej nr 791 
w Olkuszu dyskutowany jest od lat. 
– Tyle się o tym kiedyś mówiło a teraz 
temat ten jakoś przycichł. Światła w tym 
miejscu bardzo by się przydały. Jak 
remontowali wiadukt na DK94 to cały 
ruch przeniósł się tutaj i było naprawdę 
ciężko. Teraz jest lepiej, ale i tak zdarzają 
się niebezpieczne sytuacje i wypadki. 
Czy jest szansa, żeby wybudować tu 
sygnalizację? – pyta osoba kontaktująca 
się z naszą redakcją.

Taka inwestycja miała być reali-
zowana przez Województwo Małopol-
skie, przy współudziale finansowym 
samorządu gminnego i powiatowego. 
W październiku 2017 roku Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie ogłosił nawet 
przetarg na opracowanie wielowarianto-

wej koncepcji przebudowy opisywanego 
skrzyżowania. Prace te miały obejmować 
również badanie zasadności lokalizacji 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
łączącym oba trakty. Ponieważ jedyna 
złożona oferta przewyższała kwotę prze-
znaczoną na to zadanie, ZDW zmuszone 
było unieważnić przetarg.

W związku z interwencją Czytelnika 
postanowiliśmy zwrócić się do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą 
o udzielenie informacji na ten temat. 
Zapytaliśmy m.in. o to, czy ponowny 
przetarg został ogłoszony i jakie były 
jego rezultaty. - Przetarg został ponownie 
ogłoszony, a w dniu 20.03.2018r. została 
podpisana umowa na opracowanie zada-
nia pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 
791 z DP 1078K (ul. Osiecka) - opracowa-
nie wielowariantowej koncepcji” – mówi 
Agnieszka Ćwiertniewicz z ZDW.

Jak informuje nasza rozmówczyni, 
w ramach prac projektowych przepro-
wadzone zostały badania zasadności 
lokalizacji sygnalizacji. - W chwili obec-
nej trwają uzgodnienia z samorządami 
w celu wybrania docelowych rozwiązań 
projektowych oraz określenia zasad 
współfinansowania w celu możliwości 
ogłoszenia przetargu na wykonanie kom-
pletnej dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem decyzji administracyjnej 
umożliwiającej realizację zadania – in-
formuje przedstawicielka Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników? – Czy waszym zdaniem 
taka sygnalizacja jest potrzebna dla 
poprawy bezpieczeństwa i komfortu 
jazdy w tym miejscu? Zapraszamy 
do dyskusji!

Jakie są szanse 
na nowe 

„światła”?

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Istnieje ryzyko, że w naszej 
okolicy zaczną pojawiać się ko-
lejne pokopalniane zapadliska. 
Nieopodal ogródków działkowych 
przy ulicy Żuradzkiej w Olkuszu 
pojawiły się tabliczki, informujące 
o zakazie wstępu do lasu.

Przypomnijmy, że na początku 
stycznia, na terenie Leśnictwa Po-
morzany, między ulicą Kluczewską 
w Bolesławiu a Hutkami, doszło do 
dużej szkody górniczej. Jak poin-
formowało olkuskie Nadleśnictwo, 
na skutek działalności prowadzonej 
przez ZGH Bolesław w lesie pojawiło 
się głębokie na około 15 m zapadli-
sko terenu, które zniszczyło wiele 
rosnących w tym miejscu drzew. 

Teren został zabezpieczony taśmami 
oraz oznaczony tabliczkami „zakaz 
wstępu”.

Powstały wtedy lej miał około 
15-20 arów. Mieszkańcy donoszą, 
że od tego czasu zapadlisko zdążyło 
się powiększyć. Obszar ma zostać 
zrekultywowany przez Zakłady 
Górniczo-Hutnicze Bolesław. Teraz 
okazuje się, że takich miejsc może 
być więcej. Jak informują nasi 

Czytelnicy, na terenach zielonych 
nieopodal ogródków działkowych 
POD Malwa w Olkuszu rozwieszono 
tabliczki informujące o zagrożeniu 
wystąpienia zapadliska. Na chwilę 
obecną nie wiadomo, jaka jest skala 
zagrożenia i czy zapadliska pojawią 
się na terenie pobliskich ogródków 
działkowych i zabudowań gospo-
darczych.

Groźba kolejnych zapadlisk

JAROSZOWIEC
A.N.Q.A.

W niedzielne popołudnie przed 
budynkiem Wojewódzkiego Szpi-
tala Chorób Płuc w Jaroszowcu 
doszło do tragedii. W aucie sto-
jącym na pobliskim parkingu na 
swoje życie targnął się 27-letni 
mieszkaniec naszego powiatu. 
Zażył cyjanek potasu. Nie udało 
się go uratować.

W niedzielę 6 lutego 2022 r., 
około o godziny 14:00, służby ratun-
kowe otrzymały informacje o próbie 
samobójczej przed szpitalem w Ja-
roszowcu. Wedle zgłoszenia młody 
mężczyzna miał zażyć cyjanek. Jak 
okazało się na miejscu, 27-latek 

zaparkował przed budynkiem swoje 
auto, a następnie zażył śmiertelną 
dawkę trucizny. Na samochodzie 
zamieścił wcześniej napis „Uwaga 
trucizna, cyjanek potasu, wdychanie 
grozi śmiercią”.

Pomimo interwencji personelu 
medycznego szpitala, straży pożarnej 
i ratowników medycznych, jego życia 
nie udało się uratować. Świadkowie 
relacjonują, że na miejsce przyleciał 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Zjawiła się również 
specjalna grupa ratownictwa che-
miczno-ekologicznego. Z informacji 
udzielonych przez służby ratunkowe 
wynika, że w aucie znaleziono dwie 
puste fiolki po truciźnie oraz poże-
gnalny list.

Tragedia 
w Jaroszowcu

ZGH „Bolesław” zmaga się obecnie 
z ogromną falą krytyki pod swoim 
adresem. Czy słusznie?

Na przestrzeni ostatnich tygodni 
problem zamknięcia ostatniej działa-
jącej na terenie naszego powiatu ko-
palni nabrał rozgłosu na ogólnopolską 
skalę. W mediach i Internecie trwa 
gorąca dyskusja na temat działań 
ZGH „Bolesław” S.A. Jak informują 
przedstawiciele przedsiębiorstwa, 
wyłączenie pomp, które od przeszło 60 
lat pozwalały eksploatować złoża rud 
cynku i ołowiu, było konsekwencją 
postawienia w stan likwidacji kopalni 
„Olkusz-Pomorzany”. Spółka pod-
kreśla, że dokumentacja dotycząca 
zamknięcia zakładu została zaopinio-
wana i zatwierdzona przez wszystkie 
wymagane instytucje, zgodnie z obo-
wiązującym stanem prawnym.

ZGH „Bolesław” odpiera za-
rzuty

- Ekolodzy skupieni wokół Zie-
lonego Ringu Przemszy postawili 
sobie za cel udowodnić, że ZGH 
„Bolesław” S.A., pomimo otrzyma-
nia wszelkich wymaganych prawem 
zgód i opinii właściwych instytucji 
dla takiego sposobu prowadzenia 
likwidacji kopalni, są odpowiedzialne 
za straty w ekosystemie rzek: Sztoła, 
Baba i Białej, nadużywając często 
zwrotu „katastrofa ekologiczna”. 
Zarzucają nam również, że w wyniku 
zatopienia kopalni rud cynku i oło-
wiu „Olkusz-Pomorzany”, „zatrute 
zostaną również ujęcia wody pitnej 
dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, 
Olkusza, Sławkowa, a z czasem także 
Jaworzna i Sosnowca” – czytamy 
w oświadczeniu, opublikowanym na 
stronie internetowej ZGH Bolesław.

Przedstawiciele firmy przypomi-
nają, że na rzekę Sztołę przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat wywierała wpływ nie 
tylko kopalnia rud cynku i ołowiu, ale 
również działalność kopalni piasku 
„Szczakowa” (obecnie SIBELKO).- 
Rzeki Sztoła i Baba zasilane były 
wodą z odwadniania kopalni „Olku-
sz-Pomorzany”. Po wyłączeniu pomp 
woda ze Sztoły uciekła w piaszczyste 
podłoże i wyschła na znacznej długo-
ści swojego koryta – twierdzą repre-
zentanci ZGH „Bolesław”.

Niejednoznaczne oceny na-
ukowców

O tym, że kwestia likwidacji 
kopalni to temat kontrowersyjny 
dobitnie świadczyć może fakt, że jej 
przebieg i skutki są skrajnie oceniane 
przez dwóch pracowników nauko-
wych tej samej uczelni -Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Swoje krytyczne zdanie na ten te-
mat nie kryje hydrolog dr hab. inż. 
Mariusz Czop. - Teraz w rzece Białej 
Przemszy płyną głównie ścieki, bo 
strumień ścieków, który zawsze tam 
płynął się nie zmienił, a brakuje tej 
czystej wody kopalnianej. I niestety 
teraz jakość wody w całej rzece Białej 
i Białej Przemszy, od Błędowa czy 
Okradzionowa aż do Jaworzna będzie 
tragiczna. Będą tam płynęły tylko 
ścieki oraz wody opadowe i roztopowe 
– grzmiał niedawno na łamach Dzien-
nika Zachodniego profesor AGH. Jego 
zdaniem skutkiem decyzji podjętych 
przez ZGH „Bolesław” może być m.in. 
wymarcie wielu gatunków zwierząt, 
owadów i płazów.

W wypowiedziach krytyków dzia-
łań spółki podnoszona jest również 
kwestia możliwego zanieczyszczenia 
wód podziemnych, z których korzy-
stają mieszkańcy Zagłębia. Z tym 
ostatnim stwierdzeniem nie zgadza 
się prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, 
od lat zajmujący się zagadnieniami 
hydrogeologicznymi rejonu olkusko-
-bolesławskiego. Razem z dr hab. inż. 
Kajetanem d’Obyrnem opublikował 
on naukową polemikę, w której 
obaj naukowcy podważają tezy sta-
wiane przez ekologów. W artykule 
cytowanym m.in. na łamach Gazety 
Wyborczej panowie prezentują opis 
ujęć wód pitnych dla: Sławkowa, Ol-
kusza, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna 
i Sosnowca. Przedstawiają również 
lokalne uwarunkowania geologiczne 
i hydrogeologiczne w rejonie każdego 
z tych ujęć oraz wpływ likwidacji 
kopalni „Olkusz-Pomorzany” na 
czystość tych ujęć. Ich zdaniem nie 
ma żadnego poważnego zagrożenia 
w tym aspekcie.

