
Przegl¹d
OlkuskiOLKUSZ 

BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

R
E

K
L

A
M

A

 18.03.2022 r. nr 11/1364             Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego             Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231‒7810

REKLAMA

ciąg dalszy na str 3

całodobowo

www.przeglad.olkuski.plPOWIAT
A.N.Q.A.

Rosyjska inwazja na Ukrainę 
trwa. Jednym z jej efektów jest 
największa od dziesięcioleci fala 
uchodźców wojennych, szukających 
schronienia przed wojennym kosz-
marem. Część z tych osób trafia do 
okolicznych gmin. Miniony tydzień 
przyniósł szereg kolejnych inicjatyw 
pomocowych zorganizowanych na 
terenie naszego powiatu. 

Kolejny tydzień 
wojennego kryzysu

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.

Skład OPAŁUSkład OPAŁU

32-329 Bolesław, ul. Osadowa 2

3322  664477  9900  3377,,  666688  338866  667744

Posiadamy transport   

SSuuppeerr  cceennyy
eekkooggrroosszzeekk

wwoorrkkoowwaannyy,,  SSUUSSZZOONNYY
TTYYLLKKOO  PPOOLLSSKKII  WWĘĘGGIIEELL

  ggwwaarraannccjjaa  jjaakkoośśccii
W sprzedaży 
pellet OLCZYK W STAŁEJ OFERCIE:

 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 

Zapraszamy: 

pn.-pt. 8:30-17:00, 

sob. 9:00-13:00   

Olkusz, al. 1000-lecia 2 A

W OFERCIE FARBY BOLIX
NOWY MIESZALNIK

W OFERCIE FARBY BOLIX
NOWY MIESZALNIK

   695 057 111

/hosigaleria/hosigaleria

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 

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

tel./fax 32 642 46 98
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 7:00-17:00

sobota: 8:00-13:00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei ULTRALITE S1
klej wysokoelastyczny 
do płytek o dużych 
rozmiarach

65,90 
                  zł/15 KG

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów

Mapei
Adesilex p9
BIAŁY
klej DO PŁYTEK  

48,90 
                 zł/25 kg

38,50 
                 zł/25 kg

KNAUF
GOLDBAND
FINISH

47,60
          zł/18kg

Mapei
Adesilex p9
SZARY
klej DO PŁYTEK  

Krakowska 14

BIŻUTERIA 
ZŁOTA, SREBRNA I MODOWA

32 754 36 15, 509 455 121 
www.mcbizuteria.pl

SKUP 
ZŁOTA NAPRAWY GRAWER

Urodziny 
tematyczne
Urodziny 
tematyczne

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

Eksperymenty, disco, 
Mini Spa, robotyka, 

Mali Kucharze
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PODZIĘKOWANIA

OLKUSZ
Wiola Woźniczko, fot. Wojciech 
Ozdoba

Szlak poświęcony górniczej hi-
storii Ziemi Olkuskiej oraz Zagłę-
bia Dąbrowskiego we współpracy 
z ościennymi gminami – niedawno 
informowaliśmy o takiej inicjatywie 
jednego z miejskich radnych. Co na 
to władze miasta?

Przypomnijmy, że chodziło o stwo-
rzenie nowego szlaku i połączenie go ze 
Szlakiem Kruszcowym na terenie Dąbro-
wy Górniczej. W przyszłości turystyczna 
atrakcja mogłaby zostać przedłużona 
na tereny sąsiednich gmin: Bukowna, 
Bolesławia, Klucz czy Sławkowa. Ko-
lejną propozycją jest powołanie zespołu 
historyków, przewodników i pasjonatów 
„ krzewiących wiedzę o znanych i mniej 
znanych atrakcjach turystycznych”. 
Mieliby oni opracować kolejne punkty 
szlaku i tym samym wskazać mające 
się na nim znaleźć atrakcje dla zwie-
dzających. Całości powinno dopełnić 
odpowiednie oznakowanie dla pieszych 
i zmotoryzowanych turystów oraz wyda-
nie broszur, ulotek, stworzenie strony 
internetowej.

– Połączenie obiektów na terenie 
dwóch województw, trzech powiatów i co 
najmniej 6 gmin jest dużym przedsię-
wzięciem i z pewnością wiązać się będzie 
z wieloma trudnościami. Stworzenie 
szlaku historycznego łączącego Olkusz 
z Dąbrową Górniczą może jednak przy-
nieść wiele korzyści dla całego obszaru 
związanego z historią górnictwa i hutnic-
twa rud srebra, cynku i ołowiu. Jestem 
pewien, że współpraca samorządów 
oraz innych podmiotów: naukowych, 
kulturalnych czy turystycznych pozwoli 

wykorzystać efekt synergii, który będzie 
podstawą do skutecznej strategii marke-
tingowej i zaowocuje stałymi wpływami 
z turystyki do portfeli naszych mieszkań-
ców – przekonywał w swojej interpelacji 
radny Wojciech Ozdoba.

Gmina Olkusz od lat podejmuje 
szereg działań służących popularyzacji 
olkuskiego górnictwa – odpowiada bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Co zatem w ostatnim czasie zro-
biono w tym temacie? W ubiegłym roku 
gmina zgłosiła do Banku Projektów Tu-
rystycznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego projekt 
„Udostępnienie reliktów dawnego ol-
kuskiego górnictwa kruszcowego, jako 
zintegrowanego produktu turystyczne-
go”. Opracowana wstępna koncepcja 
szlaku zakłada „udostępnienie dla ruchu 
turystycznego najcenniejszych reliktów 
dawnego górnictwa rud srebra, ołowiu 
i cynku oraz stworzenie łączącego je 
rowerowego „Szlaku Kopalń Olkuskich”.

Do działań dotyczących popula-
ryzacji olkuskiego górnictwa zalicza 
się również Srebrny Szlak Gwarków 
Olkuskich, jak również wydawnictwa 
promocyjne opracowywane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu, wystawa 
planszowa „Górnicze tradycje Srebrnego 
Miasta” cyklicznie prezentowana na 
olkuskim rynku

- W kilku miejscach związanych 
z historią olkuskiego górnictwa, m. in. 
w Grodzisku Stary Olkusz, przy Sztolni 
Ponikowskiej, czy płuczce „Józef”, 
znajdują się tablice informacyjne opra-
cowane przez Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu oraz Nadleśnictwo Olkusz. 
Dostrzegam znaczenie oraz potrzebę 
opracowywania kolejnych takich tablic 
np. przy administrowanym przez MOSiR 
terenie Parku Rekreacyjno - Krajobra-
zowego „Silver Park”, gdzie działała ko-
palnia galmanu „Józef”. W tym miejscu 
warto dodać, że od kilkudziesięciu lat 
istnieje pieszy „Szlak Gwarków” PTTK 

prowadzący z Olkusza do Sławkowa. 
Szlak jest wyznakowany i zarządzany 
przez PTTK – pisze burmistrz Piaśnik.

A co z koncepcją współpracy 
z ościennymi gminami w zakresie pro-
mocji górniczej historii? - Jestem otwarty 
na spotkanie, w którym mogą wziąć 
udział zarówno przedstawiciele ościen-
nych gmin historycznej ziemi olkuskiej 
w których rozwijało się górnictwo rud 
ołowiu i srebra, a potem galmanu (m. in. 
Bukowno, Bolesław, Sławków), a także 
specjaliści z zakresu historii górnictwa, 
turystyki oraz promocji. Celem takie-
go spotkania powinno być zarówno 
określenie pewnego istniejącego stanu 
rzeczy w tym zakresie, jak również zde-
finiowanie potrzeb i wstępne określenie 
kierunku, w którym moglibyśmy podjąć 
wspólne działania – uważa burmistrz 
Roman Piaśnik.

Jak Waszym zdaniem powinna 
wyglądać taka współpraca?

Czy rozwinie się turystyczna 
współpraca?

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Niebawem rozpocznie się długo 
wyczekiwany przez mieszkańców 
i kierowców remont ulic: ks. Gajew-
skiego, Biema i Dworskiej. Zgodnie 
z planem, trakt powinien być gotowy 
do końca sierpnia przyszłego roku.

