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Mija drugi tydzień zbrodniczej 
napaści Rosji na Ukrainę. Od pierw-
szych dni konfliktu mieszkańcy 
naszego powiatu zaangażowani są 
w pomoc na rzecz naszych wschod-
nich sąsiadów. Na przestrzeni 
ostatnich dni, za sprawą pociągów 
ze Lwowa, przez Olkusz przewinęły 
się tysiące uchodźców. 

Machina pomocy 
wchodzi  

na wyższy bieg
 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 

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 

· 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

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.

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.*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.

od 2,5 roku życia z pieluszką!od 2,5 roku życia z pieluszką!

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

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

z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego / opinią WWR

Przyjmujemy dzieciPrzyjmujemy dzieci Приймаемо дітей 
біженців з України 
до дитячого садка 

безкоштовно

Приймаемо дітей 
біженців з України 
до дитячого садка 

безкоштовно

Urodziny 
tematyczne
Urodziny 
tematyczne

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

Eksperymenty, disco, 
Mini Spa, robotyka, 

Mali Kucharze



2 | 11 marca 2022 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

POWIAT
Wiola Woźniczko

Nasze samorządy złożyły już 
wnioski do drugiej edycji Polskiego 
Ładu. Na co postawiły Bukowno, 
Bolesław i Klucze?

Każdy samorząd mógł złożyć 
maksymalnie trzy wnioski, których 
wartość dofinansowania wynosi 
maksymalnie: 65 mln złotych, 30 
mln złotych i 5 mln złotych. Ostatni 
z wymienionych wniosków jest obo-
wiązkowy.

Bukowno
Miasto wystąpiło o dofinansowa-

nie trzech projektów. Na pierwszym 
miejscu znalazła się sztandarowa 
inwestycja, czyli budowa wiaduktu 
łączącego ul. Kolejową z ul. 1 Maja 
wraz z niezbędną infrastrukturą to-
warzyszącą – drogami dojazdowymi, 
dworcem autobusowym i parkingiem. 
Niedawno na to przedsięwzięcie 
Bukowno pozyskało dotację z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Całkowita wartość inwestycji sza-
cowana jest obecnie na około 48,9 
mln złotych.

Wniosek o dotację do 30 mln 
złotych dotyczy modernizacji basenu 
przy Szkole Podstawowej nr 1, która 
obejmuje także wykonanie strefy 
SPA z saunami, montaż systemu 
odzyskiwania ciepła oraz fotowoltaiki. 
Przewidziana wartość inwestycji sięga 
kwoty ponad 8,4 mln złotych.

Kolejnym przedsięwzięciem, na 
które miasto chce uzyskać wsparcie 
finansowe jest modernizacja osie-
dlowej infrastruktury rekreacyjno-
-sportowej dotycząca placów zabaw 
przy ulicach Wiejskiej, Wodącej, 
Niepodległości oraz przy Miejskim 
Przedszkolu, a także budowę ogól-
nodostępnego skateparku przy ul. 
Szkolnej oraz budowę tężni solanko-
wej dostosowanej do potrzeb seniorów 
i osób z niepełnosprawnościami. 
Szacowana wartość tego zadania to 
4,9 mln złotych.

Bolesław
Władze gminy postawiły na pozy-

skanie dotacji na budowę kanalizacji 
sanitarnej w części miejscowości Krze 
i Małobądz, składając wniosek z mak-
symalną wartością dofinansowania do 
65 mln złotych.

Przebudowa ulicy Leśnej w La-
skach i ulicy Chmielnej w Bolesła-
wiu – drogowe inwestycje ujęto we 
wniosku do 30 mln złotych. -W stanie 
obecnym przedmiotowe odcinki dróg 
posiadają nawierzchnię asfaltową 
w złym stanie technicznym (liczne 
spękania i koleiny), nie posiadają in-
frastruktury umożliwiającej skutecz-
ne odprowadzania wód opadowych 
z jezdni, co skutkuje powstawaniem 

zastoisk wody, a także zalewaniem 
posesji po opadach deszczu – uza-
sadnia gmina. Dlatego modernizacja 
dotyczy nie tylko wymiany nawierzch-
ni na zaplanowanych do remontu 
odcinkach, ale i budowę kanalizacji 
deszczowej.

Ostatni wniosek obejmuje ter-
momodernizację budynku Domu 
Wiejskiego w Małobądzu oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznej na dwóch 
budynkach użyteczności publicznej. 
W budynku w Małobądzu swą siedzi-
bę ma Gminny Zakład Oczyszczania 
Ścieków oraz fila Centrum Kultury 
w Bolesławiu. Drugi z wymienionych 
obiektów to Zespół Przedszkolno - 
Szkolny w Krzykawie, gdzie w ubie-
głym roku wykonano kompleksową 
modernizację energetyczna.

Klucze
Tutaj złożono dwa wnioski. Je-

den z nich (do 5 mln złotych) dotyczy 
modernizacji kilkunastu dróg na 
terenie gminy. Dokładnie chodzi o 12 
odcinków traktów przebiegających 
przez 10 miejscowości.

Są to: droga dojazdowej do 
PSZOK - u w Kluczach - Osadzie, ul. 
Górna w Zalesiu Golczowskim, ul. 
Ogrodowa w Ryczówku, ul. Strażacka 
w Rodakach, ul. Zawadka w Bydlinie, 
ul. Rudnicka w Kluczach, ul. Kątowa 
w Ryczówku, ul. Stawowa w Kwaśnio-
wie Dolnym, ul. Topolowa w Bydlinie, 
ul. Młyńska w Chechle, ul. Słoneczna 
w Kolbarku, ul. Dworska w Kluczach.

Zły stan techniczny planowa-
nych do modernizacji odcinków 
dróg oznacza dla mieszkańców tych 
miejscowości poważne utrudnienia 
w dostępie do lokalnych ośrodków 
administracyjno-gospodarczych, 
w których zlokalizowane są szkoły, 
biblioteki, zakłady pracy, urzędy, 
placówki medyczne, jednostki ratow-

nicze straży pożarnej, obiekty sporto-
wo - rekreacyjne, etc. Stanowi również 
zagrożenie dla bezpieczeństwa miesz-
kańców w sytuacjach kryzysowych 
– przejazd tymi odcinkami dróg 
karetki pogotowia czy innych służb 
ratowniczych jest bardzo utrudniony 
i wydłużony w czasie. Poprawa jakości 
dróg i ich przepustowości będzie mieć 
znaczący wpływ na poprawę dostęp-
ności komunikacyjnej tych terenów 
– argumentują władze gminy.