Aktywiści w akcji
Ekolodzy nie dają za wygraną 

i starają się nagłośnić całą sprawę 
najmocniej, jak tylko się da. Na tym 
polu odnieśli już spore sukcesy. Wy-
sychaniem koryt rzek zainteresowała 

się bowiem ogólnopolska telewizja, 
prasa i portale internetowe. Aktywi-
ści napisali niedawno list otwarty do 
czołowych polityków w naszym kraju, 
żądając interwencji w tej sprawie. 
To nie jedyna oryginalna inicjatywa 
w tej sprawie.

Pod koniec stycznia bieżącego ro-
ku kilkadziesiąt osób zebrało się przy 
ulicy Mostowej w Bukownie w ramach 
happeningu „Oddajcie wodę Sztole”. 
Uczestnicy protestu, organizowa-
nego przez grupę „Siostry Rzeki”, 
odśpiewali specjalnie przygotowaną 
na tą okazję piosenkę, a następnie 
symbolicznie wlali przywiezioną ze 
sobą wodę do rzeki. W trakcie mani-
festacji nie zabrakło podstawowego 
dla tego typu wydarzeń atrybutu, czyli 
transparentów. „Oddajcie wodę Szto-
le” i „Nienaruszalny przepływ wód 
rzeki w korycie chroni życie” – to tylko 
część z haseł, które na nich widniały.

Politycy interweniują
Zaniepokojenie sytuacją zwią-

zaną z wysychaniem rzek wyrażają 
nawet samorządowcy spoza naszego 
powiatu. W dniu 24 stycznia bieżące-
go roku, radni Sejmiku Województwa 
Śląskiego uchwalili apel o interwencję 
w tej sprawie do minister środowiska 
Anny Moskwy. - - Jako mieszkańcy 
Zagłębia, ale także przedstawiciele 
wielu samorządów, ekolodzy, jeste-
śmy bardzo zaniepokojeni informa-
cją o wyłączeniu odwadniania ZGH 
Bolesław w związku z jej likwidacją. 
Wyłączenie odwadniania kopalni 
i zatrzymanie zrzutu wód do rzek, 
stanowi zagrożenie dla cennych 
przyrodniczo i społecznie rzek, Sztoły, 

Baby i Białej, a w konsekwencji Białej 
Przemszy – uzasadnia jedna z inicja-
torek apelu.

Rzeki to jednak niejedyne zmar-
twienie na głowie mieszkańców. 
Działalność kopalni przez dekady 
wpływała bowiem na osuszenie się 
okolicznych terenów, na których wie-
lu mieszkańców wybudowało przez 
ten czas swoje domy. Powrót do stanu 
pierwotnego i możliwe podtopienia 
wzbudzają wiele niepewności wśród 
lokalnej ludności. Oświadczenie, 
zwracające uwagę na aspekty eko-
logiczne, ekonomiczne i społeczne, 
wydała w tej sprawie Rada Miejska 
w Bukownie, apelując o wsparcie ze 
strony ZGH „Bolesław”.

W sprawę zaangażował się także 
poseł Nowej Lewicy, Maciej Gdula, 
wspierany przez radną Magdalenę 
Kubańską. - Co z terenami miesz-
kalnymi, którym grozi zalanie? Czy 
mieszkańcy i mieszkanki mogą liczyć 
na wsparcie i odszkodowania? Czy 
w związku z zaistniałą w powiecie 
olkuskim sytuacją są w Ministerstwie 
Infrastruktury plany, by w kolejnych 
takich przypadkach zabezpieczyć 
przygotowania do zamknięcia kopal-
ni? – to tylko część pytań, z jakimi 
zwrócił się on do ministra infrastruk-
tury Andrzeja Adamczyka. Jaka bę-
dzie jego odpowiedź? Poinformujemy 
o tym naszych czytelników, jak tylko 
ujrzy ona światło dzienne.

A kto ma rację w tym sporze? 
– Jak zawsze ocenę sytuacji po-
zostawiamy naszym Czytelnikom. 

Podziękowania 
za udział w uroczystości pogrzebowej

Dziękują: mąż, syn, córka, zięć i wnuczka

ŚŚPP

Alicji Komorek

W chwili obecnej trwają 
uzgodnienia z samorządami 
w celu wybrania docelowych 
rozwiązań projektowych 
oraz określenia zasad 
współfinansowania w celu 
możliwości ogłoszenia 
przetargu na wykonanie 
kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyska-
niem decyzji administracyj-
nej umożliwiającej realizację 
zadania

Szum w mediach...
ciąg dalszy ze str 1
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BUKOWNO
A.N.Q.A. Fot. UM Bukowno

Miasto Bukowno ponownie 
aplikuje o środki finansowe na bu-
dowę tężni solankowej. Czy tym 
razem samorząd pozyska dofinan-
sowanie z konkursu grantowego, 
organizowanego przez Marszałka 
Województwa?

Tężnie solankowe na przestrze-
ni ostatnich lat zyskały ogromną 
popularność. Coraz więcej gmin 
inwestuje w tego typu obiekty. Do 
tego grona chciałyby również dołą-
czyć władze Bukowna. W ubiegłym 
roku samorząd rozpoczął starania 
o pozyskanie środków na wybu-
dowanie tężni w północnej części 
miasta. Przygotowana została kon-
cepcja zagospodarowania terenu 
i wniosek do konkursu grantowego 
„Małopolskie Tężnie Solankowe”, 
organizowanego przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego.

 - Niestety nie uzyskaliśmy 
z województwa dofinansowania bu-
dowy takiego obiektu. Spotkaliśmy 
się jednak w wyjątkowo ciepłym 
przyjęciem tego pomysłu przez na-
szych Mieszkańców. Dlatego czas, 
który pozostał nam do kolejnego 
naboru, wykorzystaliśmy na opra-
cowanie kompletnej dokumentacji 
dla tego zadania – informują przed-
stawiciele samorządu.

W styczniu magistrat złożył 
swój wniosek do kolejnej edycji 
„Małopolskich Tężni Solankowych”. 
Tym razem, oprócz przygotowa-
nej koncepcji architektonicznej, 
dokumenty aplikacyjne zawierały 
również gotowy projekt budowlany. 
Planowany obiekt miałby stanąć 
na terenie skweru porośniętego 
sosnami w okolicy Komisariatu 
Policji i Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. Urzędnicy zapewniają, że 
w przypadku realizacji inwestycji 
nie planuje się żadnej wycinki oko-
licznych drzew.

-  K o n c e p c j a  n o w e j  t ę ż n i 
w Bukownie przewiduje wybudo-

wanie obiektu na planie koła. Śred-
nica trzonu tężni z tarniną wyniesie 
ok. 3,5 m. Dookoła niej przewiduje 
się budowę chodnika wraz z ław-
kami oraz częściowe zadaszenie 
o zmiennej szerokości. Wysokość 
planowanej tężni wyniesie ok. 4 m. 
Orientacyjny koszt wybudowania 
takiego obiektu będzie sięgać kwoty 
ok. 400.000 zł. W ramach tegorocz-
nego naboru można uzyskać dofi-
nansowanie sięgające 70% kosztów 
budowy obiektu, jednak nie więcej 
niż 250 tys. zł – czytamy w komu-
nikacie opublikowanym na stronie 
Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Bukowno nie daje za 
wygraną w sprawie tężni

JANGROT
Ewa Barczyk

Gdyby nie przypadkowa ubie-
głoroczna kontuzja i uszkodzenie 
stawu biodrowego, pani Aniela 
Czart z Jangrota, która obchodzi 
właśnie swoje setne urodziny, 
mogłaby uchodzić za okaz zdrowia. 
Ale chociaż po operacji straciła 
całkowitą samodzielność, bo poru-
sza się teraz na wózku, i tak jest 
w znakomitej kondycji, zarówno 
fizycznej, jak i umysłowej.

Pani Aniela urodziła się 7 lutego 
1922 r. w rodzinie Agaty i Jakuba 
Gamratów z Jangrota, i całe życie 
mieszka w rodzinnej miejscowości. 
Miała pięcioro rodzeństwa – dwie 
siostry, z których jedna była podobnie 
żywotna, bo dożyła wieku 96 lat, oraz 
trzech braci. W wieku 24 lat wyszła 
za mąż za Jana Czarta. Dochowali 
się dwóch córek. Jedna z nich zmarła 
kilkanaście lat temu, a druga – wraz 
z rodziną – opiekuje do dziś się 
sympatyczną Jubilatką. W rodzinie 
urodziło się sześcioro wnucząt i dzie-
sięcioro prawnucząt.

Kiedy z okazji urodzin panią 
Anielę odwiedzili z życzeniami przed-
stawiciele lokalnego samorządu – 
wójt Roman Żelazny, Przewodniczący 
Rady Gminy Trzyciąż Lucjan Gajda 
i kierowniczka USC Edyta Karlik, 
urocza solenizantka konwersowała 

z nimi, odpowiadając na pytania i zja-
dła kawałek urodzinowego tortu, wy-
pijając dla towarzystwa kieliszeczek 
ajerkoniaku domowej roboty.

Stulatka z Jangrota urodziła się 
w rodzinie rolniczej i całe aktywne 
życie, najpierw z mężem, a później, po 
jego śmierci w roku 1966, prowadziła 
6 ha gospodarstwo rolne. Zapytana 
o receptę na długowieczność nie 
potrafiła jej podać. W domu i gospo-
darstwie zawsze było dużo pracy, 
raczej się nie przelewało, jadało się 
prosto – ot jak to na wsi...

 – Ma swoje „smaki” z dawnych 
czasów, do których chętnie wraca, 
lubi proste jedzenie: kwaśne mleko, 
jarzyny i owoce, „ubogie kluski’ z cia-
sta robionego z przemrożonych ziem-
niaków i mąki, z czasów największej 
biedy, nie przepada za mięsem - opo-
wiadają córka i wnuczka pani Anieli.  

Przyłączając się do powinszowań 
dla Jubilatki z Jangrota - jedynej 
w tym roku, wciąż żyjącej stulatki 
w gminie Trzyciąż, życzymy jej przede 
wszystkim zdrowia i mnóstwa miło-
ści ze strony otaczającej ją rodziny. 
Wszystkiego najlepszego! 