Przypomnijmy, że droga ma zostać 
zmodernizowany na długości około 2 
km – od skrzyżowania ul. ks. Gajew-
skiego z obwodnicą do skrzyżowania 
ul. Dworskiej z ul. 29 Listopada. Co 
wchodzi w zakres inwestycji? No-
wa nawierzchnia bitumiczna na ul. 
Dworskiej, gdzie zaplanowano także 
dobudowę i przebudowę chodników 
z kostki brukowej betonowej oraz bu-
dowę odcinków kanalizacji deszczowej. 
Z kolei na ul. Biema i ks. Gajewskiego 
przebudowie ulegnie jezdnia oraz 
chodniki – na ciągi pieszo rowerowe. 
Tam również zostaną dobudowane od-
cinki kanalizacji deszczowej. W rejonie 
skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i ul. 
Legionów powstaną pełnowymiarowe 
zatoki autobusowe. Trakt wzbogaci 
się o ścieżkę rowerową od osiedla 

Pakuska w kierunku Witeradowa . Na 
tym odcinku przebudowany zostanie 
chodnik oraz zatoka autobusowa przy 
zjeździe z obwodnicy w ul. ks. Kanonika 
Stanisława Gajewskiego.

-Umowę na realizację zadania 
podpisano z Firmą TRANZIT Sp. z o. 
o. w dniu 10.02.2022 r., z terminem 
realizacji do 10.08.2023 r. W dniu 
16.02.2022 r. wykonawca przejął plac 
budowy i przygotowuje się do rozpoczę-
cia robót, opracowując projekt czasowej 
organizacji ruchu i umowę z podwyko-
nawcą. Jak wspominałem na początku 
roku, lokalizacja drogi pomiędzy dwoma 
największymi osiedlami Olkusza oraz 
sąsiedztwo jednej z największych pa-
rafii Diecezji Sosnowieckiej sprawia, 
że ten trakt ma duże znaczenie dla 
poprawy układu komunikacyjnego. 
Gruntowny remont tej drogi od lat 
wyczekiwany przez mieszkańców, jak 
i kierowców w przyszłym roku stanie 
się faktem – mówi starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk.

Koszt powiatowej inwestycji to nie-
co ponad 6,1 mln złotych, z czego 5 mln 
złotych stanowi dofinansowanie w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

Remont ruszy 
wkrótce

Dziękujemy za opiekę w ostatnich dniach życia naszego Taty
lekarzom oraz personelowi

Oddziału Neurologicznego Nowego Szpitala w Olkuszu

Dziękujemy Ks. Prałatowi Stefanowi Roguli, Ks. Kanonikowi Maciejowi Forysiowi 
oraz Ks. Grzegorzowi Woszczkowi za celebrację mszy pogrzebowej

Dziękujemy Panu mgr Zbigniewowi Kwincie oraz jego pracownikom
za okazaną pomoc oraz profesjonalną organizację uroczystości pogrzebowej

ŚŚPP

Józefa Leszka
Kluczewskiego

Z wyrazami szczerej wdzięczności 
Synowie z Rodzinami

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej 

składamy serdeczne podziękowania

Pożegnanie
Dnia 12.03.2022 r w głębokim smutku pożegnaliśmy zmarłego 4.03.2022 nasze-

go przyjaciela, kolegę, dobrego znajomego – doktora Józefa Kluczewskiego – Lesz-
ka. Przed kilkoma tygodniami powiedział do naszej wspólnej znajomej, że pewnie 
„umrze na stojąco”. I tak się stało. Zachorował nagle i umarł po tygodniu, nie dając 
szans polskiej medycynie. Uniknął długiej, przykrej choroby, niesprawności, ko-
nieczności stałej opieki. Do końca samodzielny, sprawny, wyglądał na osłabionego, 
ale nie skarżył się na nic, pozbawiony obecności i pomocy zmarłej przed 9-ma laty żony. Obserwowa-
łam Go pełna podziwu i zazdrości. Intensywnie zajmował się przy tym swą kronikarską pasją - przy-
gotowywaliśmy do druku dalszą część wspomnień – biografii nieżyjących olkuskich lekarzy. Zostało 
jeszcze trochę pracy – niewiele. Skończymy to Twoje dzieło. Obiecuję Ci Leszku.

Doktor Leszek Kluczewski urodził się 26.10.1931 roku w Olkuszu. Przez kilkanaście lat był jedy-
nakiem (siostra przyszła na świat dopiero w 1944 r.) Przed wojną jeszcze rozpoczął naukę w szkole 
podstawowej, potem jakaś nauka w czasie okupacji. W 1945 roku zakończył naukę w szkole podstawo-
wej i rozpoczął w reformowanym wówczas olkuskim gimnazjum i liceum. Maturę zdał w 1950 roku.

Po maturze rozpoczął studia na Wydziale stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu – 
Rokitnicy. Tytuł lekarza stomatologii otrzymał w 1955 r. 

Pierwsza praca zawodowa w Ośrodku Zdrowia w Bukownie. Otrzymał tam mieszkanie. W czasie 
pracy w Bukownie ożenił się oraz rozpoczął specjalizację z protetyki. W 1964 r. otrzymał stanowisko 
Kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej (tak się wówczas pracownia nazywała). Pracował 
tam do przejścia na emeryturę w 1996 r. W tym czasie Pracownię znacznie powiększył i unowocześnił. 
Pełnił również funkcję Kierownika Specjalistycznej Poradni Stomatologicznej w Olkuszu.

Już w czasie nauki w Liceum zaangażował się w ruch harcerski, również po jego odrodzeniu po 
Październiku 1956 roku, czynnie biorąc udział w działalności harcerskiej, uczestnicząc w obozach. 
Doszedł do stopnia podharcmistrza. Po kilku latach, kiedy to sytuacja w Polsce nie sprzyjała działal-
ności prawdziwego harcerstwa, ten ruch społeczno – patriotyczny zlokalizował się w olkuskim Od-
dziale PTTK i trwał aż do lat 1989 – 90. Doktor Leszek cały ten czas, aż do stopniowego odchodzenia 
druhen i druhów na „wieczną wartę” – utrzymywał z nimi bardzo bliskie kontakty.

Po przejściu na emeryturę rozwinął swoją pasję kronikarską – zbierał, dokumentował i opisywał 
historię olkuskiego harcerstwa, swojej Pracowni Protetycznej. Wreszcie, ok. roku 2002 zaczął pisać 
biografie – wspomnienia nieżyjących (poczynając od początku XX w.) olkuskich lekarzy i lekarzy sto-
matologów. Pod tytułem „IN MEMORIAM” zostały wydane w 2007 roku. W roku 2016 rozpoczęła się 
praca nad biografiami lekarzy zmarłych po 2007 r.

Inne publikacje to w 2010 r. „O sobie i o nim” - opracowanie wspomnień Konrada Zbyszka Ma-
kusza (wspólnie z Mieczysławem Karwińskim), w 2011 r. „Kalendarium harcerskie” i „Kapelania Har-
cerska w Jaroszowcu – album”. W 2013 r „Protezownia dentystyczna w Olkuszu 1952 – 1992”, oraz 
w 2017 r. „Biografie harcmistrzów hufca olkuskiego”.

Przedostatnio również przez kilka lat porządkował i archiwizował ogromne ilości dokumentów 
zdeponowanych w PTTK po śmierci Mieczysława Karwińskiego.

W latach 60 -tych wybudował dom w Olkuszu, w którym mieszkał razem z rodziną. Byli moimi 
sąsiadami. Nie można sobie wymarzyć lepszych sąsiadów, niż byli Halinka i Leszek Kluczewscy. Ile Im 
zawdzięczam, to tylko ja wiem. Nigdy nie zdołałam się Im odwdzięczyć.

Dziękuję Ci Leszku. Do zobaczenia. Sąsiadka 
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POWIAT
Wiola Woźniczko, fot, Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res Sacra Miser”

Kino pod gwiazdami, odno-
wienie sal lekcyjnych, zagospoda-
rowanie przyszkolnych ogrodów, 
dyskoteka w stylu lat 80-tych - to 
tylko niektóre pomysły zaprezen-
towane przez kreatywnych uczniów 
podczas maratonów pisania zadań. 
To kolejny etap projektu „Współ-
decydujemy – zaangażowanie oby-
watelskie młodzieży szkół powiatu 
olkuskiego”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser”.