Budowa sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Kwaśniowie Dol-
nym – gmina Klucze wystąpiła do 
dofinansowanie tej inwestycji w ra-
mach wniosków do 30 mln złotych. 
Budynek będzie jednokondygnacyj-

ny, niepodpiwniczony, posiadający 
łącznik ze szkołą. Zostanie także 
dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Przypomnijmy, że 
na głównej sali znajdzie się pełno-
wymiarowe boisko do koszykówki 
i siatkówki. Będzie tam można także 
grać w futsal, badminton, tenis czy 
piłkę ręczną. Sala oczywiście będzie 
dostosowana do prowadzenia zajęć 
sportowych zgodnych z programem 
szkolnym. W obiekcie będą również: 
sala pomocnicza służąca do zajęć 
rehabilitacyjnych, ruchowych lub 
siłowych; zaplecze socjalne (w postaci 
dwóch zespołów szatni z natryskami 
i toaletami, oraz magazynami na 
sprzęt sportowy) obsługujące główną 
salę sportową oraz zaplecze socjalne 
dla mniejszych grup sportowych 
korzystających z sali pomocniczej; wi-
downia wraz z szatnią dla obsługi wi-
downi w czasie zawodów sportowych; 
toaleta; pomieszczenie techniczne.

Polski Ład: drogi, 
sala i kanalizacjaPOWIAT

A.N.Q.A.
Mieszkańcy mają ogromne 

serce, o czym świadczą tony da-
rów dla obywateli Ukrainy, jakie 
trafiają do punktów zbiórek na 
terenie całego powiatu. Warto jed-
nak pomagać z głową. – Obecnie 
rzeczami pierwszej potrzeby są 
m.in.: medykamenty, opatrunki, 
latarki, żywność o długim terminie 
przydatności i środki czystości – 
wyliczają organizatorzy akcji. Jeśli 
chodzi o ubrania, to powinny one 
być czyste i niezniszczone.

Kilka godzin po rosyjskiej napa-
ści na Ukrainę w całej Polsce ruszyły 
zbiórki darów dla obywateli Ukrainy. 
Na listach potrzebnych rzeczy znala-
zła się m.in. odzież. Polacy otworzyli 
swoje szafy, by obdarować ubraniami 
potrzebujących. Na rzecz uchodźców 
przekazanych zostało kilka tysięcy 
ton używanych ubrań. Podobnie 
było w naszej okolicy. Do kilkunastu 
punktów na terenie całego powiatu 
mieszkańcy zaczęli przynosić worki 
z ubraniami. Pomimo dobrych chęci, 
część z tych rzeczy nie nadaje się do 
użytku. 

- Pomoc nie oznacza wydawania 
rzeczy, które przeleżały w szafie  tam 
kilkanaście lat i są w tragicznym 
stanie – tłumaczy nam pani Aneta, 
która wraz z mężem przygarnęła 
pod swój dach Ukrainkę z dwojgiem 
małych dzieci. – Trafiła do nas ko-
bieta, która miała tylko kilkanaście 
minut, żeby spakować się w jedną 
walizkę – dodaje nasza rozmówczyni. 
Jak relacjonuje, już następnego dnia 
rodzina dostała od sąsiadów i zna-
jomych sporo darów, wśród których 
było bardzo wiele przydatnych rzeczy, 

takich jak m.in.: żywność, zabawki 
czy artykuły higieniczne. 

Uchodźcy dostali również sporo 
ubrań. Jak się okazało, część z nich 
była poplamiona i dziurawa. - Oni nie 
wymagają luksusów ale nie może też 
być tak, że ktoś wygrzebuje z piwnicy 
i daje im stare rzeczy, z którymi nie 
wie co zrobić i których chce się pozbyć. 
To normalni ludzie, tacy jak my wszy-
scy i nie odzierajmy ich z godności  
– podkreśla pani Aneta.

Podobnego zdania są osoby na 
co dzień zajmujące się zbiórką darów 
dla uchodźców. – Na tę chwilę ubrań 
mamy pod dostatkiem. Niestety, część 
z nich jest bezużyteczna ze względu 
na swój stan. Warto pamiętać, że jeśli 
chcemy przekazać odzież, to tylko 
taką, którą sami chcielibyśmy otrzy-
mać i w których nie wstydzilibyśmy 

się chodzić – apelują wolontariusze. 
Dodają przy tym, że jeżeli ktoś chce 
oddać ubrania, to niech je wypierze, 
poskłada w kostkę i trzyma w goto-
wości. – Teraz priorytetem są leki, 
opatrunki, latarki, środki czystości 
i żywność o długim terminie przy-
datności. Ubrania na pewno będą 
potrzebne, ale w tej chwili nie jest 
to najważniejszy towar – tłumaczy 
jeden z nich. 

Odzież segregowana jest w punk-
tach według rozmiaru i asortymentu. 
W przyszłości powstaną miejsca, 
gdzie mieszkający w naszym powiecie 
uchodźcy będą mogli się zgłosić po po-
trzebne ubrania. Ważne, aby oddawać 
rzeczy czyste i niezniszczone. Bardzo 
mile widziane są m.in.: ubranka dla 
małych dzieci, ręczniki, koce oraz 
nowa bielizna i skarpety.

Pomagajmy z głową

POWIAT
A.N.Q.A.

Rząd uruchamia system ko-
ordynacji pomocy humanitarnej 
w związku z napaścią Rosji na 
Ukrainę. Wsparcie przekazywane 
będzie z Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych i innych instytucji 
państwa, a także ze środków samo-
rządowych, społecznych i prywat-

nych. W celu koordynacji działań 
pomocowych powstała platforma 
PomagamUkrainie.gov.pl

Rządowy portal jest centralną, 
zweryfikowaną bazą danych, o róż-
norodnych w formie działaniach 
pomocowych. Od niedzieli 27 lutego 
b.r. na stronie pomagamukrainie.
gov.pl uruchomiony został formularz 
zgłoszeniowy dla wszystkich zaintere-
sowanych pomocą Ukrainie. 

Strona przygotowana została 
zarówno w języku polskim, jak i ukra-
ińskim. Platforma PomagamUkra-
inie.gov.pl umożliwia uchodźcom 
wyszukanie praktycznych informacji 
o dostępnym wsparciu. Natomiast 
Polacy, a także polskie samorządy, 
organizacje pozarządowe i firmy, 
mogą zgłaszać swoje działania pomo-
cowe lub wesprzeć organizatorów już 
prowadzonych akcji.

#PomagamUkrainie - 
koordynacja pomocy 

humanitarnej

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 4 marca 2022 r. w wieku 90 lat

zmarł

ŚŚPP

Józef Leszek
Kluczewski

Synowie z rodzinami

lekarz dentysta, podharcmistrz ZHP

Uroczystości żałobne rozpoczną się w dniu 
12.03.2022 r. o godz.12.00 

Mszą św. żałobną w Domu Pogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu,
po której nastąpi odprowadzenie prochów 

na miejsce wiecznego spoczynku.

NEKROLOG
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POWIAT
A.N.Q.A., fot.: gov.pl

W ostatnich dniach przed 
wejściami do biur paszportowych 
w całej Polsce ustawiają się długie 
kolejki. Po części jest  to efekt 
zbliżających się wakacji. Nie bez 
znaczenia jest jednak sytuacja 
za wschodnią granicą. Część osób 
chce mieć w domu paszport „na 
wszelki wypadek”. Wzmożony 
ruch można również zaobserwować 
w Terenowym Punkcie Paszporto-
wym w Olkuszu.