Setne urodziny Anieli 
Czart z Jangrota

Oświadczenie Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. 
dotyczące reportaży wyemitowanych w Magazynie Ekspresu Reporterów

w TVP1 w dniach 05.10.2021 i 08.02.2022
Szanowni Państwo

W reakcji na powtarzające się medialne ataki skie-
rowane przeciwko Zarządowi ZGH „Bolesław” S.A in-
spirowane przez grupę ekologów  i  czynnie wspierane 
przez jednego z naukowców polskiej uczelni zarzucają-
ce rozmyślne działanie na szkodę ekosystemu wodnego 
w konsekwencji prowadzonego procesu likwidacji ko-
palni „Olkusz-Pomorzany”, oświadczamy:

Opublikowany  w  TVP1  w  dniu  5  października 
2021r. w programie Ekspres Reporterów reportaż „Trzy 
Rzeki”  zawierał  nieautoryzowany  skrót  nagrania  wy-
powiedzi  Prezesa  Zarządu  ZGH  i  w  swej  wymowie 
w sposób jednostronny przedstawiał negatywny obraz 
ZGH.

Z  tego  powodu  ZGH  odmówił  udziału  w  kolejnej 
edycji  tego  programu,  który  wyemitowano  w  dniu  8 
lutego 2022r. Podobnie jak poprzedni materiał i ten za-
wierał wiele nieprawdziwych i nierzetelnych informa-
cji, przedstawionych w sposób nieobiektywny, a wręcz 
tendencyjny.

21  stycznia  2022  roku  Zarząd  ZGH  „Bolesław” 
S.A.  przesłał  do  Zespołu  Redakcyjnego  Telewizji 
Polskiej  oświadczenie,  które  powinno  zostać  załą-
czone  do  każdego  materiału  publikowanego  przez 
Redakcję  Telewizji  Polskiej  S.A.,  dotyczącego 
przedmiotowej sprawy. 

ZGH wyraża ubolewanie, że w programie o tak sze-
rokim  kręgu  odbiorców  dopuszcza  się  publikowanie 
nieobiektywnych materiałów  zebranych  na  podstawie 
nieprawdziwych  informacji  uzyskiwanych  od  osób 
których  wiedza  i  doświadczenie  w  sprawach  górnic-
twa mogą budzić wątpliwości, a które w konsekwencji 
mogą wprowadzić widzów w błąd.

Poniżej przedstawiamy Państwu linki do informacji 
opracowanych  m.in.  przez  pracowników  naukowych 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  i Uniwer-
sytetu Śląskiego, weryfikujących nierzetelne  informa-
cje prezentowane w wyemitowanych reportażach. 

• „Rzeka Biała i Sztoła w sytuacji zakończenia olku-
skiego górnictwa kruszcowego – chłodnym okiem 
przyrodników”

https://gazetaolkuska.pl/rzeki-biala-i-sztola-w-sytuacji-
-zakonczenia-olkuskiego-gornictwa-kruszcowego-
-chlodnym-okiem-przyrodnikow/

• „Czy istnieje zagrożenie zatrucia wody – posłuchajmy 
opinii fachowców”

https://dziennikzachodni.pl/czy-istnieje-zagrozenie-za-
trucia-wody-posluchajmy-opinii-fachowca/ar/c15-
16017929

• „Odławianie ryb z rzeki Baby i Sztoły”
https://zghboleslaw.pl/pl/aktualnosci/likwidacja-kopalni/
84-odlawianie-ryb-z-rzeki-baby-i-sztoly

• „Czy to jest koniec Sztoły – wypowiedź Burmistrza 
Miasta Bukowno

http://umbukowno.pl/glos/VII-IX_2021.pdf
• „Losy zwierząt żyjących w Sztole i Białej po wyłączeniu 
pomp w kopalni „Olkusz-Pomorzany” – fakty

https://zghboleslaw.pl/pl/aktualnosci/likwidacja-kopalni/
86-los-zwierzat-zyjacych-w-sztole-i-bialej-po-wylacze-
niu-pomp-w-kopalni-olkusz-pomorzany-fakty

• „Działania związane z potencjalnym wystąpieniem 
zapadlisk”

https://zghboleslaw.pl/pl/aktualnosci/likwidacja-kopalni/
87-dzialania-zwiazane-z-potencjalnym-wystapieniem-za-
padlisk

• „Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu” – działania Grupy 
Inicjatywnej

https://www.youtube.com/watch?v=sfTEczMDKUg
• Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?u-
nid=31DAF0A8D6C158A6C1258798003937E6

• Interpelacja Posłów RP Ireneusza Rasia i Marka Sowy 
w sprawie zniknięcia rzek Sztoły i Baby w wyniku 
zamknięcia kopalni „Olkusz-Pomorzany” 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.
xsp?key=BY6CYB

• Odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska na interpela-
cję poselską

 http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBY-
WEV4/%24FILE/i19610-o1.pdf

• Oświadczenie Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. do Telewi-
zji Polskiej S.A. z dn. 21.01.2022

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej ZGH, 
w zakładce LIKWIDACJA KOPALNI dostępne są aktualne 
informacje.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. chętnie udzie-
la mediom wszelkich informacji dot. likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”, po 
wcześniejszym ustaleniu wzajemnie dogodnego dla stron terminu spotkania.

Zarząd ZGH „Bolesław” S.A



4 | 11 luty 2022 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

OGŁOSZENIA PŁATNE

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Do końca lutego samorządy 
mogą składać wnioski o dofinan-
sowanie inwestycji w ramach 
drugiego naboru do Polskiego 
Ładu. W Olkuszu jedną z propo-
zycji jest nowoczesny dworzec 
przesiadkowy. Co na to władze 
miasta? 

Radny Wojciech Panek pro-
ponuje budowę „nowoczesnego, 
zadaszonego dworca przesiadko-
wego na obszarze byłego dworca 
autobusowego”, co pozwoli na 
organizację linii Olkusz - Kraków. 
-Ponadto da naszym mieszkańcom 
komfortowe warunki do przesiadki 
z komunikacji miejskiej na linię 
kolejową oraz autobusową do 
stolicy Małopolski. Plan powinien 
zakładać gruntowną przebudową 
oświetlenia i ciągów komunika-
cyjnych w obrębie dworca, z wy-
korzystaniem oświetleń ledowych, 
bezpiecznych przejść dla pieszych. 
Cały budynek powinien być zapro-
jektowany w sposób przyjazny dla 
osób niepełnosprawnych - pisze 
radny Panek w interpelacji do bur-
mistrza Piaśnika.  Radny przytacza 
plany budowy dworca w Miecho-
wie, gdzie w wizualizacji ujęto m. 
in. panele fotowoltaiczne na dachu, 
parkingi czy zieleń.

Dworzec to nie wszystko. Rad-
ny proponuje, aby część środków 
została zarezerwowana na zakup 
autobusów zeroemisyjnych na 
linię Olkusz - Kraków, a także na 
montaż elektronicznych tablic in-
formacyjnych i stworzenie strony 
internetowej dworca.

Burmistrz na razie analizuje 
„najpilniejsze potrzeby mieszkań-
ców miasta i gminy Olkusz oraz 

możliwość ich realizacji w ramach 
dofinansowania z Polskiego Ładu”. 
Zgadza się, że modernizacja terenu 
dworca to ważna inicjatywa, ale 
przypomina jednocześnie, że gmina 
realizuje wiele projektów o sporej 
wartości, jak budowa przedszkoli 
w Osieku i w Zedermanie czy budo-

wa zaplecza sportowego z trybuna-
mi w Parku Czarna Góra. -Podjęcie 
przez Gminę Olkusz następnego 
pojedynczego zadania inwestycyj-
nego o tak dużej wartości spowo-
dowałoby znaczące ograniczenie 
możliwości realizacji mniejszych 
zadań, tak potrzebnych Miesz-
kańcom Miasta i Gminy Olkusz. 
Dlatego osobiście, mimo mojego 
wsparcia dla inicjatywy budowy 
dworca autobusowego, skłaniam 
się ku stanowisku, by w pierwszej 
kolejności wesprzeć Mieszkańców 
Miasta i Gminy Olkusz poprzez 
realizację najpilniejszych potrzeb 
w zakresie modernizacji infra-
struktury drogowej, a realizację 
przebudowy placu autobusowego 
i budynku dworca odłożyć w cza-
sie. Wiemy, że na terenie Miasta 
i Gminy Olkusz znajdują się ulice, 
które wymagają modernizacji, czę-
sto połączonej z budową nowych 
chodników, oświetlenia oraz miejsc 
parkingowych -odpowiada olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.

Chodz i  m.  in .  o  u l ice :  E . 
Orzeszkowej, Baczyńskiego, Armii 
Krajowej, Kpt. Hardego, Zieloną, 
Nullo na odcinku od ul. Słowac-
kiego do ul. Polnej, Dąbrowskiego, 
Rabsztyńską, Kolberga, Pomorską, 
ul. Akacjową w Żuradzie, Granicz-
ną w Olewinie, Leśną w Osieku.

-Z moich spotkań z Miesz-
kańcami wynika, że to właśnie 
inwestycje drogowe są w ich ocenie 
w chwili obecnej najpilniejsze, 
natomiast  skierowanie całego 
dofinansowania z Polskiego Ładu 
w wysokości 30 mln złotych na jed-
no zadanie budowy dworca autobu-
sowego pozbawiłoby mieszkańców 
możl iwości  szybkiej  real izacj i 
inwestycji o znacznie większym dla 
nich znaczeniu -uważa burmistrz 
Piaśnik.

A co z kwestią zakupu auto-
busów zeroemisyjnych na linię 
Olkusz – Kraków? Tu burmistrz 
przypomina, że organizacja ko-
munikacji zbiorowej na odcinku 
Olkusz-Kraków leży w kompe-
tencjach Województwa Małopol-
skiego. Włodarz miasta zwrócił 
się do Marszałka Województwa 
Małopolskiego z wnioskiem o roz-
ważenie możliwości utworzenie linii 
komunikacyjnej na tym odcinku, 
zwracając uwagę m. in. na nie 
spełniające oczekiwań pasaże-
rów -  głównie z uwagi na czas 
przejazdu - połączenia utworzone 
w ramach Funduszu Rozwoju Prze-
wozów (Olkusz-Trzyciąż-Kraków, 
Olkusz-Krzeszowice oraz Olkusz-
-Sułoszowa-Kraków) oraz zapo-
wiedzi Województwa Małopolskiego 
z 2016 roku o planowanym roz-
szerzeniu połączeń realizowanych 
z Krakowa w ramach Małopolskiej 
Karty Aglomeracyjnej o Olkusz.