Podczas konferencji inaugurują-
cej projekt, która odbyła się w listo-
padzie ubiegłego roku na „Skałce” 
w Bukownie, zaprezentowano zało-
żenia projektu. Chodzi o wdrożenie 
w kilku szkołach uczniowskiego 
budżetu partycypacyjnego. Ucznio-
wie i ich opiekunowie dyskutowali 
wówczas, jak taki budżet wdrożyć, 
jak przeprowadzić akcję informacyjną 
w szkole i przekonać jak najwięcej 
osób do zgłaszania pomysłów.

W projekcie uczestniczą ucznio-
wie z sześciu placówek: SP nr 1 
w Bukownie, SP w Bolesławiu, SP 
nr 1 w Olkuszu, ZSP w Osieku, IV 
LO w Olkuszu i ZS nr 4 w Olkuszu. 
W każdej placówce powstały zespoły 
ds. budżetu obywatelskiego, koordy-
nujące dalsze działania.

Jak mówiła wówczas prezes za-
rządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 
„Res Sacra Miser” i koordynatorka 

merytoryczna projektu Anna Dela, 
do udziału w projekcie zaproszono 
szkoły, które stawiają na promowanie 
aktywności społecznej, z istniejącymi 
Klubami Wolontariusza czy kołami 
debat. Ważna była też różnorodność 
– w gronie uczestników znalazły się 
szkoły podstawowe i średnie, z tere-
nów miejskich i wiejskich. W jednych 
budżet partycypacyjny był już znany, 
a w innych to nowość.

Pierwsze efekty już są. W każdej 
szkole odbyły się maratony pisania 
zadań. Stowarzyszenie pomaga w pro-
mocji pomysłów, m. in. drukując ulot-
ki reklamujące zgłaszane koncepcje.

- Pomysłowość nie ma granic, 
angażują się i młodsi, i starsi ucznio-
wie. Ideą projektu jest wprowadzenie 
tego typu rozwiązań w większej liczbie 
szkół. Koszty nie są duże. Poza tym 
to świetny pomysł na aktywizację 
uczniów w trudnym okresie pandemii 
– opowiada Anna Dela, prezes zarzą-
du Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” i koordynatorka 
merytoryczna projektu.

W kwietniu w większości szkół 
odbędzie się głosowanie nad zgło-
szonymi zadaniami. Na czerwcowej 
konferencji kończącej projekt zostaną 
zaprezentowane efekty - czyli zreali-
zowane zwycięskie pomysły

Końcowym etapem projektu bę-
dzie wydanie „Podręcznika dobrych 
praktyk”, zawierającego doświadcze-
nia, regulaminy, procedury potrzebne 
do wdrożenia budżetów obywatel-
skich w szkołach.

Na realizację tego pilotażowe-
go projektu w powiecie olkuskim 
Stowarzyszenie uzyskało wsparcie 
finansowe w wysokości 82 439,34 
euro na realizację działań merytorycz-
nych oraz 15 542,87 euro na rozwój 
instytucjonalny. Projekt jest finan-
sowany przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię z Funduszy EOG w ramach 
Programu Aktywni Obywatele – Fun-
dusz Regionalny.

Pomysłowość nie 
ma granic

OLKUSZ
A.N.Q.A.

W tym tygodniu otrzymaliśmy 
telefon z pytaniem od Czytelnicz-
ki, dotyczącym wycinki lasu po-
między Olkuszem a Rabsztynem. 
Pytała ona o okres lęgowy ptaków 
i dopuszczalne terminy wycinek. 
Chciała wiedzieć, czy w obecnej 
chwili mogą być prowadzone takie 
działania? Nasza rozmówczyni 
relacjonuje, że obok wyciętych 
drzew leżały pozdejmowane budki 
dla ptaków. - Czy te budki powinny 
zostać zamontowane na innych 
drzewach? – zastanawiała się na-
sza rozmówczyni. Postanowiliśmy 
przekazać te pytania do olkuskiego 
Nadleśnictwa. Jak przedstawia się 
ta kwestia od strony przepisów?

- Rzeczywiście, w lesie między 
Olkuszem a Rabsztynem , w dwóch 
wydzieleniach leśnych prowadzone są 
prace gospodarcze. Wycinane są drze-
wa w ramach tzw. trzebieży późnych. 
Mówiąc obrazowo: przerzedzany jest 
około 70-letni las. Robi się to po to, 
by pozostającym w nim drzewom 
poprawić warunki wzrostu, zwiększyć 
dostęp światła i zmniejszyć konku-
rencję. W czasie tych cięć usunięto 
około 15% masy drewna (nie drzew) 
z tego lasu – wyjaśnia Maria Gronicz 
z Nadleśnictwa Olkusz.

 Jak tłumaczy przedstawicielka 
służb leśnych, prace rozpoczęte i za-
kończone zostały przed 15 marca, 
czyli datą wyznaczającą rozpoczęcie 
sezonu lęgowego ptaków. Przed 
pracami nastąpił także przegląd 
drzewostanu pod kątem występo-
wania gniazd i dziupli, co zostało 
odnotowane na zleceniu prac. Takim 
przeglądom, zgodnie z obowiązujący-
mi w olkuskim nadleśnictwie przepi-
sami, mają zostać poddane wszystkie 

lasy, w których między 15 marca a 15 
lipca są prowadzone prace z zakresu 
pozyskania i hodowli lasu.

- W przypadku stwierdzenia 
zajętych  gniazd ptaków należy je po-
zostawić do czasu zakończenia lęgów. 
Jednakże, w przypadku stwierdzenia 
drzew dziuplastych oraz gniazd wie-
loletnich, dużych,  pozostawia się je 
do naturalnego rozpadu jako drzewa 
tzw. ekologiczne. Ptaki są naszymi 
sprzymierzeńcami w ochronie la-
su i zależy nam na ich obecności 
w lesie, stąd terenowe służby jak 
i pracownicy zakładów usług leśnych 
są uświadomieni w zakresie koniecz-
ności ochrony lęgów ptasich. Gdyby 
jednak się nieszczęśliwie zdarzyło, 
że lęg został zakłócony, zniszczony 
w ramach prowadzonych prac należy 

skontaktować się z nadleśnictwem. 
Na stronie internetowej podany jest 
numer telefonu do specjalisty, któ-
remu można zgłaszać takie sprawy, 
celem podjęcia interwencji — mówi 
Maria Gronicz.

Odnosząc się do sprawy budek  
rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa 
tłumaczy, że leżące na ziemi budki 
to stare budki, częściowo przegnite, 
które pozostają w lesie do naturalne-
go rozkładu. W lasach nadleśnictwa 
każdego roku wieszane są jednak 
nowe. Ostatnio, w grudniu i styczniu 
leśniczowie powiesili łącznie 250 no-
wych budek, które uzupełniły bazę już 
istniejących. Stale wyznaczają także 
wspomniane drzewa ekologiczne.

Na jakich zasadach 
wycina się las?

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

W ramach wspólnych działań 
olkuskich policjantów i funkcjo-
nariuszy Krakowskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego skontrolowano 
punkt, co do którego istniało 
uzasadnione podejrzenie, że może 
tam dochodzić do nielegalnych gier 
hazardowych. Podczas kontroli 
zabezpieczono automaty i kom-
putery służące do nielegalnych 
gier. Policjanci zatrzymali także 
mężczyznę, który posiadał przy 
sobie narkotyki.

Policjanci olkuskiej komendy 
z funkcjonariuszami Krakowskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego zapla-
nowali kontrolę jednego z salonów 

gier w Olkuszu. Na miejscu okazało 
się, że znajdują się tam 3 automaty 
hazardowe, których wykorzystywanie 
i funkcjonowanie jest zabronione.  
Automaty  i 6 komputerów, które 
również wykorzystywano do gier 
hazardowych zostały zabezpieczone. 
Podczas interwencji w lokalu znajdo-
wał się klient salonu. Okazało się, że 
ma przy sobie narkotyki – amfetami-
nę. Policjanci zatrzymali mężczyznę 
i 28-letni mieszkaniec Olkusza usły-
szał już zarzuty.