Wiosną zwykle wzrasta liczba 
wniosków o wydanie paszportów. 
Powodem takiego stanu rzeczy są 
zbliżające się długie weekendy oraz 
wakacje. W tym roku zainteresowa-
nie tym dokumentem jest jednak 
zdecydowanie większe niż normalnie. 
- Po masowym wypłacaniu gotówki 
z bankomatów oraz tankowaniu do 
kanistrów przyszedł czas na paszpor-
ty – słyszymy od jednego z mieszkań-
ców bloków sąsiadujących z olkuskim 
Starostwem, który zadzwonił niedaw-
no do naszej redakcji. 

Z jego relacji wynika, że na prze-
strzeni ostatnich dni do Terenowego 

Punktu Paszportowego w Olkuszu 
ustawiają się duże kolejki, które cza-
sem wykraczają nawet poza rządowy 
gmach. Postanowiliśmy przyjrzeć się 
sprawie bliżej. Na miejscu zastaliśmy 
kilkunastoosobową kolejkę miesz-
kańców. – Z rozmów, jakie prowadzi-
my między sobą wynika, że większość 
osób ma już nieważny dokument lub 
wybiera się w najbliższym czasie 
w podróż poza Unię Europejską. Zda-
rzają się jednak osoby, które wyrabia-
ją paszporty dla całej rodziny, tak na 
„wszelki wypadek” – mówi nam pan 
Andrzej, czekający tego dnia w kolejce 
„do okienka” ponad godzinę.

Olkuski punkt jest jednostką 
podległą Małopolskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu w Krakowie. W po-
równaniu ze stolicą województwa 
nasz powiat wydaje się być względnie 
spokojny. Pod tamtejszym Wydzia-
łem Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców od kilku dni ustawiają się 
bowiem ogromne kolejki. – Widzę te 
kolejki codziennie rano. Na chodniku 
wzdłuż ulicy czeka po 150-200 osób. 
Ludzie ustawiają od wczesnego ran-
ka, jeszcze przed otwarciem biura – 
relacjonuje pani Aneta, olkuszanka 
pracująca w centrum Krakowa.

Kolejki po 
paszport

Większość z nich ruszyła w dal-
szą podróż w głąb kraju. Ci, którzy 
postanowili tu pozostać, mogą 
liczyć na wsparcie.

Granice naszego kraju przekro-
czyło już ponad 1,3 mln uchodźców 
z Ukrainy. Za sprawą szerokotorowej 
linii hutniczej część z tej ogromnej 
rzeszy ludzi trafia bezpośrednio do 
naszego miasta. Na przestrzeni ostat-
nich dni na olkuski peron zawitało już 
kilka pociągów. W chwili pisania tego 
tekstu przewiozły one łącznie ponad 
7 tys. osób.

Witamy w Olkuszu
Przebiegająca przez Olkusz linia 

szerokotorowa pozwoliła na uru-
chamianie specjalnych pociągów 
o takim samym rozstawie szyn, jak 
te kursujące na terytorium Ukrainy. 
Nieczynny od lat peron został  ekspre-
sowo zmodernizowany przez kolejarzy 
i stał się węzłem komunikacyjnym 
dla pociągów ze Lwowa. Aby jeszcze 
szerzej wykorzystać tę możliwość, 
jaką daje peron LHS, dotychczasowe 
miasteczko namiotowe zostało za-
stąpione liczącą około tysiąc metrów 
kwadratowych halą. Uruchomiono 
tam punkt recepcyjny, z wyżywieniem 
dla uchodźców, opieką medyczną 
i punktem informacyjnym Wydziału 
Spraw Cudzoziemców.

Zmiany umożliwiają przyjmowa-
nie jeszcze większych transportów. 
Najdłuższy dotąd pociąg liczył ponad 
20 wagonów i przewiózł około 1500 
osób. W głównej mierze były to: ko-
biety, dzieci, osoby starsze, a także 
domowe zwierzęta. Do Olkusza tra-
fiają również obcokrajowcy innych 
narodowości niż ukraińska. – Mie-
liśmy już Amerykanina, który przed 
wybuchem wojny wybrał się na wy-
cieczkę na Ukrainę, turystów z Gruzji, 
pracowników azjatyckiej korporacji 
czy studentów z Indii. Wszyscy oni 

uciekają przed wojną – wylicza Ania, 
jedna z osób pomagających w obsłu-
dze uchodźców.

Jak wygląda powitanie?
W organizację transportu za-

angażowane są samorządy, służby 
państwowe i przede wszystkim wo-
lontariusze. To właśnie oni, wraz 
z pomocą służb mundurowych i stra-
żaków, przyjmują uchodźców i przy-
gotowują ich do wyjazdów do miejsc 
docelowych. Na miejscu znajduje się 
również personel olkuskiego szpitala, 
wśród którego jest lekarka z Ukrainy, 
co ułatwia kontakt z osobami potrze-
bującymi pomocy medycznej.

Część z przyjezdnych odbierana 
jest przez bliskich lub osoby prywat-
ne, które wcześniej zadeklarowały 
chęć przyjęcia ich do siebie. Pozostałe 
kierowane są do autokarów. Jedni 
jadą do miejsc zbiorowego zakwa-
terowania, inni zaś przewożeni są 
do Krakowa i Katowic, skąd ruszają 
w dalszą drogę. Ich destynacją mogą 
być zarówno kraje Europy Zachod-
niej, jak i prywatne domostwa na 
terenie całej Polski.

Na terenie naszego powiatu rów-
nież przygotowane zostały ośrodki 
grupowego pobytu dla uchodźców. 
Dla przykładu: gmina Klucze udzie-
liła schronienia ponad stu osobom, 
wśród których są głównie: kobiety, 
dzieci i młodzież. Takie miejsca, 
oprócz swojej podstawowej funkcji, 
stanowią również zabezpieczenie 
w przypadku nagłych sytuacji. – Mo-
że się zdarzyć, że ktoś umówi się na 
odbiór z osobą prywatną i w ostatniej 
chwili coś pójdzie nie tak. W takim 
przypadku jest gdzie zakwaterować 
taką osobę – tłumaczy nam jeden 
z organizatorów punktu.

Lokalna pomoc
Na terenie całego powiatu funk-

cjonuje już kilkanaście punktów 

zbiórek darów. Ilość rzeczy, jakie 
zostały tam dostarczone, można 
już liczyć w dziesiątkach ton. Na 
granicę i dalej, w głąb Ukrainy, 
trafiło już grubo ponad kilkaset 
palet z darami od mieszkańców 
naszego powiatu. Uchodźcy, którzy 
pozostają w naszej okolicy, również 
mogą liczyć na szerokie wsparcie. 
W części z wymienionych punktów 
obywatele Ukrainy mogą zaopa-
trywać się w potrzebne produkty. 
Docelowo powstawać będą miejsca, 
skupiające się wyłącznie na wyda-
waniu pomocy potrzebującym.