Czy powstanie nowy dworzec?

POWIAT
A.N.Q.A.

Związek Komunalny Gmin „Ko-
munikacja Międzygminna” w Olku-
szu wprowadził kolejne udogodnienie 
dla swoich pasażerów. Od niedawna 
mogą oni kupować bilety autobuso-
we poprzez aplikację mobilną dla 
telefonów komórkowych.

Związek Komunalny Gmin „Ko-
munikacja Międzygminna” w Olkuszu 
zaprasza do korzystania z nowej usługi 
zakupu biletów komunikacji miejskiej 
poprzez aplikację mobilną mPay. Ich 
ceny są takie same jak w fizycznej sieci 
sprzedaży. 

Korzystanie z tego rozwiązania jest 
banalnie proste. W pierwszej kolejności 
należy zainstalować aplikację na swoim 
smartfonie. Bilety należy kupować 
przed wejściem do autobusu. Potwier-
dzenie płatności jest równoznaczne 
z jego skasowaniem. Skasowany bilet 
znajdziemy w zakładce „moje bilety”, 
do której przechodzimy w przypadku 
kontroli. Poprzez aplikację możemy 
dokonać zakupu zarówno biletu jedno-
razowego, jak i miesięcznego.

Elektroniczny bilet niesie ze sobą 
wiele korzyści. Przede wszystkim jest to 
oszczędność czasu i wygoda. Bilety moż-
na kupować o dowolnej porze każdego 
dnia, bez konieczności szukania kiosku 
czy stania w kolejce do biletomatu.

Bilety 
w „komórce”

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

Przyjmę do pracy w składzie
budowlanym na stanowisko: 
1. magazynier-kierowca kat C (lub C+E)
  z uprawnieniami na HDS, na stałe lub dorywczo
2. magazynier-kierowca kat B (lub C)
  z uprawnieniami na wózki widłowe,
na stałe lub dorywczo
Możliwość nabycia uprawnień na wózki
i HDS po rozpoczęciu pracy 

Kontakt: biuro@firma-murator.pl
tel. 602 517 754 

OOddwwiieeddźź  sskklleepp  ""WWoołłoocccc""  

ii  kkkkppkkuu  pp  ppjjeeyyjjiimmnn  

ww  lleeppszszppcccc  cceejjeecccc  jjkk    uużżiiśś..

Mięsa, wędliny, nabiał, owoce i warzywa, 
konserwy, wody, napoje, 

soki, piwa, wina oraz wiele więcej.

Olkusz, ul. Sławkowska 13
godziny otwarcia: 8.00-18.00

sobota 8.00 - 14.00 

Promocja

Łopatka 999
zł

Jako współwłaściciele tej działki figurują w wypisie z rejestru 
gruntów Paweł (Antoni) Łysek i Władysław (Paweł) Łysek. Działka 
ta nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich 
zainteresowanych w sprawie, w szczególności Władysława Łysek 
(jeśli nadal żyje) i jego spadkobierców ustawowych, aby w terminie 
3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie 
Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje 
prawa dotyczące wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym 
razie, Sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości przez 
zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. 

W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym pod 
sygnaturą I Ns 399/21 toczy się sprawa z wniosku Lucyny Borówka 
przy udziale Sabiny Filarskiej i Ewy Harasymów o zasiedzenie 
nieruchomości stanowiącej działkę nr 74 o pow. 0.5400 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Zagórowa, jednostka ewidencyjna 
Trzyciąż, powiat olkuski, województwo małopolskie. 

SĄD REJONOWY 
W OLKUSZU

STAROSTA OLKUSKI

że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Olkuszu przy 
ul. Mickiewicza 2 wywieszone zostały zawiadomienia 
o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Olewinie. Zawiadomienia 
zamieszczone są także na stronie internetowej Starostwa 
www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

informuje

Burmistrz na razie analizu-
je „najpilniejsze potrzeby 
mieszkańców miasta i gmi-
ny Olkusz oraz możliwość 
ich realizacji w ramach 
dofinansowania z Polskie-
go Ładu”. Zgadza się, że 
modernizacja terenu dwor-
ca to ważna inicjatywa, ale 
przypomina jednocześnie, 
że gmina realizuje wiele 
projektów o sporej warto-
ści, jak budowa przedszkoli 
w Osieku i w Zedermanie 
czy budowa zaplecza 
sportowego z trybunami 
w Parku Czarna Góra.

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 

pierwszy 
miesiąc

tylko

pierwszy 
miesiąc

tylko

Promocja dla nowych klientów. Umowa zawierana na min 10 m-cy. Kupon ważny do 28.02

Voucher 

WalentynkowyVoucher 

Walentynkowy

99,-99,-
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OLKUSZ
SPR Olkusz (PK)

Doskonały start drugiej części 
sezonu na zapleczu kobiecej PGNiG 
Superligi zaliczyły Srebrne Lwice! 
Olkuskie szczypiornistki w sobotnie 
popołudnie wysoko pokonały we wła-
snej hali Otmęt Krapkowice 35:22, 
czym wzięły udany i jakże efektowny 
rewanż za inauguracyjną porażkę na 
Opolszczyźnie. Dla podopiecznych 
Marcina Księżyka jest to najwyższe 
zwycięstwo w obecnej kampanii, któ-
re wywindowało zespół na 5. miejsce 
w tabeli. Główne role w ofensywie 
gospodyń odegrały siostry Sołościuk. 
Młodsza z Nich - Nikola, dla której 
jest to debiutancki sezon na doro-
słych parkietach, aż dziewięć razy 
pokonała bramkarki rywalek!

We wrześniu Otmęt wygrał u siebie 
z olkuszankami 24:20 udowadniając, 
że rola beniaminka wcale nie musi 
oznaczać dostarczyciela punktów. 
Wręcz przeciwnie. Zawodniczki trenera 
Macieja Haupy w pierwszej rundzie 
pokazały, że są w stanie rywalizować 
jak równy z równym z bardziej ogranymi 
w I lidze przeciwniczkami, do drugiej 
części sezonu przystępując z solidnego 
5. miejsca.

Srebrne Lwice rundę rewanżową 
rozpoczęły natomiast z 7. pozycji, którą 
nasze Dziewczyny w nadchodzących 
miesiącach planują poprawić. Pierwszy 
krok został zrobiony i to w imponują-
cym stylu! Już premierowe akcje so-
botniego spotkania wprawiły większość 
kibiców w doskonały nastrój. Wynik po 
szybkim kontrataku otworzyła Julia 
Mrozowska, a na 2:0 podwyższyła 
Nikola Sołościuk. Krapkowiczanki 
pierwszą bramkę w tym meczu z rzutu 
karnego zdobyły w 6. minucie, a z gry 
trafiły dopiero 180 sekund później. Już 
wtedy trener Haupa wykorzystał jeden 
z przysługujących mu time-outów, ale 
po powrocie na boisko obraz gry jego 
ekipy niewiele się zmienił. Nadal bo-
wiem stroną dominującą na parkiecie 
były olkuszanki. Ponownie młodsza 
z sióstr Sołościuk i dwukrotnie Anna 
Andrzejczyk zapewniły gospodyniom 
prowadzenie 5:2. Następnie z koła 
trafiła Wiktoria Sioła, a po golu, także 
ze środka Magdaleny Barczyk Lwice 
cieszyły się z wyniku 7:3. Bramek 
mogło, a właściwie nawet powinno 
być więcej, jednak oba zespoły miały 
małe problemy ze skutecznością. Inna 
sprawa, że momentami wręcz wzoro-
wo swoje zadania między słupkami 
wykonywały bramkarki obu ekip. Po 
olkuskiej stronie wysoką skuteczność 

interwencji notowała Aleksandra No-
wicka, natomiast wśród przyjezdnych 
z kilku wręcz beznadziejnych sytuacji 
obronną ręką wyszła Patrycja Cierpioł. 
Po 20 minutach 9:7, po kolejnych 
pięciu 11:7, a do przerwy 13:9 dla 
Lwic. Rezultat po pierwszych dwóch 
kwadransach ustaliła z linii siódmego 
metra Karolina Herian.

Druga połowa już z dużo większą 
ilością trafień i efektownych akcji ofen-
sywnych. Olkuszanki grały swoje, a gdy 
zwietrzyły szansę na rekordowo wysoki 
triumf, dopięły swego i to pomimo wielu 
roszad w składzie. Rzutowe popisy 
rozpoczęła Barczyk, a wielką ochotę 
na zyskanie tytułu MVP spotkania 
miała niezwykle aktywna i przy tym 
ambitna Nikola Sołościuk – zawod-
niczka z rocznika 2005! Niespełna 
17-letnia rozgrywająca, nie mająca 
także kompleksów na prawym skrzydle 
rozgrywała naprawdę dobre zawody, 
a w ślad za młodszą siostrą poszła 
starsza o trzy lata Oliwia, dla której 
ostatnia potyczka również była jedną 
z najlepszych w obecnym sezonie. Na-
zwisko Sołościuk z ust spikera padało 
więc najczęściej, choć pozostałe piłkarki 
SPR-u również zaprezentowały się z jak 
najlepszej strony. Mowa tutaj także 
o zmienniczkach. Debiutancie bramki 
– i to od razu trzy – w dorosłym zespole 
zdobyła Natalia Stach, a w sędziowskim 
protokole dwukrotnie znalazła się też 
Aleksandra Zub. Ponadto kolejne mi-
nuty na boisku złapały juniorki: Emilia 
Januszek, Wiktoria Kozyra, Julia Pola-
kowska i Kamila Pietruszka, zabrakło 
jedynie Vanessy Nowak, ale ona nie 
doszła jeszcze do siebie po niedawnym 
turnieju młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski. Z Lublina leworęczna rozgrywająca 
SPR-u wróciła mocno poobijana. Na na-
stępny mecz z końcem lutego w Legnicy 
powinna być już w pełni gotowa do gry.