Właścicielowi grozi natomiast 
wysoka kara finansowa. Przypo-
mnijmy, że zgodnie z ustawą o grach 
hazardowych, podmioty prywatne 
nie mogą urządzać gier na automa-
tach poza kasynami. Za posiadanie 
nielegalnych automatów w lokalach 
gastronomicznych, handlowych 
i usługowych grożą surowe kary 
w wysokości 100 tys. zł od jednego au-
tomatu. Taką karę pieniężną może po-
nieść nie tylko właściciel nielegalnych 
automatów, ale również osoba, która 
wydzierżawia lub wynajmuje lokal, 
w którym umieszczane są nielegalne 
automaty do gier hazardowych. Za 
organizowanie gier hazardowych poza 
wysoką grzywną grozi również kara 
pozbawienia wolności do lat 3 lat.

Policja i Urząd Celno-
Skarbowy skontrolowali 

salon gier

Swoiste „pospolite ruszenie” 
mieszkańców przeistacza się w pra-
cującą pełną parą „machinę” 
pomocową.

Liczba ukraińskich obywateli 
uciekających przed wojną jest co-
raz większa. Do tej pory w naszym 
kraju znalazło się już około 1,8 mln 
uchodźców. Wciąż napływają kolejni. 
Na szczęście nie słabnie również zaan-
gażowanie Polaków, niosące ratunek 
potrzebującym. Obywatelskie i sa-
morządowe inicjatywy są wspierane 
przez władze centralne i zaczynają 
przybierać coraz bardziej zorganizo-
wany charakter.

Sztab kryzysowy
Koordynowaniem pomocy na 

terenie Ziemi Olkuskiej zajmują się 
władze powiatowe, które uruchomiły 
Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Działania podjęte przez 
ten szczebel samorządu obejmują 
m.in.:  organizację powiatowych 
punktów zbiórek z darami dla oby-
wateli oraz uruchomienie — zgodnie 
z wytycznymi Wojewódzkiego Systemu 
Koordynacji Pomocy dla Ukrainy — 
Powiatowego Magazynu Pomocy. To 
tutaj trafia przytłaczająca większość 
rzeczy przekazywanych przez miesz-
kańców. 

Powiat zajmuje się również logi-
styką poprzez tworzenie bazy trans-
portowej i organizację miasteczka 
namiotowego przy dworcu PKP, sta-
nowiącego tymczasowy punkt obsługi 
Ukraińców przybywających pociągami 
w nasze strony. Od wybuchu wojny 
przez to miejsce przewinęło się już kil-
kanaście tys. uchodźców, głównie ma-
tek z dziećmi oraz osób starszych. Stąd 
podróżni są rozlokowani i przewożeni 
autobusami w miejsca wskazane przez 
służby Wojewody Małopolskiego.

Nocleg i praca
„Dach nad głową” wielu przyby-

łym do naszego miasta zapewniają 
mieszkańcy, odstępując im pokoje, 
piętra w domach czy czasem nawet 
wolnostojące mieszkania. Istotną 
rolę odgrywają w tej kwestii również 
samorządy. Gminne Centra Zarządza-
nia Kryzysowego, razem ze sztabem 
powiatowym, przygotowały wspólną 
bazę noclegową dla uchodźców. 

W Bukownie zakwaterowani 
zostali oni w Centrum Medycznym 
„Skałka” oraz w Domu Turysty Tramp. 
Schronienia wojennym uciekinierom 
udzieliły również: Dworek Nad Rozle-
wiskiem w Kluczach i w ośrodek „Za-
cisze” w Jaroszowcu. Gmina Wolbrom 
zadysponowała remizę OSP w Łobzo-
wie oraz Świetlice Marzeń w Jeżówce. 
W gminie Trzyciąż obywatele Ukrainy 
kwaterowani są w Domu Pielgrzyma 

przy klasztorze w Imbramowicach. 
Gmina Bolesław zawarła umowy na 
noclegi dla uchodźców z okolicznymi 
hotelami. W przypadku Olkusza bazę 
noclegową stanowią m.in. pokoje go-
ścinne w budynku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Powiatowy Urząd Pracy w Olku-
szu uruchomił punkt kontakowo-in-
formacyjny dla obywateli Ukrainy oraz 
pracodawców, w zakresie pośrednic-
twa pracy i poradnictwa zawodowego. 
W punkcie można uzyskać informacje 
na temat podjęcia legalnego zatrud-
nienia w Polsce, wolnych miejsc pracy 
oraz skorzystać z porady zawodowej.

Warto przypomnieć, że Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Ol-
kuszu przygotowała na swojej stronie 
internetowej kompendium aktualnych 
i ważnych informacji, pomocnych 
w funkcjonowaniu i odnalezieniu się 
ukraińskich uchodźców w naszym 
kraju i regionie. Baza ma także po-
móc polskim obywatelom, którzy są 
chętni udzielić jakiejkolwiek pomocy. 
Biblioteka uruchomiła również punkt 
bezpłatnej nauki języka polskiego dla 
dorosłych uchodźców. Od najbliższej 
soboty 19 marca 2022 r. ruszają zaś 
bezpłatne kursy języka polskiego dla 
ukraińskich dzieci. Powiat olkuski 
stworzył  bazę osób posługujących się 
językiem ukraińskim, wyrażających 
chęć pomocy przyjeżdżającym.

Dary, dary i jeszcze raz dary
Pełną parą pracują również punk-

ty zbiórki darów dla uchodźców, które 
gromadzą tony potrzebnego asorty-
mentu. Prowadzone są one zarówno 
przez powiat, jak i przez samorządy 
okolicznych gmin. Zgromadzone w ten 
sposób rzeczy trafiają głównie do 
wspomnianego wcześniej magazynu 
powiatowego. Zdarzają się też indy-
widualne transporty na granicę, lub 
nawet na terytorium Ukrainy. Orga-
nizowane są one jednak przez osoby 
prywatne. Do punktów zgłaszają się 
również uciekinierzy wojenni, którym 
wydawane są potrzebne produkty. 
Z czasem jednak rola ta przypadnie 
placówkom, które zajmować będą 
się wyłącznie rozdysponowywaniem 
towaru. 

Pierwsze takie miejsce powstało 
w Olkuszu. Jak informuje magistrat, 
od poniedziałku 14 marca w pawilo-
nie przy al. 1000-lecia 2B/10 działa 
drugi Punkt Pomocy Uchodźcom. Do 
punktu trafi część rzeczy zebranych 
w Punkcie Zbiórki Darów przy al. 
1000-lecia 15C. Są tam wydawane 
m.in.: ubrania, buty, ręczniki, środki 
czystości, kołdry, koce, pościel, wózki 
i jedzenie. Organizatorzy informują, 
że rzeczy nie będą wydawane osobom, 
które przyjmują uchodźców. Muszą 
oni pojawić się w punkcie osobiście. 

Punkt Pomocy Uchodźcom przy 
al. 1000-lecia 2B/10 będzie czynny 
przez trzy dni w tygodniu: w ponie-
działki, środy i piątki w godzinach od 
15:30 do 18:30. Jednocześnie zmianie 
ulegają godziny otwarcia Punktu 
Zbiórki Darów zlokalizowanego przy 
al. 1000-lecia 15C. Od poniedziałku do 
piątku będzie on czynny w godzinach 
od 15:00 do 19:00, natomiast w soboty 
od 12:00 do 18:00. W niedziele punkt 
będzie nieczynny.

Zbiórka finansowa
Pomagać można również finan-

sowo. Oprócz ogromnej liczby zbiórek 
ogólnokrajowych pojawiła się również 
inicjatywa samorządowa z Bukow-
na. - Informacje o dramatycznych 
wydarzeniach za naszą wschodnią 
granicą skłaniają do wniosku, że 
zapotrzebowanie na pomoc będzie 
w najbliższym czasie wzrastać. Dlate-
go tak ważne jest każde wsparcie, tym 
bardziej to finansowe, które pozwoli na 
zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla 
przybywających do naszego miasta 
uchodźców — czytamy na stronie 
tamtejszego magistratu. 