Uchodźcy zaczynają również ko-
rzystać z usług publicznych. W przy-
chodniach i w szpitalu pojawiają się 
pierwsi ukraińscy pacjenci. Do szkół 
trafiają zaś pierwsze ukraińskie dzie-
ci. Z dnia na dzień będzie ich coraz 
więcej. Dlatego Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu 
przygotowała na swojej stronie in-
ternetowej kompendium aktualnych 
i ważnych informacji, pomocnych 
w funkcjonowaniu i odnalezieniu 
się narodu ukraińskiego w naszym 
kraju i regionie. Baza ma również po-
móc polskim obywatelom, którzy są 
chętni udzielić jakiejkolwiek pomocy. 
Biblioteka uruchamia również punkt 
bezpłatnej nauki języka polskiego dla 
dorosłych uchodźców.

Partnerska solidarność
Jak informuje olkuski magistrat, 

do Srebrnego Grodu trafiło z Włoch 
kilkadziesiąt paczek dla walczącej 
Ukrainy. Zawierają one lekarstwa 
i środki opatrunkowe. Z inicjatywą 
przekazania darów wyszła pochodzą-
ca z miasta partnerskiego Pontenure 
lekarka  Miriam Casali, która wspólnie 
z mężem rozpoczęła zbiórkę pieniędzy 
wśród swoich znajomych i przyjaciół. 
Za zgromadzone środki zakupiono 
medykamenty, które  trafiły do punktu 
zbiórki w Olkuszu. Bezpłatny transport 
zapewniła firma transportowa z Klucz.

Nie jest to jedyny przykład polsko-
-włoskiej współpracy na rzecz Ukrainy. 
- Warto dodać, że przebywająca obec-
nie w Olkuszu Teresa Musiał – Casali, 
inicjatorka nawiązania kontaktów 
partnerskich pomiędzy Olkuszem 
i Pontenure także przekazała kilkadzie-
siąt paczek środków opatrunkowych 
zakupionych w Olkuszu z pieniędzy 
włoskich darczyńców i zadeklarowa-
ła pomoc wolontariacką – czytamy 
w komunikacie zamieszczonym na 
internetowej stronie UMiG Olkusz. 
Przedstawiciele gminy informują, że 
akcja zbiórki we Włoszech jest nadal 
prowadzona i na transport do Olkusza 
czeka kolejnych kilkadziesiąt paczek.

Fot. Nowy Szpital

OGŁOSZENIE PŁATNE

Machina pomocy...
ciąg dalszy ze str 1
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KOMUNIKAT
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego 

zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw uchwałami Rady FRZGiP RP z dnia 4 marca 2022 r.
przyznała

Tytuły

Człowieka Roku 2021

Wołodymyrowi Zełenskiemu 
Prezydentowi Ukrainy 

Mężowi Stanu

jako wyraz solidarności i najwyższego uznania 
dla heroicznej postawy i przewodzenia Narodowi 

Ukraińskiemu, 
bohaterskiej, powszechnej obrony 

niepodległości Ukrainy,
podczas barbarzyńskiej agresji Rosji 

i ludobójstwa ludności cywilnej 

oraz w podziękowaniu za
obronę Cywilizacji Zachodniej 

i demokratycznego świata
 przed imperialnym reżimem Putina 

Josephowi R. Bidenowi
Prezydentowi Stanów Zjednoczonych 

Ameryki
Mężowi Stanu

jako wyraz uznania za niezłomne umacnianie 
rodziny państw demokratycznych,

ładu międzynarodowego, stanie na straży wolności,
organizację światowej koalicji na czele z Unią 

Europejską 
dla obrony wartości Cywilizacji Zachodu, solidarność 

wyrażającą się w potwierdzeniu gwarancji 
bezpieczeństwa Polski i każdego państwa NATO

oraz podziękowanie za wsparcie dla obrony 
niepodległości Ukrainy, stanowcze decyzje wobec 

reżimu Putina w związku z barbarzyńską agresją Rosji

W poprzednich latach laureatami Tytułu Człowieka Roku Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP byli: Lech Wałęsa, 
Tadeusz Mazowiecki, Danuta Hubner, Jan Kułakowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek, Marian Krzaklewski, Maciej Płażyński, 
Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański, Ryszard Kaczorowski, Leon Kieres, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Lech Kaczyński, 
Kard. Stanisław Dziwisz, Bronisław Komorowski, Bogdan Borusewicz, Andrzej Stelmachowski, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Regulski, 
Leszek Balcerowicz, Janina Ochojska i Adam Małysz, Kard. Józef Glemp, Hanna Suchocka, Andrzej Rzepliński, Janusz Lewandowski, 
kard. Marian Jaworski, Krzysztof Penderecki, Ewa Kopacz, Irena Lipowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Ojciec Święty 
Franciszek, Andrzej Wielowieyski, Zofia Romaszewska, prof. Andrzej Białas, prof. Michał Kleiber, Olga Tokarczuk, Robert Lewandowski, 
prof. Andrzej Matyja, Paweł Borys.

Kazimierz Barczyk 

Przewodniczący
Federacji Regionalnych  Związków Gmin i Powiatów RP 

oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski



5Przegląd Olkuski | 11 marca 2022 |www.przeglad.olkuski.pl

OGŁOSZENIE PŁATNE

GMINA  
TRZYCIĄŻ

Ewa Barczyk
Podczas sesji Rady Gminy 

Trzyciąż miała miejsce miła 
uroczystość uhonorowania na-
grodą Wójta młodego sportowca 
z Jangrota. Mikołaj Gil trenuje 
w wolbromskim klubie UKEMI 
Judo, dwa tygodnie temu zdał 
egzamin na niebieski pas (2 
kyu) i osiąga znaczące sukcesy 
w japońskim sporcie.

Judo zaczął trenować 8 lat  te-
mu, idąc w ślady starszego brata. 
16-letni obecnie zawodnik może 
poszczycić się wieloma sukcesami, 
z których najbardziej ceni sobie, 
zdobyty wkrótce po powrocie na 
matę po doznanej kontuzji w roku 
2021, srebrny medal na Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w Pile 
w wadze do 50 kg.

To już drugi srebrny krążek 
Mikołaja w starcie w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w Judo. 
W roku 2020, podczas swojego 
debiutu w zawodach tej  rangi 

w Poznaniu również zdobył wice-
mistrzostwo w kategorii do 42 kg.

Dziękując za godne reprezen-
towanie  gminy Trzyciąż na ma-
tach w kraju i poza jego granicami, 
obok gratulacji dla zawodnika 
i wspierającej go rodziny, wójt Ro-
man Żelazny przekazał młodemu 

judoce pożyteczny prezent - dobrej 

klasy judogę, która z pewnością 

przyda mu się podczas kolejnych 

startów.