Pozostałe koleżanki Vanessy nie 
skarżyły się na żadne dolegliwości, co 
przełożyło się na końcowy rezultat, 

który z każdą minutą olkuszanki 
śrubowały coraz bardziej, dążąc do 
rekordowego pod względem rozmiarów 
zwycięstwa. Udało się! Ostatecznie po 
końcowej syrenie gospodynie mogły 
cieszyć się z wygranej różnicą trzynastu 
trafień, dotychczasowy wynik z Kątów 
Wrocławskich poprawiając o dwa gole. 
Efektowny triumf nad Otmętem nie 
dość, że zapewnił drużynie trenera 
Księżyka cenne trzy punkty, to jeszcze 
sprawił, że Lwice awansowały w tabeli 
na 5. miejsce, wyprzedzając w niej nie 
tylko Sośnicę Gliwice, ale i sobotnie 
rywalki z Krapkowic. Zarówno SPR 
jak i Otmęt w tym momencie mają na 
swoich kontach po 14 oczek, jednak 
bilans bezpośrednich starć promuje 
olkuszanki. Sportowe rachunki zostały 
więc wyrównane i to z dużą nawiązką!

Pierwszoplanową postacią w me-
czu inaugurującym drugą część sezonu 
w Olkuszu bez wątpienia była wspo-
mniana już wyżej Nikola Sołościuk – 
autorka dziewięciu trafień. Sześć goli 
zdobyła jej siostra Oliwia, a po cztery 
trafienia zaliczyły Magdalena Barczyk 
z Karoliną Herian. W obozie krapko-
wiczanek najlepiej spisały się Natalia 
Staszkiewicz z Aleksandrą Kuźnik, 
które solidarnie rzuciły po pięć bramek.

 LIGA KOBIET gr. B – 12. 
kolejka

SPR Olkusz – KS Otmęt Krap-
kowice 35:22 (13:9)

SPR: Nowicka, Januszek – N. 
Sołościuk (9), O. Sołościuk (6), Barczyk 
(4), Herian (4), Stach (3), Sioła (3), An-
drzejczyk (2), Zub (2), Mrozowska (1), 
Kozyra (1), Błaszczykiewicz, Polakow-
ska, Pietruszka oraz Nowak.

Otmęt: Cierpioł, Szymańska – 
Staszkiewicz (5), Kuźnik (5), Czapracka 
(4), Golec (3), Gołąbek (2), Nastałek (2), 
Chmielewska (1), Juzkiewicz, Szwaj-
kiewicz, Kuźmik, Stopa, Stańczyk oraz 
Korzec.

Sędziowali: Mirosław Pazur i Grze-
gorz Schiwon

I LIGA. Rachunki 
wyrównane!

OLKUSZ
MOSiR Olkusz

6 lutego Otwarty Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej o Puchar Srebr-
nego Miasta wygrała drużyna 
Nankatsu. Zespół, którego nazwa 
pochodzi z popularnej japońskiej 
kreskówki o młodym piłkarzu pt. 
„Kapitan Tsubasa”, w elimina-
cjach pokonał drużynę Janusze 
Janusza, zremisował z zespołem 
Antrans Bis i przeszedł do drugiego 
etapu turnieju, w którym sześć 
drużyn (po 2 z każdej grupy elimi-
nacyjnej) grało systemem „każdy 
z każdym”. W tej fazie turnieju 
drużyna Nankatsu pokonała: Drew-
nianych Magików (1:0), Antrans Bis 
(1:0), MCKS Jutrzenka (1:0) i Ekipę 
Remontową (3:0) i tylko raz prze-
grała z Ale Jazz (0:1). Na podium 
obok Nankatsu stanęli zawodnicy  
Antrans Bis (II miejsce), Ale Jazz 
(III miejsce) i na czwartym miejscu 
Ekipy Remontowej. Kolejne miej-
sca przypadły drużynom MCKS 
Jutrzenka i Drewniani Magicy.

W całym turnieju bramkarz Nan-
katsu Ireneusz Tomsia wpuścił tylko 
2 bramki i otrzymał statuetkę Najlep-

szego Bramkarza. Królem Strzelców, 
już nie po raz pierwszy w historii 
OTHPN został Dawid Tumiłowicz, 
a statuetka Najlepszego Piłkarza 
trafiła do Krystiana Nawrota. Oprócz 
statuetek najlepsi zawodnicy otrzy-
mali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Czterem najlepszym drużynom 
Zastępca Burmistrza Łukasz Ry-
chlewski i Dyrektor MOSiR Jacek 
Bujas wręczyli puchary, nagrody pie-
niężne i dyplomy, a piłkarzy z trzech 
pierwszych miejsc dodatkowo uhono-
rowali  medalami.

Współorganizatorem turnieju 
był Podokręg Związku Piłki Nożnej 
w Olkuszu, za co serdecznie dzięku-
jemy Prezesowi PPN w Olkuszu Panu 
Bolesławowi Ściepurze oraz wszyst-
kim sędziom prowadzącym mecze 
Otwartego Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Srebrnego Miasta, 
tj. Pawłowi Opali, Pawłowi Gałce, Jac-
kowi Tomsi, Piotrowi Franczykowi, 
Pawłowi Dębciuchowi, Bogusławowi 
Krawczykowi i Marcinowi Mrozowi.

Tegoroczny, kameralny turniej 
już przechodzi do historii. Dziękujemy 
zawodnikom za sportowe zachowanie, 
dzięki czemu nie odnotowaliśmy 
przepychanek, czerwonych kartek za 
brutalne faule, wypadków, kontuzji 

itp. Lubimy, gdy głównym zadaniem 
ratownika medycznego, w tym roku 
Przemysława Kluzy, jest dopingowa-
nie drużyn.

Składy zwycięskich drużyn:
NANKATSU: J. Pilch, J. Kotnis, M. 

Nowak, K. Toborowicz, I. Tomsia, B. 

Śliwka, K. Majewski, K. Żuławiński, 

P. Sroka.

ANRANS BIS: A. Baran, D. Zgoda, 

M. Mroczka, B. Mirek, Ł. Zawalonka, 

A. Lekki,

 J. Maciejaszek, K. Nawrot.

ALE JAZZ!: K. Tumiłowicz, D. 

Tumiłowicz, M. Kasprzyk, M. Mrożek, 

A. Żak, F. Kwinta, G. Jurczyk, M. 

Demarczyk, M. Chorążki.

EKIPA REMONTOWA: P. Maciąg, 

M. Raczyński, B. Fira, M. Antosiewicz, 

D. Pasternak, M. Michalak, A. Pabiań-

czyk, F. Rogal, Sz. Skołbucki.

Turniej w liczbach:
– 1 dzień rozgrywek,
–  9 drużyn,
–  24 mecze,
–  79 uczestników,
–  78 goli.

Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar 

Srebrnego Miasta

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

>LOMBARD<

Skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel. 512 777 884 

Tomasz Kiełtyka
Olkusz, Kasztanowa 4,

czynne: pon.-sob. 8.00-20.00

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

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

Oleje, filtry, akcesoria 

i profesjonalne narzędzia samochodowe

Olkusz, ul. Sikorka 21.       Czynne pon.-pt. 8:18, sob. 8:14

HURTOWNIA

MOTORYZACYJNA

32 645 06 60               601 525 210

Twoja reklama już od

4046 zł
szczegóły:
tel. 32 754 44 77

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
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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 
Bartosz Dudzicz chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy 
brzusznej, USG tarczycy, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów, usuwanie kaszaków, odcisków, 
włókniaków, usuwanie wrastających pa-
znokci. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIEDZIA-
ŁEK 16:00 - 19:00

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, 
proktolog, konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczy-
cy, USG węzłów chłonnych, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 
16:00–19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler 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. Reje-
stracja 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 or-
topeda traumatolog, neuroortope-
da mgr rehabilitacji. Olkusz, Krakow-
skie 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 der-
matolog, wenerolog (leczenie dorosłych 
i dzieci). Olkusz, ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr. 
16.00-18.00. REJESTRACJA tel. 32 641 14 75,  
602 236 380.

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 Dorota 
Nowak. Diagnostyka oraz leczenie cukrzycy 
i jej powikłań. Możliwość konsultacji diete-
tycznych. Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Re-
jestracja telefoniczna w godz. 9-13: diabeto-
log- 505 163 293, dietetyk- 515 427 770.

DIETETYK
Dietetyk kliniczny mgr Agnieszka Kraw-
czyk Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Reje-
stracja: tel. 515 427 770.
Dyplomowany dietetyk Maciej Ma-
linowski. Dietoterapia w nadwadze i 
otyłości, w chorobach (np. refluks, nad-
ciśnienie, choroby tarczycy, IO, PCOS, 
IBS), żywienie i suplementacja sportow-
ców. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 15, reje-
stracja tel. 501-314-154

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 gine-
kolog i  położnik. Konsultacje, USG, cy-
tologia, wymazy, leczenie infekcji, anty-
koncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Ol-
kusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 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 Gineko-
logiczna. Kwalifikacje do zabiegów 
ginekologicznych, kompleksowe pro-
wadzenie ciąży, USG ginekologiczne, 
profilaktyka nowotworowa, leczenie za-
chowawcze nietrzymania moczu. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gi-
nekolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskie-
go 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.

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., specja-
lista kardiolog. Diagnostyka i leczenie nad-
ciśnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz 
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, Hol-
ter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłkowy 
na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Tomasz Łuszczek Konsultacje, EKG, ECHO 
serca, Holter EKG i ciśnieniowy. Przyjmu-
je: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Ol-
kusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. CZWARTEK 16:00 - 20:00

Magdalena Kocierz - Woźniowska Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca, Holter EKG i ci-
śnieniowy. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK  
16:00 - 19:00
Paweł Nadrowski dr n.med., specjali-
sta kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG 
(Echo serca). Holter EKG i  ciśnieniowy. Ol-
kusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 
440. Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.  
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 laryngo-
log dziecięcy. Konsultacje dzieci i  doro-
słych, płukanie uszu, płukanie zatok. Przyj-
muje: 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. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie. 
Na codzień zajmuje się ciężkimi przypadka-
mi, wymagającymi hospitalizacji i  leczenia 
operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego 
i osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabie-
gów dla urody, leczy botoksem migrenowe 
bóle głowy, bruksizm, przykurcze czy nad-
potliwość. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja 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. 
Konsultacje. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
17:00–19:30. 
Renata Mędrek-Januszek, specjalista 
neurolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, 
poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 
501 760 436.
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.
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i  doro-
słych: diagnostyka okulistyczna, OCT, wady 
wzroku, zez, niedowidzenie, okulary, so-
czewki kontaktowe, badania profilaktyczne. 
VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 20. Gabi-
net 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. 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 cho-
rób dzieci, neonatolog. Diagnostyka i  le-
czenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. 
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Opti-
ca) Rejestracja tel. 502 233 855. 