Jak informują przedstawiciele sa-
morządu, środki te zostaną w całości 
przekazane na pomoc obywatelkom 
i obywatelom Ukrainy, którzy trafiają 
do Bukowna. Darowizny można wpła-
cać na rachunek o numerze: 76 1240 
1372 1111 0010 9995 8351. W tytule 
przelewu należy wpisać: Darowizna na 
rzecz uchodźców z Ukrainy.

Po pesel do urzędu gminy
Kilka dni temu w Dzienniku 

Ustaw została opublikowana usta-
wa o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. Przepisy, 
regulują m.in. kwestie związane 
z legalnością pobytu ukraińskich 
uchodźców w Polsce, a także udziela-
ną im pomocą. Na mocy specustawy 
uchodźcy mogą m.in. otrzymać numer 
PESEL i założyć Profil Zaufany. O na-
danie numeru mogą oni wnioskować 
od 16 marca b.r. w urzędach gmin. 
Mogą to zrobić osoby, które przybyły 
do Polski w okresie od 24 lutego 2022 
r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi.

Przy składaniu wniosku przy-
datny jest paszport, ukraiński dowód 
osobisty, prawo jazdy lub akt uro-
dzenia. W razie braku dokumentów 
składający może złożyć oświadczenie, 
że podane dane są zgodne ze stanem 
faktycznym. Jednocześnie, jeśli taka 
osoba poda urzędnikom numer tele-
fonu albo adres e-mail, zostanie jej 
założony profil zaufany. Do wniosku 
potrzebne będzie też zdjęcie, które 
musi spełniać określone w prawie 
wymagania. Zgodnie z przyjętymi 
przepisami przy składaniu wniosku 
będą pobierane odciski palców u osób 
powyżej 12 roku życia.

Wojenny kryzys...
ciąg dalszy ze str 1
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BOLESAŁW
A.N.Q.A.

Sukcesywne powiększanie sieci 
kanalizacyjnej w Gminie Bolesław 
wymusiło konieczność rozbudowy i  
zwiększenia wydajności oczyszczalni 
zlokalizowanej w sołectwie Laski. 
W związku z zakończeniem realizacji 
inwestycji, w dniu 11 marca 2022 r. 
zorganizowano dzień otwarty obiektu 
i jego uroczyste przekazanie do eks-
ploatacji. Modernizacja kosztowała 
ponad 8,4 mln zł. Dofinansowanie 
pozyskane przez samorząd na ten cel 
wyniosło ponad 6,1 mln zł.

W Gminie Bolesław sukcesywnie 
rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. 
Obecnie ma ona łącznie ponad 68 km 
i obejmuje osiem sołectw: Laski, Kolo-
nia, Bolesław, Ujków Nowy, Małobądz, 
Krze, Krzykawa i Krzykawka. Głównym 
elementem tej infrastruktury jest Oczysz-
czalnia Ścieków „Laski”, zlokalizowana 
w północno-zachodniej części miejscowo-
ści Laski, pomiędzy kanałem Dąbrówka, 
a drogą stanowiącą przedłużenie ulicy 
Sławkowskiej.

Jej budowa rozpoczęła się w 2000 
roku od podpisania umowy na wykonanie 
dokumentacji   technicznej. Prace projek-
towe trwały dwa lata. Później przystąpiono 
do realizacji inwestycji, którą oddano 
do użytku w październiku 2003 roku. 
Nadzór i obsługę techniczną odebranej 
inwestycji powierzono Gminnemu Za-
kładowi Oczyszczania Ścieków z siedzibą 
w Małobądzu.

Na przestrzeni lat obiekt był sys-
tematycznie unowocześniany. Oczysz-
czalnię wyposażono m.in. w urządzenia 
technologiczne oraz oddano do użytku 

komorę napowietrzania z osadnikiem. 
Postawiono także kontenery socjalne 
dla pracowników obsługi. Środki na 
te inwestycje, poza budżetem Gminy 
Bolesław, pochodziły również z licznych 
dofinansowań zewnętrznych.

Powiększanie się sieci kanalizacyj-
nej wymusiło konieczność zwiększenia 
wydajności oczyszczalni. W  lipcu 2020 
roku rozpoczęto jej rozbudowę. Zakres 
robót obejmował m.in. budowę: trzeciego 
reaktora biologicznego, zbiornika tlenowej 
stabilizacji osadu, komory rozdziału, ko-
mory zasuw, komory pomiarowej ścieków 
oczyszczonych, komory kraty wstępnej do 
oddzielenia frakcji grubej oraz zbiornika 
na  wapno palone. Dodatkowo istniejące 
wcześniej obiekty zostały wyremontowa-
ne, przebudowane oraz zaadaptowane do 
pracy w nowych warunkach.

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz 
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Gminie Bolesław ma olbrzymie 
znaczenie dla lokalnej społeczności. W pla-
nach są kolejne etapy rozbudowy sieci 
w miejscowościach dotychczas nieska-
nalizowanych i usprawnienie pracy roz-
budowanej oczyszczalni – mówi Krzysztof 
Dudziński, wójt Gminy Bolesław.

Oczyszczalnię wyposażono w zestaw 
urządzeń pomiarowych w postaci sond 

optycznych do pomiaru tlenu, jonoselek-
tywnych do  pomiaru azotu amonowego 
i azotu azotanowego, a także sondy do 
pomiaru poziomu rozwarstwienia osadu 
IFL, zainstalowane w osadnikach wtór-
nych oraz sondy gęstości. Zastosowano 
również innowacyjne rozwiązanie do 
pomiaru chemicznego zapotrzebowania 
tlenu. Wszystkie te zmiany przyczyniły się 
do gruntownej modernizacji systemu ste-
rowania procesami oczyszczalni. Ponadto 
wymieniono też znacznie zdegradowane 
konstrukcje istniejących osadników wtór-
nych. Teren oczyszczalni został ogrodzony 
i zabezpieczony.

Jak informuje włodarz gminy, prze-
pustowość oczyszczalni została zwięk-
szona z dotychczasowych  633m3 na 
dobę do 1000 m3 na dobę. Dodaje przy 
tym, że przedsięwzięcie zostało współfi-
nansowane z pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (w kwocie 5.608.685,00 
zł), Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (w kwocie 500.000,00 zł) 
oraz budżetu Gminy Bolesław (w kwocie 
2.328.513,00 zł).

Rozbudowa oczyszczalni 
zakończona

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

Policjanci z olkuskiej komen-
dy interweniowali wobec kobiety, 
która mając 3 promile opiekowała 
się 7-letnim synem. Mundurowych 
poinformował ojciec dziecka, który 
z kolei został powiadomiony przez 
syna. Teraz kobieta odpowie przed 
sądem rodzinnym.

Ki lka dni  temu Pol ic janci 
z  Komendy Powiatowej  Pol ic j i 
w Olkuszu zostali zaalarmowa-
ni  przez ojca 7-letniego dziecka 
będącego pod opieką nietrzeźwej 
matki. Z relacji zgłaszającego wy-
nikało, że syn zadzwonił do niego 
i poinformował go, że mama jest 
pod wpływem alkoholu. 

Interweniujący patrol w miesz-
kaniu  zastał matkę i dziecko. Po 

przeprowadzonym badaniu stanu 

trzeźwości  kobiety okazało się, 

że ma w organizmie 3 promile 

alkoholu. Chłopiec został zatem 

przekazany pod opiekę ojca. Do-

kumentacja sporządzona przez 

mundurowych trafiła już do sądu. 

Za nieodpowiednie sprawowanie 

opieki nad dzieckiem grozi do 5 

lat pozbawienia wolności. 