Przyłączamy się do gratulacji 

dla Mikołaja i życzymy mu dalszej 

pięknej kariery sportowej.

Nagroda Wójta dla 
Mikołaja Gila

BRZESZCZE
MUKS Ilkus Olkusz

W dniu 06.03.2022 na hali 

w Brzeszczach odbyły się Halowe 

Mistrzostwa Województwa Mało-
polskiego w LA Dzieci U-12; U -14. 
Zawodnicy Muks Ilkus Olkusz w ka-
tegorii  U-14  osiągnęli dobre wyniki 
sportowe i rekordy życiowe na dy-
stansie 60 m. 

K. - Julia Stachowicz - 10,21 s.; - 

Natalia Stachowicz 11.06; 60 m. 

M. - Jakub Młodzik -11,07 s.

Gratulujemy wyników sportowych.

LA: MUKS Ilkus Olkusz

H A R M O N O G R A M 
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (z wyłączeniem 
opon rolniczych i ciężarowych, kół samochodowych i elementów karoserii oraz tapicerek samochodowych, odpadów budowlanych, 

np. gruzu, drzwi, okien, armatury łazienkowej itp.) z terenu Miasta i Gminy Olkusz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32-241-00-81.  

Odpady należy wystawiać do godziny 6 rano w miejscach umożliwiających dojazd samochodem ciężarowym

Odpady należy wystawiać do godziny 6:00, w miejscach umożliwiających dojazd samochodem ciężarowym. 

REJONY Wiosna 2022
GORENICE 16.03.2022
NIESUŁOWICE, WITERADÓW. 17.03.2022
OLKUSZ; 29 Listopada, Augustiańska, Bóźnicza, Czarnogórska, Dąbrowskiego, Floriańska, Gęsia, Górnicza, Kamyk, Krakowska, Krucza Góra, Mazaniec, 
Mazaniec Boczna, Parkowa, Rynek, Staszica, Szkolna, Szpitalna, Żuradzka. 18.03.2022

OLKUSZ; Budowlanych, Gwarecka, Harcerska, Hutnicza, Kantego, Króla Kazimierza Wielkiego, Kolorowa, Kopalniana, Korczaka, Kościuszki, Krakowskie 
Przedmieście, Kruszcowa, Metalowa, Mickiewicza, Minkiewicza, Nowa, Nullo, Olewińska, Ołowiana, Parcówka, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Powstańców 
Śląskich, Skalska, Skarbnika, Składowa, Szybikowa, Sławkowska, Słowackiego.

21.03.2022

OLKUSZ; Al.-1000 Lecia, Armii Krajowej, Asnyka, Biema, Boczna, Broniewskiego, Chopina, Dworska, Gajewskiego, Jana Pawła II, Kapitana Hardego, Kocjana, Kolejowa, 
Krótka, Leśna, Na Skarpie, Nałkowskiej, Okrzei, Piłsudskiego, Płonowskiej, Rydla, Skwer, Skłodowskiej, Sosnowa, Witeradowska, Świętokrzyska, Łukasińskiego. 22.03.2022

OLKUSZ; Osiedle Centrum, Osiedle Korczaka 1,3,4,5,6, Osiedle Pakuska, Osiedle Polna 2,4,6,10, Osiedle Skalska, Osiedle Śródmieście. Dotyczy wyłacznie 
zabudowy wielorodzinnej - bloki. Odpady przy Altanach Śmietnikowych. 23.03.2022

BRACIEJÓWKA, KOLONIA ZIMKÓWKA, PAZUREK, PODLESIE RABSZTYŃSKIE, TROKS. 24.03.2022
KOSMOLÓW, ZADOLE KOSMOLOWSKIE, OLEWIN, WIŚLICZKA. OLKUSZ; Pakuska, Zagaje. 25.03.2022
OLKUSZ; Astrów, Buchowieckiego, Januchty, Jasna, Jesionowa, Kolberga, Kwiatowa, Miła, Nowowiejska, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Wiejska, Witosa, 
Wyszyńskiego, Zielona. 28.03.2022

RABSZTYN. OLKUSZ; Bohaterów Westerplatte, Cegielniana, Dygasińskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Lipowa, Makowa, Malinowa, 
Niepodległości, Ogrodowa, Parcze, Piękna, Rabsztyńska, Różana, Sikorka, Storczykowa, Słoneczna, Topolowa, Urocza, Wapienna, Wiśniowa. 29.03.2022

BOGUCIN MAŁY, CZARNY LAS. OLKUSZ; 20 Straconych, Głowackiego, Jurajska, Na Skraju, Podgrabie, Polne Wzgórze, Pułaskiego, Skalista, Sobieskiego, 
Spacerowa, Widokowa, Zamkowa. 30.03.2022

OLKUSZ; Biała, Długa, Gwarków, H.kołłątaja, Mieszka I, Ponikowska, Stary Olkusz, Zacisze, Pomorska. 31.03.2022
OLKUSZ; Osiedle Młodych. Dotyczy wyłacznie zabudowy wielorodzinnej - bloki. Odpady przy Altanach Śmietnikowych. 01.04.2022
ZAWADA, ZIMNODÓŁ. 10.03.2022
ŻURADA. 17.03.2022
OLKUSZ: Osiedle Słowiki Dotyczy Wyłącznie Zabudowy Wielorodzinnej – Bloki, Odpady przy Altanach Śmietnikowych 31.03.2022
KOGUTEK, ZEDERMAN 07.04.2022
OSIEK, SIENICZNO, ZIMNODÓŁ NR 167, 167A, 167B, 167E, 168, 169, 169A, 169B, 170, 170A, 171, 171A, 172, 173, 174 14.04.2022

OGŁOSZENIE PŁATNE
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POWIAT
Wiola Woźniczko

Do 23 marca gminy mogą 
zgłaszać swoje sołectwa do szóstej 
już edycji konkursu „Małopolska 
Wieś 2022”. Pula nagród dla lau-
reatów w trzech kategoriach to 
485 tys. złotych. Środki te mogą 
być wykorzystane na realizację 
zadań własnych gminy na terenie 
zwycięskiego sołectwa.

Głównym celem konkursu jest 
wyróżnienie sołectw, które aktyw-
nie działają na rzecz podniesienia 
atrakcyjności małopolskiej wsi i po-
prawy jakości życia jej mieszkańców 
poprzez m. in.: promowanie dbałości 
o estetykę, kształtowanie krajobrazu 
wiejskiego i ładu przestrzennego so-
łectwa, promowanie działań na rzecz 
zmiany wizerunku wsi, promowanie 
działań wzmacniających tożsamość 
lokalną i integrację wspólnot wiej-
skich, kształtowanie świadomości 
kulturowej, utworzenie narzędzi 
internetowych służących upowszech-
nianiu informacji dla mieszkańców 
odnośnie bieżących wydarzeń i wa-
lorów sołectwa.