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., spe-
cjalista chorób dzieci. Olkusz, ul. 
Nowowiejska 63. Przyjęcia w  gabine-
cie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602  776   052. www.lekarzolkusz.pl  
facebook.com/lekarzolkusz

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, 
specjalista chorób noworodków. Profi-
laktyka dzieci zdrowych, leczenie dzieci 
chorych. USG: stawów biodrowych, mó-
zgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. 
Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

PODOLOG 
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin 
zaprasza na specjalistyczne zabiegi w 
obrębie stóp. Nowa siedziba: Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1, tel.698 919 343. Face-
book: gabinet zdrowych stóp.
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy 
mgr Paulina Węglarz. Usługi kosme-
tyczne i  lecznicze dla Twoich stóp. Ol-
kusz, ul. Lipowa 5. Tel. 517 952 536. 
www.podologolkusz.pl
Ppdolog. W ofercie terapie schorzeń 
stóp: odciski i modzele, pękające pięty, 
grzybica stóp i paznokci, stopa cukrzy-
cowa, wrastające paznokcie - klamry ty-
tanowe, brodawki wirusowe. Oraz wiele 
innych zabiegów ppdologicznych. Ul. 
Bóźnicza 5 tel. 530-788-848

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr 
Ewa Janiszewska, Certyfikowany Sp. 
Psychoterapii Uzależnień. Przyjmuje: Ol-
kusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. Tel. 694 839 
534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta 
Jarosz, ul. Nullo 35 b. Terapia małżeńska, 
nerwice, depresja, zaburzenia odżywia-
nia. Tel. 516 067 571 www.olkuszpsycho-
log.pl
Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista 
psycholog kliniczny, certyfikowany psy-
choterapeuta uzależnień. Psychoterapia 
osób uzależnianych, współuzależnionych 
oraz DDA. Porady psychologiczne oraz 
wsparcie osób w kryzysie psychologicz-
nym. Psychologiczna diagnoza kliniczna. 
Centrum Medyczne S5, Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, tel. 668 127 238.

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Ka-
ska-Biś. Wczesna interwencja psycho-
logiczna. Diagnoza i  terapia dzieci, mło-
dzieży, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 
608 462 479.

Gabinet psychologiczno-psychotera-
peutyczny mgr Nadia Knyziak. Psycho-
terapia uzależnień, Psychoterapia osób 
współuzależnionych i osób z syndromem 
DDA. Badania i porady psychologiczne, 
tel.501 286 603.

Aleksandra Krysztoforska - psycholog 
dziecięcy. Diagnoza i terapia psycholo-
giczna dzieci i młodzieży, konsultacje. 
Tel. 668 123 956.

Agata Majda, psycholog, terapia krótko-
terminowa. Tel. 512 331 430. www.pra-
cowniaterapeutyczna.eu
Lidia Nalaskowska - psychoterapia, psy-
choanaliza , terapia rodzinna, terapia 
uzależnień  Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 
13:00- 20:00
Gabinet Psychologiczny Joanna Paproc-
ka. Diagnoza i  terapia dzieci, dorosłych 
i  rodzin. Wolbrom, Rynek 19 (I  piętro). 
Rejestracja tel. 510 120 408. 

Anna Rogal-Paciej, lek. psychiatra. Le-
czenie zaburzeń depresyjnych, nerwico-
wych, lękowych, snu i innych. Olkusz ul. 
Jana Kantego 28 (Pro Familia), tel: 32 754 
35 22, Pon. 15-19.
Psychoterapia indywidualna: dorośli, 
młodzież, terapia rodzin i par; grupy 
terapeutyczne - wiek: 11-14 lat i 14- 19, 
Olkusz ul. Górnicza 2 tel. 502091259, 
 www.iwonasiudak.cba.pl
Karolina Wcisło -pedagog, terapeuta pe-
dagogiczny. Ocena gotowości szkolnej, 
diagnoza dysleksji i trudności szkolnych, 
terapia pedagogiczna, nauka czytania. 
Tel.  505 130 705.
WESPAR Gabinet Psychologiczno-
-Terapeutyczny. Trening poznawczy 
seniorów 65+. Aktywizacja rozwoju 
psychomotorycznego dzieci. Terapia 
krótkoterminowa. 505221080. wespar.
gabinet@gmail.com
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfi-
kowany psychoterapeuta Gestalt, super-
wizor psychoterapii. Badania psycholo-
giczne, psychoterapia, konsultacje. Tel. 
791 918 888. 

OGŁOSZENIA PŁATNE
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REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Tera-
pia manualna w  dysfunkcji stawów krę-
gosłupa, stawów obwodowych i  mięśni. 
Terapia: kobiet w  ciąży, dysfunkcji dna 
miednicy, blizny. Kinesioteraping, szero-
ki wybór masaży. 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. Re-
habilitacja neurologiczna. Kinezyterapia. 
Usprawnianie ruchowe. Wizyty domowe. 
Tel. 508451924.
Fizjoterapia uroginekologiczna: terapia rozej-
ścia mięśni prostych brzucha, w obniżeniach 
narządów miednicy mniejszej, nietrzymania 
moczu, stolca, terapia blizn. Chorzów /Zabrze/
dojazd do Pacjentki. fizjobella tel. 690681675

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54A. Pon., 
środa, czwartek 9.30-19.00. 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. 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, specja-
listyczna praktyka lekarsko-dentystycz-
na. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 
10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja 
w godzinach pracy gabinetu lub telefonicz-
nie Tel. 694 54 79 59.
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 zacho-
wawcza, endodoncja mikroskopowa, prote-
tyka, chirurgia stomatologiczna (implanty), 
RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, 
tel. 327545900, 604294088.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. 

Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestra-
cja telefoniczna: 602 276 667. 

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. 

Specjalistyczna praktyka lekarska. Ol-
kusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. 

Tel. 606 305 405. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. 
F. Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Pią-
tek 9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-
19.00. Tel. 32 754 25 18.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Sto-

matologicznej Barbara Kucharzewska 

– Malik, specjalista chirurgii stomato-

logicznej. 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
„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.

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.
Gabinet kosmetyczny „URODA” En-
dermologie – zbiegi modelujące, an-
tycellulitowe, ujędrniające twarz i  cia-
ło, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka 
pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Kr. Ka-
zimierza Wlk. 9/4 I piętro. 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. 
Przyjmuje w poniedziałki 12.30 - 14.00, 
ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Choroby ne-
rek, prostaty, kamica moczowa, diagno-
styka 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

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. 
specjalista radiodiagnostyki. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 11, I piętro (winda). Rejestracja tel.  
696 514 481, pon.-pt. 10-19, sob. 9-13.

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chi-
rurg ogólny, proktolog. Konsultacje, biop-
sje, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG 
tarczycy, USG węzłów chłonnych, lecze-
nie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIĄTEK 16:00–19:30.

Panek Grzegorz - Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: 
USG piersi, USG jamy brzusznej, USG 
układu moczowego, USG szyi, USG tarczy-
cy, 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

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30–17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychod-
nia „Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok 
„Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.  
32 643 38 46, 600 249 359. 

REKLAMA
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DYŻURY APTEK OLKUSZ WOLBROM

Dyżur w porze nocnej tj. od godz. 20.00 do 8.00 dnia 
następnego. Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 

również na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu: 
www.sp.olkusz.pl

11.02	 Apteka	pod	Słowikiem,	ul.	Buchowieckiego	15A	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

12.02	 Apteka	Hygieia,	Al.	1000-lecia	2b	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

13.02	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

14.02	 Apteka	Dbam	o	zdrowie,	ul.	K.K.	Wielkiego	14	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

15.02	 Apteka	Gemini,	ul.	K.K.	Wielkiego	28	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

16.02	 Apteka	Słoneczna,	ul.	K.K.	Wielkiego	60	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

17.02	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

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

ARTROSKOP
CENTRUM
MEDYCZNE
BOGDAN
WZIĘTEK

KOMPLEKSOWE PRYWATNE
LECZENIE ORTOPEDYCZNE

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

indywidualnie wykonywane wkładki ortopedyczne.

rehabilitacja,

artroskop z refundacją NFZ,

chirurgia ortopedyczna np. haluksy, cieśń nadgarstka, 
nastawianie złamań i zwichnięć, szycie ran, komórki 
macierzyste, osocze bogato-płytkowe, kwas hyaluronowy, 
punkcje i blokady pod USG,

Porady ortopedyczne dr n. med. Bogdan Wziętek, specjalista 
chirurgii ortopedyczno-urazowej,

diagnostyka RTG, USG, Laboratorium, podoskopia,

zaopatrzenie Ortopedyczne w Sklepie Medycznym,

TEL. 32 223 61 77, Trzebinia, ul. Głowackiego 32
więcej na www.wzietek.pl

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00czynne w godzinach 9 -17

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

(panoramiczny, punktowy, cefalometryczny)

     32 643 25 30

RENTGEN
STOMATOLOGICZNY

- Protetyka (protezy szkieletowe, akronowe,
porcelana na cyrkonie, bonding-Hollywood 
smile)
- Stomatologia zachowawcza i endodoncja,
mikroskop
- Stomatologia dziecięca (podtlenek azotu)
- Chirurgia (chirurgiczne usuwanie zębów 
mądrości, podcinanie wędzidełek u dzieci)
- Profilaktyka stomatologiczna.

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60
(obok Poczty) gab. 309 III p. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60
(obok Poczty) gab. 309 III p. 

tel. 570 691 681tel. 570 691 681

www.kosmetyka-olkusz.pl

Centrum 
kosmetologii
estetyczne

Polub nas na

Fotoregeneracj twa

Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna

na terenie powiatu olkuskiego
w Nowym Szpitalu w Olkuszu

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,
nowy budynek z bud. administracji,
telefon: 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne WOL-MED)
telefon: 32 644 10 29, 32 644 12 74.