Sprawowała opiekę nad 
7-latkiem będąc pod 
wpływem alkoholu

SOSNOWIEC
Krzysztof Wesołowski

W niedzielę  13.03.2022 r. 
w Sosnowcu odbył się Otwarty 
Międzynarodowy Turniej  Judo 
Dzieci i Młodzików. W zawodach 
uczestniczyło 790 zawodników 
z 33 klubów. Na zawodach razem 
z rodzicami, opiekunem i trenerem 
wystąpiła 14 osobowa reprezenta-
cja olkuskiej sekcji judo .Podczas 
turnieju nasi zawodnicy wywalczy-
li: 1 miejsca  - Ania Duda, Zosia 
Sobczak, Franek Barczyk, Igor 
Tracz, Wojtek Molęda; 2 miejsca: 
Natalia Pasternak, Daniel Noga, 
Kuba Tomsia; 3 miejsca: Szymon 

Kielanowski, Jagoda Walnik, Ka-
rolina Walnik, Wiktor Sroka,Antek 
Kozioł, Fabian Goraj.

Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom za piękne walki, emocje 

i serduszko zostawione na macie. 
Dla niektórych były to pierwsze 
zawody po kilku miesiącach tre-
ningu i od razu w tak mocnym 
turnieju.  

Międzynarodowy Turniej 
Judo Dzieci i Młodzików

>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

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

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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Burmistrz Miasta Bukowno
ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych,

 będących własnością Gminy Bukowno, położonych:
1) przy ul. Nowej 1/A o powierzchni 198,95 m2, określonego w przetargu jako lokal Nr 1,

2) przy ul. Wyzwolenia 5/P o powierzchni  71,99 m2, określonego w przetargu jako lokal Nr 2.

1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż:
• Lokal Nr 1 - powierzchnia parter o metrażu 106,27 m² - 20,00 zł (netto) pow. (piwnice) o metrażu 92,68 m² - 15,00 zł (netto).
Łączny czynsz zostanie powiększony o należny podatek Vat w wysokości 23%. Ponadto, najemca będzie zobowiązany 

do ponoszenia opłat za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające 
z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem,

• Lokal Nr 2 - 5,00 zł (netto). Czynsz zostanie powiększony o  należny podatek Vat w  wysokości 23%. Ponadto, 
najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia 
publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem,

Lokal użytkowy Nr 1 będący przedmiotem przetargu jest połączony wejściem z pomieszczeniem, w którym usytuowany 
jest bankomat Banku Pekao S.A. Jednocześnie dostęp serwisowy do urządzenia następuje od wewnętrznej części lokalu 
będącego przedmiotem przetargu. Właściciel zastrzega sobie prawo  możliwości dostępu do bankomatu w  przypadku 
serwisu lub awarii urządzenia odpowiednim służbom banku.
2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżnienia tego lokalu, przyszły 

Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w  wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto 
osiągniętego w wyniku przetargu.

4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:
a/ Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
b/ Datę sporządzenia oferty,
c/ Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 całkowitej powierzchni lokalu, (dla lokalu 

Nr 1 odrębnie dla każdej powierzchni: parter oraz piwnice).
d/ Określenie sposobu wykorzystania lokalu (rodzaj działalności prowadzonej w lokalu),
e/ Pisemne oświadczenie składającego ofertę że:

• zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, 
a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
• zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• zawrze umowę najmu na czas nieokreślony i odbierze lokal do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania 
powiadomienia o wyborze jego oferty, zgodnie z danymi wg pkt 4a i 4d.
• dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.

5. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg – lokal użytkowy ul. ……..”(wpisać numer lokalu, którego 
dotyczy oferta)  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pon. 8.00 - 16.00, wt. – pt. 7.00 
- 15.00, do rąk pracownika Sekretariatu w terminie do 28 marca 2022 r. Każdy z Oferentów zostanie poinformowany 
pisemnie o rozstrzygnięciu przetargu.

 6. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego Urzędu 
Miejskiego, w  godz. pracy Urzędu jw.- tel. (32) 642-18-40, oraz Zarządca Nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Buczyna” w  Bukownie, w  godzinach pracy tj. pon. – pt. 7.00 – 15.00, w  zakresie stanu technicznego i  możliwości 
oględzin lokalu, tel. (32) 642-15-65, (32) 642-15-81.

7. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8. W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:

- posiadający zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności z zasobu 
nieruchomości miasta Bukowno.

- zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno 
bez tytułu prawnego.

9. Wyłoniony zostanie najemca, który zaoferował:
•dla lokalu Nr 1- najwyższą wartość łącznego czynszu netto za cały lokal. 
•dla lokalu Nr 2- najwyższą stawkę netto za 1m2.

10. Zastrzega się, że w lokalu będącym przedmiotem postępowania przetargowego nie może być prowadzona działalność 
związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii, umieszczaniem automatów do 
gier o niskich wygranych.

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.

Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Mirosław Gajdziszewski



Znamy już najnowszą prognozę zapotrzebowania na pracowników 
w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku 
pracy. Prognoza została ogłoszona 1 lutego br. w Monitorze Polskim w for-
mie obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 roku.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnic-
twa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy to już czwarty 
tego typu dokument. Pierwszy z  nich został opublikowany w  2019 
roku w  ramach działań dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia 
zawodowego w Polsce. 

Co obejmuje? Podobnie jak w latach poprzednich, w pierwszej czę-
ści określa cele i zakres oddziaływania prognozy. Stąd dowiadujemy się, 
że celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać 
się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego 
i wojewódzkiego rynku pracy, że celem prognozy jest dostarczenie prze-
słanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do 
potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. 

W  drugiej części przedstawia prognozę zapotrzebowania na 
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku 
pracy. Stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz 30. zawodów 
szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla 
rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na 
pracowników na krajowym rynku pracy. 

Według tego dokumentu zawody o  szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju państwa polskiego to:

Automatyk, Betoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Elektromechanik, 
Elektryk, Kierowca mechanik, Mechanik-monter maszyn i  urządzeń, 
Mechatronik, Monter konstrukcji budowlanych, Monter nawierzchni 
kolejowej, Monter stolarki budowlanej, Operator maszyn i  urządzeń 

do przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator maszyn i  urządzeń 
do robót ziemnych i  drogowych, Operator obrabiarek skrawających, 
Ślusarz, Technik automatyk, Technik automatyk sterowania ruchem 
kolejowym, Technik budowy dróg, Technik dekarstwa, Technik elektro-
energetyk transportu szynowego, Technik elektryk, Technik energetyk, 
Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik programista, Technik 
robotyk, Technik spawalnictwa, Technik montażu i automatyki stolarki 
budowlanej, Technik transportu kolejowego.

W części trzeciej dokument precyzuje prognozę zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim 
rynku pracy. Stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów 
szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne 
i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych 
wojewódzkich rynkach pracy. I  tak, np.  prognoza 2022 zawiera: 
w województwie małopolskim wykaz 91 istotnych zawodów oraz 82 
o umiarkowanym zapotrzebowaniu, zaś w województwie śląskim: 82 
istotnych zawodów i 94 o umiarkowanym zapotrzebowaniu.

Polecamy Państwa uwadze także nowe zawody i  ich miejsce 
w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. 

Od 1 września 2022 roku do systemu oświaty wprowadza się aż 
sześć nowych zawodów:
• Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – kształcenie w tym 

zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia oraz na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności 
zawodowych. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do 
kształcenia w  zawodzie Technik obsługi przemysłu targowo-wy-
stawienniczego; 

• Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – kształcenie 
w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej 
szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter konstrukcji 
targowo-wystawienniczych) oraz na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;

• Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – kształcenie 
w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej 
szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter stolarki budow-
lanej) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach 
umiejętności zawodowych;

• Technik izolacji przemysłowych – kształcenie w  tym zawodzie 
będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia 
(na podbudowie zawodu Monter izolacji przemysłowych) oraz na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności 
zawodowych;

• Technik elektroautomatyk okrętowy – kształcenie w tym zawodzie 
będzie realizowane w technikum oraz dwuletniej szkole policealnej 
prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej, bez możliwo-
ści kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach 
umiejętności zawodowych;

• Technik przemysłu jachtowego – kształcenie w tym zawodzie będzie 
realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na pod-
budowie zawodu Monter jachtów i łodzi) oraz na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

• Z powyższych informacji wyraźnie widać, że kształcenie w zakre-
sie kwalifikacji wyodrębnionych w  wyżej wymienionych sześciu 
nowych zawodach będzie mogło być prowadzone również na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności 

zawodowych, z wyjątkiem kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie 
Technik elektroautomatyk okrętowy.