-Na szóstą już edycję konkur-
su Małopolska Wieś czeka wiele 
społeczności małopolskich sołectw. 
Przez minione lata konkurs cieszył 
się dużą popularnością i zyskał 
uznanie Małopolan mieszkających 
na terenach wiejskich. Przyjmuję to 

z satysfakcją, ponieważ celem samo-
rządu województwa jest promowanie 
najciekawszych inicjatyw lokalnych - 
mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wzorem ubiegłych lat gminy mo-
gą zgłosić maksymalnie jedno sołec-
two w jednej lub dwóch kategoriach 
(zgłoszenie w dwóch kategoriach może 
dotyczyć kategorii Najpiękniejsza 
Małopolska Wieś i Małopolska Wieś 
w Sieci lub kategorii Nowatorska 
Małopolska Wieś i Małopolska Wieś 
w Sieci). Formularze, regulamin 
i wszystkie konkursowe informacje 
są na www.malopolska.pl

W kategoriach: „Najpiękniejsza 
Małopolska Wieś „i „Nowatorska 
Małopolska Wieś” jurorzy skupią się 
na lokalnych inicjatywach, zorganizo-
wanych od 2017 roku. W przypadku 
„Małopolskiej Wsi w Sieci” oceniania 
będzie strona internetowa sołectwa 
istniejąca od co najmniej 2021 roku 
lub profil sołectwa na portalu spo-
łecznościowym.

W poprzednich edycjach nagrody 
i wyróżnienia trafiały do sołectw z te-
renu naszego powiatu. Przypomnijmy, 
że Chrząstowice z gminy Wolbrom 
zostały „Nowatorską Małopolską 
Wsią” w pierwszej edycji konkursu, 

a w kolejnej tytuł ten przypadł Zeder-
manowi z gminy Olkusz. Wówczas 
wyróżnienie w tej kategorii otrzymały 
Rodaki z gminy Klucze, a w kategorii 
„Piękna Małopolska Wieś” Wierzcho-
wisko z gminy Wolbrom uplasowało 
się na trzecim miejscu. Dwa lata 
temu trzecią nowatorską wsią został 
podolkuski Osiek. Bydlin z gminy 
Klucze otrzymał wyróżnienie wśród 
najpiękniejszych wsi. W 2020 roku 
z powodu wybuchu pandemii kon-
kurs odwołano. W ubiegłym roku 
Gorenice zyskały wyróżnienie w kate-
gorii „Nowatorska Małopolska Wieś”.

Najpiękniejsza czy nowatorska 
- konkurs małopolskich wsi

POWIAT
KPP w Olkuszu

Komenda Główna Policji uru-
chomiła telefony dyżurne oraz 
kontakty drogą mailową dla osób, 
które chcą przekazać Policji in-
formacje o przypadkach handlu 
ludźmi, przestępstwach na tle 
seksualnym oraz zaginięciach 
uchodźców i ich rodzin, przeby-
wających na terenie RP w związku 
z prowadzonymi działaniami zbroj-
nymi na terenie Ukrainy.

Centrum Poszukiwań Osób 
Zaginionych Komendy Głównej Po-
licji uruchomiło specjalny numer 

telefonu 47 72 123 07 (dla osób 
dzwoniących zza granicy +48 47 
72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: 
cpozkgp@policja.gov.pl, pod który-
mi można przekazywać, jak również 
uzyskiwać informacje oraz pomoc 
w sytuacjach związanych z zaginię-
ciem osób, które przekroczyły granicę 

RP w związku z prowadzonymi działa-
niami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

CPOZ KGP na bieżąco monito-
rując działania prowadzone przez 
jednostki Policji na terenie kraju 
w zakresie poszukiwania osób za-
ginionych stale współpracować bę-
dzie w tym zakresie z jednostkami 
administracji rządowej, publicznej 
i organizacjami pozarządowymi, 
które zajmują się wsparciem Policji 
w poszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział do Walki z Handlem 
Ludźmi Biura Kryminalnego KGP 
prowadzi dwa kanały komunikacji. 
Na adres e-mail:  handelludz -
mibsk@policja.gov.pl  można 
przesłać policjantom informacje 

o wszelkich przejawach handlu 

ludźmi. Dodatkowo obsługiwana 

jest specjalna infolinia o numerze: 

664 974 934 (dla osób dzwonią-
cych zza granicy +48 664 974 
934). Dzwoniąc pod ten numer 

przekazać można informacje do-

tyczące zarówno handlu ludźmi, 

jak i przestępstw seksualnych, 

pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia ta jest również wyko-

rzystywana do kontaktów z organi-

zacjami pozarządowymi w zakresie 

niesienia pomocy ofiarom tych 

przestępstw.

Specjalna infolinia dla 
uchodźców z Ukrainy i ich 

rodzin na terenie RP

 Zawody odbędą się 13 marca 
na strzelnicy w Bukownie, 
przy ul. Długiej (za Domem Seniora, 
d. jednostka wojskowa). 
Zaczynamy o godz 11.00
W programie: Zawody strzeleckie!

Otwarte Zawody z Okazji Dnia Kobiet

Klub Strzelecki LOKUS zaprasza panie 
i sympatyków strzelectwa na 

Otwarte Zawody z Okazji Dnia Kobiet.

Opłata startowa dla pań gratis. 
Możliwość zapoznania się z podstawową 
obsługą broni. 
Dla najmłodszych strzelanie z replik broni ASG. 

tel. 510 191 033tel. 510 191 033

Wylewki agregatem

„Przed Sądem Rejonowym w Olkuszu I Wydziałem Cywilnym do 

sygn. akt I Ns 377/20 z wniosku Danuty Galmach z udziałem Marty 

Płachta, Włodzimierza Galmach, Zdzisława Galmach i Kazimierza 

Galmach toczy się postępowanie o uregulowanie własności 

gospodarstwa rolnego (uwłaszczenie) dotyczące nieruchomości 

położonej w Rodakach (powiat olkuski, Gmina Klucze, obręb 

ewidencyjny Rodaki) składającej się z działki ewidencyjnej nr 2130 

o pow. 0,7930 ha oraz nieruchomości położonej w Chechle (powiat 

olkuski, Gmina Klucze, obręb ewidencyjny Chechło), składającej się 

z działki ewidencyjnej 1920/15 o pow. 0,0617 ha dla których nie jest 

prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy 

od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie 

i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi 

nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione”. 

SĄD REJONOWY 
W OLKUSZU

18 marca
ZAMÓW REKLAMĘ:

515 266 722
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OGŁOSZENIA PŁATNE

REKLAMA

POWIAT
Wiola Woźniczko

Pamiętacie pomysł montażu 
przy drogach powiatowych tzw. 
wilczych oczu, aby powstrzymać 
dzikie zwierzęta przed przecho-
dzeniem przez drogę, gdy jadą 
samochody? Taka była propozycja 
powiatowych radnych. Teraz wia-
domo już, że odblaskowe słupki nie 
będą montowane.