Świadczona w zakresie POZ od pon. do pt. od 18.00 do 8.00
dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

NOWY
TOMOGRAF

ZĘBOWY

www.rtg-chrzanow.pl

KONKURENCYJNE CENY

tel. (32) 623 06 71
Chrzanów, Aleja Henryka 26

Czynne: poniedziałek - piątek
w godz. 8.30 - 18.00



8 | 11 luty 2022 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

D O D A T E K  T E M A T Y C Z N Y

Uroczystości
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REKLAMA

PORADY DLA PARY MŁODEJ
Dzień ślubu oraz następującej po 

nim uroczystości weselnej dla wielu 
osób jest jednym z  najważniejszych 
dni w życiu. Dlatego też zdecydowana 
większość klientów organizujących uro-
czystości weselne podchodzi do nich 
z pietyzmem i dbałością o każdy detal.
Przygotowywanie uroczystości weselnej na 
wysokim poziomie wymaga poświęcenia dużej 
ilości czasu oraz sporych umiejętności orga-
nizacyjnych. Szeroki zakres usług związanych 
z  branżą weselną niesie za sobą potrzebę 
znalezienia osoby- firmy, która jest w stanie 
sprostać wymaganiom klientów.
Organizacja wesela to trudne zadanie dla Pary 
Młodej oraz ich rodziców. Dlatego też prze-
kazuję kilka ważnych uwag, którymi według 
mnie, powinni kierować się organizatorzy:
- należy zweryfikować na podstawie opinii 
byłych klientów, lokal w którym planowana jest 

uroczystość weselna: zakres świadczonych 
usług, ilość personelu obsługującą konkretną 
liczbę gości, ilość oraz gramaturę serwowa-
nych posiłków, kwestię dodatkowych opłat 
wynikających z odrębnych przepisów
- sprawdzić doświadczenie wykonawcy usług 
na przestrzeni minionych lat (najlepiej poparte 
referencjami w  formie pisemnej z uwzględ-
nieniem danych osób zamawiających)
- dokładnie sprawdzić szczegółowy zakres 
świadczonych uług w danym lokalu aby unik-
nąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas 
końcowego rozliczenia
Myślę, że weryfikacja podanych wyżej danych, 
pozwoli większości Klientów poczuć komfort 
i zadowolenie z organizacji uroczystości wesel-
nej. W moim przekonaniu podziękowania dla 
Pary Młodej oraz ich rodziców, przekazywane 
przez gości w dniach następujących po weselu, 
są najlepszym podziękowaniem i satysfakcją 
za trud i stres związany z organizacją wesela.

Jacek Nowak

Sala weselna „U Nowaka”

Chrzanów - Luszowice, ul. Strażacka 50, biuro@jaceknowak.pl, tel. 601 861 673 | www.jaceknowak.pl

fb/kompleksowa Obsługa Wesel - Jacek Nowak @jacek.nowak.catering

WeselaWesela

KomunieKomunie

Catering
weselny
Catering
weselny

w numerze:
Urodziny dla dzieci str. 2
Covid-19 a wesele str. 4
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Urodziny dla dzieci - gdzie 
je zorganizować

Mali solenizanci mają coraz większe 
wymagania do do świętowania własnych 
urodzin. Jest to przeżycie, na które 
czekają cały rok: prezenty, koleżanki 
i koledzy, tort z wizerunkiem ulubio-
nego bohatera z filmu czy z bajki. Tylko 
gdzie lub w jaki sposób zorganizować 
urodziny jeśli w domu nie mamy na to 
warunków? Z pomocą przychodzą nam 
sale zabaw oraz animatorzy. 
Sale zabaw to dobre rozwiązanie dla rodzi-
ców którzy mają małe mieszkanie lub wolą 
w domu mieć spokój. Na dzień dzisiejszy jest 
duży wybór sal zabaw dla dzieci, w których 
można zorganizować niezapomniane przyjęcie. 
Naszych milusińskich oddajemy w  fachowe 
ręce personelu, który zorganizuje zabawy na 
około 3 godziny: malowanie twarzy, rozbijanie 
piniaty itp. 
Kolejnym bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
wynajęcie profesjonalnego animatora, który 
może zorganizować przyjęcie tematyczne np.: 
dla dziewczynek Królową Lodu, a dla chłop-
ców Hot Wheels. Animatorzy przeniosą nasze 
dzieci w  świat bajek, zorganizują konkursy 
z nagrodami itp. Specjaliści są w stanie zor-
ganizować przyjecie nawet na bardzo małej 
powierzchni w pokoju dziecięcym. Dzieci się nie 
nudzą, a my nie musimy wymyślać im zabaw. 
Jeżeli nasza pociecha urodziła się wiosna lub 
latem, a my dysponujemy ogrodem, idealnym 

rozwiązaniem dla dzieci jest garden party - 
przestrzeń, powietrze i zabawy na dworze to 
właśnie to, co dzieci lubią najbardziej.
Nie zapomnijmy, że najważniejszą rzeczą dla 
dzieci podczas urodzin jest tort. Musi być 
wymarzony: z Elzą, Pepą, boiskiem piłkarskim, 
Myszką Miki itp. Z pomocą w zorganizowaniu 
takiego tortu przyjdą nam pobliskie cukiernie. 
Warto wcześniej sprawdzić ich oferty i zamówić 
tort dla naszego malucha.

Autor: AK

weseleolkusz.pl

509 150 114 | 32 641 30 86
Olkusz, ul. Gwarków 2c

WESELAWESELAWESELAWESELA

Sala 

klimatyzowana 

do 200 
osób

Jeszcze

wolne 
terminy na 

2022 r.

CHRZCINY

OSIEMNASTKI

KOMUNIE

INNE PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

URODZINY

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ

PRZYJĘCIE?

ZADZWOŃ DO NAS

TEL: 666 666 962

WESELA

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA

DZIEŃ KOBIET 

04.03.2022 r.

Fotograf uroczystości
Fotograf to już standard podczas 

uroczystości ślubnej oraz przyjęcia wesel-
nego. Narzeczeni szukają wśród wielu 
ofert, wybierając najlepszą dla siebie opcję.
Fotografowie proponują coraz więcej moż-
liwości uwiecznienia tego najważniejszego 
dnia w  życiu: sesja narzeczeńska, repor-
taż z wieczoru kawalerskiego czy panień-
skiego, reportaż z korony czy przygotowań 
przedślubnych, reportaż z  uroczystości 
ślubnej oraz z przyjęcia weselnego, sesja 
małżeńską. Oferta jest bardzo naprawdę 
bardzo duża, a wybór pakietu zależy tylko 
od nowożeńców i oczywiście od ich moż-
liwości finansowych.
Ale czy fotografa warto zamawiać jedynie 
przy okazji uroczystości ślubnej? Oczywi-

ście, że nie. Zdjęcia to najlepsza pamiątka, 
którą bardzo dobrze ogląda się i wspomina 
po latach. Warto zatrudnić profesjonalistę 
przy większych uroczystościach w naszym 
życiu, takich jak chrzciny dziecka, ważna 
rocznica ślubu, komunia, urodziny itp... 
Dobry fotograf sprawdzi się w każdej sytu-
acji, a nasze wspomnienia po latach będą 
bezcenne. Dla osób, które lubią troszkę 
zabawniejsze zdjęcia dobrym rozwiązaniem 
na przyjęcia jest Fotobudka, dla jubilatów 
i  gości to bardzo dobra zabawa. Peruki, 
rekwizyty uatrakcyjniają zdjęcie, goście 
się bardzo dobrze bawią, a na zdjęcia nie 
musimy czekać. Trzymamy kciuki, aby każdą 
Państwa imprezę relacjonował profesjonalny 
fotograf. Proszę pamiętać, że inwestujecie 
Państwo w pamiątkę dla pokoleń.

Autor: AK
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Co możemy zrobić, aby pranie firanek nie 
sprawiało nam zbyt wielu kłopotów?

Zazwyczaj mamy dylemat, czy w 
ogóle możemy je wyprać w pralce, 
do tego jaki program wybrać, jaką 
temperaturę.
Poniżej znajdziesz kilka cennych uwag, 
które mamy nadzieję pozwolą Ci sprawnie 
i bezpiecznie zabrać się do tego. 

1. Przygotowanie
Niezależnie, czy wybierzesz metodę przy 
użyciu pralki czy ręcznie, firanki dobrze 
jest namoczyć wcześniej w letniej wodzie, 
około 30-40 stopni.
Najczęściej chcemy firanki tylko odświeżyć, 
jednak w przypadku większych zabrudzeń:
- od dymu tytoniowego: dobrze jest do 
wody dodać sodę oczyszczoną
- od tłustych plan: dobrze dodać do wody 
płyn do zmywania naczyń.

2. Pranie
Dalej,  przy użyciu pralki, po wcześniejszym 
namoczeniu firanek, najbezpieczniej jest 
wybrać program „pranie ręczne” lub program 
„delikatne”. Tu pralka również zasugeruje 
temperaturę około 30-40 stopni. Upewnij 
się przed włączeniem, jaką masz tempe-
raturę oraz prędkość wirowania.
Warto też zakupić specjalne proszki do 
prania firanek, które też często wybielają 
i zmiękczają włókno firanek. 
Co zrobić jeśli nasze firany mają   wysta-
jące frędzle, sznurki?

Najbezpieczniej umieścić je podczas prania 
w specjalnej siateczce, woreczku.

3. Co dalej
Czy wirować i jak suszyć?
Firanek nie zalecamy zbyt mocno wirować 
w pralce, bo będą wymagały prasowania.
Lekkie wirowanie z małą ilością obrotów 

jest wskazane, mamy natomiast wtedy 
wilgotne firanki, i co tu z nimi zrobić?
Przy dużych firankach wymaga to złożenia 
ich na mniejsze części co znowu spowo-
duje zagniecenia.
Najbezpieczniej jest rozwiesić firany lekko 
wilgotne. 