• W  bieżącym roku szkolnym 2021/2022 na mocy rozporządzenia 
MEiN z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadzono 4 nowe zawody:

• Technik dekarstwa - kształcenie w technikum oraz branżowej szkole 
II stopnia, na „podbudowie” zawodu dekarz;

• Technik stylista - kształcenie  w technikum oraz branżowej szkole 
II stopnia, na „podbudowie” zawodu krawiec;

• Technik robotyk - kształcenie w technikum;
• Podolog - kształcenie w  dwuletniej szkole policealnej, w  formie 

dziennej lub stacjonarnej.  
Należy wskazać, iż prognoza zapotrzebowania na pracowników 

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku 
pracy to ważny dokument zarówno dla doradców zawodowych, rodziców, 
uczniów, wychowawców, jak i dla dyrektorów oraz organów prowadzących 
szkoły/placówki. Może służyć jako wspomaganie celowego i adekwatnego 
kształcenia zawodowego, a tym samym przyczyniać się do spadku bez-
robocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
w naszym kraju. Stąd też warto zapoznać się z tym dokumentem, który 
może być także jednym z wielu elementów doradczych w sformułowaniu 
odpowiedzi na stawiane pytania typu: „W  jakich zawodach kształcić?”, 
„Jaką szkołę wybrać?”.

Adw. Magdalena Izdebska
tel. 513-539-798

Zawody potrzebne na rynku pracy – prognoza 2022 

www.zskocjan.pl

OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
e-mail: sekretariat@zskocjan.pl

tel: 32 643 06 92

Uczymy sukce
su!

technik ekonomista
technik organizacji turystyki
technik informatyk
technik programista
technik reklamy
technik handlowiec
technik rachunkowościtechnik rachunkowości

Praktyki Erasmus+
Setubal             Malaga i Sewilla
Wymiany ze szkołami w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich
Jedyny w Polsce patronat Motoroli
Nowoczesne pracownie i nowa hala sportowa
Profesjonalna kadra pedagogiczna
Przyjazna atmosPrzyjazna atmosfera

DZIEŃ OTWARTY
1 czerwca 2022
od godziny 9:00

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa informatyczno - językowa
klasa sportowo - językowa

SZKOŁA BRANŻOWA I
zawód sprzedawca

EKONOMIK
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

im. Antoniego Kocjana

CO NAS WYRÓŻNIA?

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Przebojowe, ambitne, skuteczne, niezależne - tak mówi się o kobietach, które odniosły sukces. A jak kiedyś 
postrzegano rolę kobiet? Jak przedstawicielki płci pięknej radzą sobie dziś w samorządzie czy prowadząc wła-
sny biznesie? O tym rozmawialiśmy z mieszkankami naszego powiatu. Z racji tego, że niedawno obchodziliśmy 
Dzień Kobiet, nie mogło zabraknąć pytań i o to święto.

Wiola Woźniczko: Od 2008 r. 
wicedyrektor „Budowlanki”, od 
2017 r. dyrektor Samorządowe-
go Zespołu Edukacji, od prawie 
pół roku wicestarosta Powiatu 
Olkuskiego. Lubi Pani nowe 
wyzwania?

Paulina Polak: Uwielbiam. 
Zawsze „wszędzie mnie było 
pełno”. A  teraz, kiedy dorosłe 
dzieci się wyprowadziły mogę 
się całkowicie poświęcić nowym 
wyzwaniom.

WW: Kobieta w  polityce/
samorządzie łagodzi obyczaje?

PP: Niekoniecznie – mówię 
o  sobie - chociaż najszczęśliw-
sza jest wtedy, kiedy potraf i 
wszystkich pogodzić.

WW:Najbardziej „trafiony” 
prezent na Dzień Kobiet to…?

PP: Dokładnie 3 lata temu 8 
marca mąż przywiózł jamniczkę 
Lusię. Chyba nie mógł wytrzy-
mać moich szlochów po śmierci 
ukochanego kota, a wiedział, że 
marzę o jamniku, odkąd w szkole 

podstawowej wyprowadzałam 
na spacer psy sąsiadki. I  teraz 
w małżeńskim łóżku śpię ja, dwa 
koty i dwa jamniki :P Jest jeszcze 
owczarek niemiecki, ale już się 
nie mieści.

WW: Dzień Kobiet, który 
najbardziej utkwił Pani w  pa-
mięci?

PP: Nie obchodzę w  szcze-
gólny sposób ani Walentynek, 
ani Dnia Kobiet. Od 28 lat mam 
u boku wspaniałego męża, więc 
cały rok czuję się doceniona. No 
chyba, że obrażę się „na śmierć 
i  życie”. Tylko on się jakoś tym 
wcale nie przejmuje :P:P:P

Paulina Polak
Wiola Woźniczko: Jest Pani 

znana nie tylko ze swojej wielolet-
niej działalności charytatywnej, 
ale także jako aktywna działaczka 
w  strukturach olkuskiej „Soli-
darności”. Jak w  tamtym czasie 
postrzegano rolę kobiety?

Maria Jędrysik: W  tamtych 
czasach było mniej kobiet z wyż-
szym wykształceniem niż obecnie, 
nieliczne zajmowały stanowiska 
kierownicze. Kobiety wcześniej 
rodziły dzieci między 20. a  30. 
rokiem życia i dopiero później wra-
cały do pracy. Żłobki i przedszkola 
były dostępne dla wszystkich. 
Zdecydowanie mężczyźni góro-
wali zawodowo nad kobietami, 
choć już wtedy na stanowiskach 
urzędniczych pracowało więcej 
kobiet. Trzeba jeszcze powiedzieć, 
że prywatna działalność gospo-
darcza w tych czasach prawie nie 
istniała, więc np. o bizneswoman 
nie było mowy. Uważam jednak, 
że wówczas mężczyźni bardziej 
szanowali kobiety niż obecnie. Nie 
mówię o całowaniu w rękę, bo jest 

to przeżytek, ale np. mężczyźni 
uważali żeby przy kobietach nie 
przeklinać, a  jeśli już się „im 
wyrwało” to przepraszali. Gene-
ralnie było fajnie, choć nie zawsze 
byłyśmy doceniane tak jak na to 
zasługiwałyśmy.

WW: Jak w PRL - u świętowa-
no Dzień Kobiet?

MJ: Trochę podobnie jak dzi-
siaj. Panowie od rana biegali za 
kwiatami, a  kobiety się stroiły. 
Zawsze się imprezowało, z  tym 
że w PRL-u impreza zaczynała się 
już w pracy, a po pracy szło się do 
kogoś do domu. Nieraz impreza 
trwała do późnego wieczora. Do-
piero w latach dziewięćdziesiątych 
imprezy przeniosły się do kawiarni 
lub restauracji. W PRL-u nie było 
nas stać, żeby chodzić po restau-
racjach.

WW: Goździk i  rajstopy czy 
bombonierka?

MJ: Dzisiaj bombonierka, 
a  wtedy zdecydowanie goździk 
i  rajstopy. Bombonierki były nie-

dostępne, przecież w PRL-u można 
było kupić tylko produkty czekola-
dopodobne na kartki. Czasami był 
tylko goździk, czasami jakiś inny 
drobny prezent.

WW: Dzień Kobiet, który naj-
bardziej utkwił Pani w pamięci?

MJ: Tego najbardziej hucznego 
Dnia Kobiet nie pamiętam, bo ur-
wał mi się film. Oczywiście żartuję, 
tak naprawdę to nie było żadnego 
Dnia Kobiet, który szczególnie 
utkwiłby mi w pamięci, wszystkie 
były podobne.

Maria Jędrysik

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Wiola Woźniczko: Od kilku-
nastu lat prowadzi Pani własną 
firmę. W  biznesie płeć ma zna-
czenie? 