W styczniu pisaliśmy o pro-
pozycji radnych: Barbary Haberki 
i Michała Mrówki dotyczącej montażu 
prostokątnych odblasków na przy-
drożnych słupkach, które odbijając 
światła nadjeżdżających samochodów 
na teren przyległy do drogi. W efekcie 
dzikie zwierzęta nie powinny wcho-
dzić na jezdnię w momencie, gdy 
poruszają się po niej pojazdy.

Radni proponowali, aby wspólnie 
z Policją i Nadleśnictwem wskazać 
najodpowiedniejsze lokalizacje na 
montaż tego typu odblasków. Ko-
lejnym pomysłem było zaznaczanie 
przy określaniu specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przypadku 
zadań polegających na budowie, 
modernizacji czy remoncie dróg po-
wiatowych, by wykonawca stosował 
zamontowanie specjalnych słupków 

z odblaskiem. - Po oświetlonych bez-
piecznych przejściach dla pieszych, 
wilcze oczy stanowiłyby kolejny 
sposób na poprawę bezpieczeństwa 
na powiatowych drogach – argu-
mentowali radni Barbara Haberka 
i Michał Mrówka.

Jako przykład podali Świdnik, 
gdzie przy jednej z dróg pojawiły się 
tzw. wilcze oczy.

Jak już pisaliśmy, wicestaro-
sta Paulina Polak w odpowiedzi na 
wniosek radnych informowała, że 
obowiązujące przepisy nie określają 
parametrów oraz warunków stoso-
wania tzw. wilczych oczu, niemniej 
jednak wielu zarządów dróg dokonuje 
ich montażu. W przypadku naszego 
powiatu konieczne byłoby opraco-
wanie projektów w zakresie zmia-
ny stałej organizacji ruchu, zakup 
i montaż słupków i montaż na nich 
wilczych oczu.

Gdzie było najwięcej 
zdarzeń?

Jak dalej potoczyła się sprawa? 
Zarząd Powiatu w ślad za pomysłem 
radnych zwrócił się do Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu o infor-
macje, ile odnotowano zdarzeń dro-

gowych z udziałem dzikich zwierząt 
w 2019, 2020 i 2021 roku i w jakich 
miejscach do nich doszło.

Z odpowiedzi wynika, że najwię-
cej takich zdarzeń (11) było w gminie 
Klucze na drodze Bolesław - Klucze 
– Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom. 
W gminie Olkusz do siedmiu takich 
zdarzeń doszło na drodze Olkusz - 
Osiek – Gorenice, do sześciu na dro-
dze Olkusz – Bukowno, a do czterech 
na drodze Gorenice – Olkusz.

Z kolei w Bukownie cztery zdarze-
nia z dziką zwierzyną miały miejsce 
na drodze Sławków - Bukowno (ul. 
Sławkowska), a trzy na traktach: Ol-
kusz - Bukowno oraz Sławków - Krzy-
kawa – Bolesław do ul. Niepodległości 
w Bukownie.

W gminie Wolbrom sześć zda-
rzeń odnotowano na drodze Bydlin 
– Wolbrom, a trzy na drodze Chełm 
- Poręba Górna. Po trzy zdarzenia 
były w gminie Trzyciąż na trasach: 
Gołaczewy – Sucha – Wysocice oraz 
Porąbka - Trzyciąż. Z kolei w gminie 
Bolesław sześć zdarzeń zgłoszono na 
drodze Bolesław – Klucze, pięć na 
trakcie Laski – Bolesław.

W każdej z gmin w latach 2019 
- 2021 do zdarzeń z udziałem dzi-

kich zwierząt  dochodziło także na 
innych traktach - były to pojedyncze 
przypadki.

Wilczych oczu nie 
będzie

Policyjne statystyki już znamy. 
Jaką zatem decyzję podjęły władze 
powiatu?

- Słusznie Państwo Radni zwra-
cają uwagę na to, że do oznaczenia 
miejsc, w których zwierzęta dziko 
żyjące często przekraczają drogę, 
stosuje się znaki ostrzegawcze A-18 b 
i to zobowiązuje uczestnika ruchu do 
zachowania szczególnej ostrożności. 
Niemniej jednak nagłe wtargniecie 
dzikiej zwierzyny przed nadjeżdża-
jący pojazd ma charakter zdarzeń 
losowych i kierujący pojazdem, który 
nie zachowa szczególnej ostrożności 
i nie zmniejszy prędkości, ma zniko-
me szanse wykonania skutecznego 
manewru celem uniknięcia kolizji 
– odpowiada na wniosek radnych 
wicestarosta Paulina Polak.

Kluczową sprawą są przepisy. 
Zarząd Drogowy w Olkuszu zwrócił 
się do władz wspomnianego Świd-
nika z pytaniem o podstawę prawną 
umożliwiającą montaż wilczych oczu 
oraz zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu wprowadzającej takie oznako-
wanie odblaskowe.

Urząd Miasta w Świdniku odpo-
wiedział, że tzw. wilcze oczy zostały 
zamontowane na drodze wewnętrznej, 
niezaliczonej do żadnej kategorii dróg 
publicznych.

Po zebraniu opisanych informacji 
władze naszego powiatu podjęły decy-
zję. -Zarząd Powiatu informuje, że nie 
będzie wprowadzał zmian w istnie-
jących stałych organizacjach ruchu 
na drogach w zakresie montażu tzw. 
wilczych oczu - odpowiada radnym 
wicestarosta Paulina Polak.

„Wilczych oczu” nie będzie

OLKUSZ
A.N.Q.A.

„Olkuski Łańcuch Światła - 
Solidarni z Ukrainą” - pod takim 
hasłem odbyła się manifestacja na 
olkuskim rynku przeciwko rosyj-
skiej napaści na Ukrainę. To ko-
lejna forma okazania solidarności 
mieszkańców Srebrnego Miasta 
z naszymi wschodnimi sąsiadami.

W czwartek, 3 marca 2022 r., 
w godzinach wieczornych, na olku-
skim rynku zgromadziła się grupa 
mieszkańców powiatu olkuskiego, 
wyrażających swoje poparcie dla 
objętej wojną Ukrainy. Kilkadziesiąt 
osób wspólnie skandowało hasła ta-
kie jak: „wolna Ukraina bez Putina”, 

„solidarność z Ukrainą” i „sława 
Ukrainie”. Wśród uczestników wy-
darzenia znaleźli się również przy-
byli do naszego miasta Ukraińcy.

- Dojechałam tutaj pociągiem ze 
Lwowa. Chciałam podziękować stra-
ży granicznej i wszystkim Polakom, 
którzy pomogli dotrzeć do Olkusza 
moim dzieciom i mnie. Życzę nam 
wszystkim, nie tylko Polsce, żeby to 
była ostatnia wojna na Ukrainie i na 
świecie – mówiła ze łzami w oczach 
kobieta.