Źródło:  www.sklep.wisan.pl

RESTAURACJARESTAURACJA
ŁŁuukkaasszzaa
SSzzllęęzzaakkaa

resto_garresto_gar

Olkusz, Rynek 1,
Tel. 32 731 00 85
www.restogar.pl

Olkusz, Rynek 1,
Tel. 32 731 00 85
www.restogar.pl

Organizacja: 
· przyj�� okolicznociowych

· spotka� �iznesowych
· styp

· komunii
· ju�ileusz�w

· catering

Organizacja: 
· przyj�� okolicznociowych

· spotka� �iznesowych
· styp

· komunii
· ju�ileusz�w

· catering

Zakochaj się

w podróżach
Zakochaj się

w podróżach

BIURO
PODRÓŻY

BIURO
PODRÓŻY

Olkusz, ul. Sławkowska 13
tel. 32-643-15-85, kom. 606 903 211

pon.-pt. 9-17
ilkus@ilkus.com.pl

 ZIMOWA

WYPRZ
EDAŻ

uull..  MM..CC..  SSKKŁŁOODDOOWWSSKKIIEEJJ  4455
OOLLKKUUSSZZ

SKLEP FIRMOWY

sklep mieści się z drugiej strony
budynku Biedronki

FIRANY
ZASŁONY
OBRUSY
SZYCIE

FIRANY
ZASŁONY
OBRUSY
SZYCIE

firany już od 

8,50 zł/mb

18.03 dodatek specjalny 

„Edukacja”
zapytaj o szczegóły
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COVID-19 a wesele
Czy obecnym czasie pandemii koro-

nawirusa narzeczeni, którzy decydują 
się na odwołanie lub odłożenie w czasie 
ślubu oraz wesela mogą liczyć na wspar-
cie prawa?
Odwołanie ślubu lub też innych uroczysto-
ści jak np. urodziny, chrzciny organizowane 
w  restauracji oraz wszelkich innych umów 
im towarzyszącym jak np. usługi fotografa, 
zespołu muzycznego, kateringu itd., jest moż-
liwe z  powodu wystąpienia pandemii Covid-
19, nawet wówczas, gdy nie zgadza się na 
to druga strona. 
Skoro jest już wiadome, że zaplanowane dużo 
wcześniej (nawet z  2-3 letnim wyprzedze-
niem) przyjęcie nie może się odbyć z uwagi 
na przepisy i ograniczenia w związku z COVID-
19 – pierwszym krokiem jaki należy uczynić, 
jest przeanalizowanie postanowień umowy 
dotyczących organizacji przyjęcia. Warto 
tutaj zaznaczyć, że dobrze skonstruowana 
umowa powinna przewidywać okoliczności 
siły wyższej lub zasady rozliczenia kosztów 
w przypadku gdy organizacja przyjęcia okaże 
się niemożliwa.
Jednak jeśli umowa nie przewiduje takich 
sytuacji, strony zawsze mogą spróbować się 
porozumieć i przenieść w czasie organizację 
imprezy z jednoczesnym zaliczeniem wpłaconej 
zaliczki na  nowy termin. Rozwiązanie takie 
wymaga współdziałania obu stron, co jednak 
nie zawsze jest możliwe.
W przypadku braku porozumienia, na pomoc 
przychodzi instytucja opisana w  art. 357 ze 
zn. 1 Kodeksu cywilnego (tzw. klauzula rebus 
sic stantibus).

Wedle tego przepisu możliwa jest zmiana 
umowy, a nawet jej rozwiązanie, wówczas gdy: 
nastąpiło nieprzewidziane zdarzenie,  jego 
wystąpienie czyni niemożliwym lub znacznie 
utrudnionym zrealizowanie umowy, strony nie 
są w stanie przeciwdziałać temu zdarzeniu.
Już na pierwszy rzut oka widać, że powszechna 
pandemia koronawirusa, wprowadzone przez 
rząd obostrzenia oraz ogólna obawa o nasze 
zdrowie wpisują się we wskazaną klauzulę 
i stanowią siłę wyższą. 
Należy także wskazać, że oficjalnie Kodeks 
cywilny nie zawiera definicji siły wyższej. 
W celu ustalenia czym jest siła wyższa, należy 
sięgnąć do orzecznictwa i  literatury prawni-
czej w której odnajdziemy, że za siłę wyższą 

uważa się zdarzenie zewnętrzne, o charakterze 
przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), 
nie do uniknięcia, takie, nad którym człowiek 
nie panuje lub któremu nie jest w stanie się 
przeciwstawić. W  praktyce, bez wątpienia 
Koronawirus Sars-CoV-2 jest uznany za siłę 
wyższą. Należy także pamiętać, że tzw. siła 
wyższa nie ma charakteru generalnego, tzn. 
nie dotyczy ona w równym stopniu wszystkich, 
stąd każdorazowo siłę wyższą powinno się 
odnosić do konkretnego podmiotu.  W przy-
padku ustalenia, iż do niewykonania umowy 
doszło z powodu siły wyższej - która jest oko-
licznością niezależną od obu stron - uiszczony 
zadatek nie przepada i powinien być zwrócony 
w takiej wysokości, w jakiej został wpłacony.
W konkretnym odniesieniu do branży oferującej 

sale pod uroczystości wprowadzenia w Polsce 
najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, 
a  potem stanu epidemii - koronawirus Sar-
s-CoV-2 ma status i charakter siły wyższej. 
Kolejno, należy także zwrócić uwagę na 
jeszcze inny pomocny przepis, jakim jest 
art. 495 Kodeksu cywilnego przewidujący 
tzw. niezawinioną niemożliwość świadcze-
nia. W ramach niniejszego przepisu możliwe 
są do uwzględnienia sytuacje kiedy jedno 
ze  świadczeń wzajemnych (np. organizacja 
wesela) stało się niemożliwe wskutek oko-
liczności, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności (np. jak miało to miejsce 
w sytuacji wprowadzenia zakazu organizacji 
wesel w strefie czerwonej). W takim przypadku, 
strona, która miała to świadczenie spełnić (tj. 
właściciel sali bankietowej), nie może żądać 
świadczenia wzajemnego (zapłaty wynagro-
dzenia), a  w  wypadku gdy już je  otrzymała 
(zaliczka), obowiązana jest do zwrotu.
Mając powyższe na uwadze, należy być świa-
domym, że właściciel sali bankietowej zobo-
wiązany będzie zatem do zwrotu uiszczonej 
zaliczki. Jednak co bardzo ważne – według prze-
pisów o bezpodstawnym wzbogaceniu - pod-
miot organizujący wesele może zażądać zwrotu 
tzw. nakładów koniecznych, które poniósł już 
w związku z przygotowaniem wspomnianego 
wydarzenia. Przedsiębiorca nie będzie musiał 
zatem zwracać całej zaliczki, ale odpowiednią 
jej część. Oczywiście będzie to wymagało rze-
telnego uzasadnienia i przedstawienia zainte-
resowanym odpowiednich faktur i rachunków 
dokumentujących ponie-
sione przez właściciela 
sali koszty.

Adw.  Magdalena Izdebska 
tel. 513-539-798

4

32 645 07 42, 509 153 011Wesela  
i imprezy okolicznościowe

Gwarancja niezmienności ceny 250 zł/os.*

Cena obejmuje: pełne menu (3 dania gorące+ pełna 
zimna płyta + deser), napoje bez ograniczeń, 

ciasto, powitalny szampan, korkowe i dekoracja gratis.

Poprawiny 100 zł/os.

*Gwarancja niezmienności ceny wesel do końca 2023 r. przy zawarciu umowy do 30.04.2022 r.

Sala do 130 osób + dzieci, apartament dla pary młodej gratis 
 wolne terminy II połowa 2022 i 2023 r. 

Nowe wnętrza 
po generalnym remoncie.
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Olkusz, ul. Jaśminowa 8 (droga na Klucze)
tel. 605 220 250, pon.-pt. 9-20, sobota 9-17

GARNITURY
marynarki
kurtki 
spodnie

przeróbki na miejscu
możliwość negocjacji cen

CCAAPPRRIICCAAPPRRII
Cukiernia Capri, Miła 40a, Olkusz 

Tel. 516 028 145

Zapraszamy do skladania zamówień na przyjęcia 
okolicznościowe. Nasze ciasta i torty wypiekamy 
w tradycyjnym piecu kaflowym opalanym drewnem.

cukierniacapri@gmail.com  facebook.com/cukiernia.capri

"TŁUSTY CZWARTEK z Cukiernią Capri. 
Zapraszamy do współpracy firmy i nie tylko. 

ATRAKCYJNE CENY HURTOWE!

Gabinet
Kosmetyczny
Gabinet
Kosmetyczny URODA

polecamy: 

endermologie: modelowanie,

   ujędrnianie, antycellulitowe

   zabiegi na ciało

jonoforeza

depilacja pastą cukrową

makijaż mineralny

zabiegi Sothys, Environ, Peel Mission

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA 

WALENTYNKOWA KOSMETYKÓW

Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 10/4,
wejście od Szpitalnej, I piętro, tel. 663 166 872

Olkusz, ul. Czarnogórska 1AOlkusz, ul. Czarnogórska 1A 605 090 235   

W ofercie ciasta i torty
okolicznościowe

na każde przyjęcie.
Przy zamówieniu tortu,

ciast na wesele oraz paczek
dla gości możliwy dowóz GRTIS!

www.cukierniamichalinkabukowno.com.pl

Zapraszamy

na degustacje ciast

i tortów weselnych

(po wcześniejszym

kontakcie telefonicznym)

Osiek 180

Pakiety weselne

Renata Wąs 603 491 720Renata Wąs 603 491 720
Marcin Marcin Wąs Wąs 603 603 491 491 709709
biuro@cukierniawas .plbiuro@cukierniawas .pl

chleb powitalny, torty, ciasta,

paczki dla gości, pieczywo

TORTY TWOICH

MARZEŃ
Najlepsze wypieki w regionie!

Najlepsze wypieki w regionie!

32 642 70 1732 642 70 17

Olkusz, kr. Kazimierza Wlk. 34
Olkusz, Strzelców Olkuskich (Pakuska)
Klucze, Zawierciańska (pasaż)

Anetka

M MU IR ĘT SN NE EC

WĘDLINY I MIĘSO 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

OD REGIONALNYCH 

PRODUCENTÓW

WĘDLINY I MIĘSO 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

OD REGIONALNYCH 

PRODUCENTÓW

WYŁĄCZNIE POLSCY

PRODUCENCI.

CODZIENNIE ŚWIEŻE

DOSTAWY.

WYŁĄCZNIE POLSCY

PRODUCENCI.

CODZIENNIE ŚWIEŻE

DOSTAWY.