Uczestnicy wydarzenia przynie-
śli ukraińskie flagi, niebiesko-żółte 
wstążki, znicze oraz transparenty. 
Michał Latos, rzecznik olkuskiego 
magistratu, opowiedział o szerokich 
działaniach samorządu na rzecz 

pomocy uchodźcom. Podzięko-

wał za ofiarność i zaangażowanie 

mieszkańców i prosił o dalsze prze-

kazywanie darów. Obecnie najpo-

trzebniejszymi rzeczami, których 

można przynosić do punktu zbiórki 

przy alei 1000-lecia są: leki, opa-

trunki i latarki.

Razem przeciwko wojnie

Zapraszamy przez cały rok, 
również w wakacje!

Zapraszamy przez cały rok, 
również w wakacje!

Polub nas na Дитячий садок

www.urwisy-olkusz.pl

. Tel. 690-484-104 

Nasze przedszkole to:Nasze przedszkole to:

ZAPISY    ZAPISY!
na wakacje 2022 oraz nowy rok szkolny 2022/2023
Przedszkole Mądre Urwisy to placówka z 10 letnią tradycją, 
prowadzona przez nauczyciela wychowania przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej.

bezstresowa adaptacja dziecka- dla dzieci od 2,5 r.ż. również z pieluszką, 
wykwalifikowana, serdeczna kadra, 
kameralne, domowe warunki, niewielkie grupy
smaczne, świeże posiłki. Warzywa, owoce zamiast słodkich podwieczorków, 
do picia przede wszystkim woda niegazowana. 
bogata oferta zajęć dodatkowych: j.angielski codziennie w ramach czesnego, 
robotyka, rytmika, zajęcia sportowe, kulinarne, edukacja finansowa, 
Sensoplastyka®, elementy integracji sensorycznej, warsztaty kreatywne, 
uroczystości, wizyty ciekawych gości

zajęcia z logopedą, psycholog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, 
fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, specjalista ASD. Przyjmujemy dzieci 
z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz WWR. 
Uzyskaliśmy wysokie oceny Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
parking, plac zabaw . 

Ponadto:Ponadto:

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”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, 
Bogucina Dużego, Bogucina Małego, Bolesławia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Chełma, Chechła, Cieślina, Czubrowic, Golczowic, 
Gołaczew Nadmłynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydlińskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Krążka, 
Krza, Krzykawy, Krzykawki, Krzywopłot, Kwaśniowa, Lasek, Osieka, Michałówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Racławic, 
Rodak, Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wodącej, Wolbromia, 
Zarzecza, Zawady, Zimnodołu, Zedermana, Żurady.

Redaktor naczelny: Dariusz Krawczyk
Redaktor: Wiola Woźniczko 
wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl

Adres redakcji: 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie ogłoszeń: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
Wydawca: NEON S.C., 32-300 Olkusz, ul. M. Biema 11
Skład: NEON S.C. Druk: Polska Press Sp. z o.o.

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

Zatrudnię
kierowcę

Kat.C+E   (LORA)
Tel. 604 503 205

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

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

>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

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

Kluczową sprawą są przepi-
sy. Zarząd Drogowy w Ol-
kuszu zwrócił się do władz 
wspomnianego Świdnika 
z pytaniem o podstawę 
prawną umożliwiającą 
montaż wilczych oczu oraz 
zatwierdzony projekt organi-
zacji ruchu wprowadzającej 
takie oznakowanie odbla-
skowe.
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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 
Mirosława Buczynowska dr. n. med. spe-
cjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. 
Tel. 604 270 920. 
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, 
chirurg, USG jamy brzusznej, USG dop-
pler naczyń. Leczenie chorób żył: lecze-
nie żylaków, „pajączków” za pomocą 
skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z  zakresu chirurgii 
ogólnej. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 64. Przyjmuje w  środę, 
piątek od 16.00. Rejestracja telefoniczna 
32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista 
chirurg, specjalista chirurgii plastycznej 
Olkusz, ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. 
Czw. od 17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 
604 503 799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg 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 pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: 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 Do-
rota Nowak. Diagnostyka oraz leczenie 
cukrzycy i jej powikłań. Możliwość konsul-
tacji dietetycznych. Olkusz, ul. Żeromskie-
go 4/28. Rejestracja telefoniczna w godz. 
9-13: diabetolog- 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
Podolog. 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: 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. Tel. 694 
839 534.

Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta 
Jarosz, ul. Nullo 35 b. Terapia małżeń-
ska, nerwice, depresja, zaburzenia od-
żywiania. Tel. 516 067 571 www.olku-
szpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna 
Kaska-Biś. Wczesna interwencja psy-
chologiczna. Diagnoza i  terapia dzieci, 
młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia 
2, tel. 608 462 479.

Ewa Leśniak - pedagog, surdopedagog, 
terapeuta pedagogiczny. Diagnoza i 
terapia pedagogiczna dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tel. 
602 561 394.
Gabinet psychologiczno-psychotera-
peutyczny mgr Nadia Knyziak. Psycho-
terapia uzależnień, Psychoterapia osób 
współuzależnionych i osób z syndro-
mem DDA. Badania i porady psycholo-
giczne, tel.501 286 603.

Agata Majda, psycholog, terapia krót-
koterminowa. Tel. 512 331 430. www.
pracowniaterapeutyczna.eu
Lidia Nalaskowska - psychoterapia, 
psychoanaliza , terapia rodzinna, te-
rapia uzależnień  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „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, nerwi-
cowych, 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 te-
rapeutyczne - wiek: 11-14 lat i 14- 19, 
Olkusz ul. Górnicza 2 tel. 502091259, 
 www.iwonasiudak.cba.pl
Karolina Wcisło -pedagog, terapeuta 
pedagogiczny. Ocena gotowości szkol-
nej, diagnoza dysleksji i trudności szkol-
nych, terapia pedagogiczna, nauka czy-
tania. 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, cer-
tyfikowany psychoterapeuta Gestalt, 
superwizor psychoterapii. Badania psy-
chologiczne, psychoterapia, konsulta-
cje. 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. 10/4 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

OGŁOSZENIA PŁATNE

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

11.03	 Apteka	Słoneczna,	ul.	Skwer	6	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

12.03	 Apteka	Ziko,	ul.	K.K.	Wielkiego	24	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

13.03	 Apteka	Euro,	ul.	Rabsztyńska	2	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

14.03	 Apteka,	Al.	1000-lecia	17	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

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

16.03	 Apteka	Hygieia,	Al.	1000-lecia	2b	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

17.03	 Apteka,	ul.	Krakowska	16	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

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.

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.

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

tel. 570 691 681
www.kosmetyka-olkusz.pl

FOTOODMŁADZANIE 
TWARZY
* przy zakupie 
pakietu 
dwóch zabiegów  

•  poprawa gęstości skóry 

•  podniesiony owal twarzy

•  zmniejszenie cieni pod oczami

•  zmniejszenie przebarwień 

    i rozszerzonych naczyń

KORZYŚCI

Centrum 
kosmetologii
estetyczne

345 
zł 