Agata Szumera: Mam to szczę-
ście, że pracuję w branży typowo 
kobiecej. Wydaje mi się, że świat 
dąży do zniwelowania przewa-
gi między płciami w  biznesie. 
W  sektorze beauty, a  zwłaszcza 
w jego wąskiej dziedzinie jaką jest 
stylizacja paznokci, pojawia się 
coraz więcej mężczyzn , którzy są 
doświadczonymi specjalistami, nie 
odbiegającymi umiejętnościami 
od kobiet. Co więcej, większość 
salonów beauty jest prowadzona 
i wspaniale zarządzana przez ko-
biety, które doskonale radzą sobie 
na stanowiskach managerskich. 
Od początku prowadzenia biznesu 
nigdy nie spotkała mnie sytuacja, 
która dawałaby większe bądź 
mniejsze szanse którejś z płci.

WW: Co jest Pani największą 
motywacją w życiu? 

ASz: Stawiam sobie wyzwania 
i  cele, do których dążę. Staram 
się wyznaczać takie, które są 
realne do osiągnięcia. Nie lubię 
monotonii. Uwielbiam jak dużo się 
dzieje, dlatego ciągle wymyślam 
nowe wyzwania. Motywuje mnie 
zarówno sukces jak i  porażka. 
Powodzenie w  realizacji celów 
nakręca pozytywnie do działania, 

motywuje do wyznaczania i osią-
gania kolejnych szczytów. Z poraż-
ki natomiast staram się wyciągnąć 
wnioski, przeanalizować, podnieść 
koronę i iść dalej. Motywacja jest 
dla mnie zmienną. Najważniejsze, 
aby zawsze potrafić ją znaleźć, 
zmodyfikować aby rzeczywiście 
napędzała do działania.

WW: Bizneswoman i  mama 
trójki dzieci - jak to pogodzić? 

ASz: Niewątpliwie jest to 
wyzwanie. Na pierwszym miejscu 
zawsze jest dla mnie Rodzina. 
W momencie, gdy prowadzisz swój 
biznes nie da się rozdzielić świata 
domowego od pracy. Zawsze będą 
się przenikać. Jeśli jednak znaj-
dziesz w życiu pracę, która sprawia 
Ci przyjemność, traktujesz ją bar-
dziej jak hobby i rozwijanie swoich 
zainteresowań, a korzyści finanso-
we są tylko skutkiem ubocznym. 

Najtrudniejszym jest znalezienie 
balansu między pracą, a życiem ro-
dzinnym. Wychowanie dzieci wraz 
z prowadzeniem biznesu wymaga 
dobrej koordynacji zadań, logistyki 
i ciągłych zmian decyzji. W rodzi-
nie, jak i w pracy nie zawsze da się 
wszystko zaplanować. Wymaga to 
dużej elastyczności w  działaniu, 
podejmowania szybkich decyzji, 
częstej zmiany planów. Zauwa-
żyłam jednak, że dzieci sprawiły, 
iż stałam się jeszcze bardziej 
zorganizowana.

WW: Dzień Kobiet, który naj-
bardziej utkwił Pani w pamięci? 

ASz: Szukam w pamięci i chy-
ba nie potrafię znaleźć jednego 
wydarzenia. Czy koniecznie mu-
simy Dzień Kobiet celebrować 
tylko 8 marca? Według mnie nie. 
Staram się czerpać radość z każ-
dego dnia. My kobiety, często 
zapominamy o  sobie kosztem 
stawiania na pierwszym miejscu 
innych. Lubię robić sama sobie 
prezenty bez okazji, organizować 
spontaniczne wypady z  przyja-
ciółkami. Starajmy się, aby każde 
spotkanie było takim naszym 
Dniem Kobiet. Celebrujmy przy-
jaźnie, doceniajmy drobne gesty, 
bądźmy wdzięczni za każdą wspa-
niałą chwilę. Sprawmy, aby każdy 
dzień był dla nas Dniem Kobiet.

Agata Szumera

www.4lo.ilkus.pl

Nauczane języki obce: j. angielski oraz do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski lub j. rosyjski, DSD - zajęcia międzyoddziałowe

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1e

1a

1b

1c

1d

1f

1g

1h

j. polski, historia 
wybór: wiedza o społeczeństwie 
lub historia sztuki

j. polski, j. angielski 
wybór: historia lub biologia

j. angielski, 
wiedza o społeczeństwie
wybór: biologia lub geografia 

matematyka, fizyka, informatyka
lub historia sztuki

biologia, chemia,
wybór: matematyka lub j. angielski

j. polski, historia
j. angielski

matematyka, chemia 
wybór: j. angielski lub fizyka

matematyka, j. angielski
wybór: geografia lub fizyka

PPRRZZEEDDMMIIOOTTYY  PPUUNNKKTTOOWWAANNEE

PPRRZZYY  RREEKKRRUUTTAACCJJII

  oorraazz    jj..  ppoollsskkii,,  mmaatteemmaattyykkaa

PPRRZZEEDDMMIIOOTTYY  NNAAUUCCZZAANNEE

WW  RROOZZSSZZEERRZZOONNYYMM

ZZAAKKRREESSIIEE  II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCEE

historia, 
wiedza o społeczeństwie
lub j. angielski

j. angielski, 
historia lub biologia

j. angielski, 
geografia lub fizyka

j. angielski,
wiedza o społeczeństwie

historia,
j. angielski

chemia,
fizyka w grupie fizycznej,
język angielski w grupie językowej

biologia, chemia

fizyka, informatyka,
j. angielski 

KKLLAASSAA

prawno - artystyczna

humanistyczno - biologiczna

matematyczno - językowa

językowo - sportowa

biologiczno - chemiczna

informatyczno - architektoniczna

humanistyczno - językowa

matematyczno - chemiczna
(politechniczna)

dla grupy informatycznej grafika 
projektowa lub j. angielski techniczny; 
dla grupy architektonicznej zajęcia 
z rysunku oraz do wyboru grafika 
projektowa lub j. angielski techniczny 

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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AKADEMIA WSB
Czy ekologia jest modna, a moda 

ekologiczna? Jak sztuczna inteli-
gencja może zmienić świat, co łączy 
jednorożce z Estonią i jak zbudo-
wać własny samochód wodorowy? 
Odpowiedzi między innymi na te 
pytania będzie można poznać pod-
czas 18. Festiwalu Nauki Akademii 
WSB. Tegoroczna edycja odbędzie 
się w dniach 21 – 27 marca, a w 
programie ponad 80 godzin spotkań, 
wykładów i warsztatów.

Festiwal Nauki Akademii WSB to 
cykliczne wydarzenie, którego głównym 
celem jest popularyzowanie nauki. Wy-
darzenie przybliża uczestnikom tematy-
kę prowadzonych przez Uczelnię badań 
naukowych, przedstawiając je w moż-
liwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, 
sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości 
świata i radości jego poznania. Podczas 

imprezy odbywają się liczne spotkania 
z przedstawicielami Akademii WSB oraz 
zaproszonymi gośćmi ze świata nauki, 
kultury i biznesu. Festiwal wpisuje się 
w koncepcję promocji przez Uczelnię idei 
kształcenia ustawicznego, zachęcającej 
do zdobywania wiedzy przez całe życie, 
w ramach formalnej, jak i nieformalnej 
edukacji. 18. edycja odbędzie w dniach 
21 – 27 marca br.

- Trudno w to uwierzyć, ale Festiwal 
Nauki Akademii WSB jest już pełnoletni. 
Zaczynaliśmy od kilkunastu spotkań, 
a teraz mamy cały tydzień wypełnio-
ny zróżnicowanymi propozycjami dla 
uczestników. Każdego roku dokładamy 
starań, aby program był jeszcze bogat-
szy i bardziej interesujący, niż w latach 
poprzednich i miał wymiar międzyna-
rodowy. Stawiamy na różnorodność, 
ciekawych gości z kraju i zagranicy oraz 
pokazywanie nauki z różnych stron. 
Mamy pełną świadomość, że Akademia 
WSB pełni istotną rolę kulturotwórczą. 

Aktywnie angażujemy się w procesy 
rozwoju społecznego na poziomach: 
ekonomicznym, cywilizacyjnym, mo-
ralnym i etycznym. Dlatego też podczas 
trwania Festiwalu Nauki poruszymy ta-
kie zagadnienia, jak sztuczna inteligen-
cja, robotyka, nowoczesne technologie, 
zrównoważony transport czy ekologia 
i zmiany klimatyczne – mówi dr hab. 
Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, 
Rektor Akademii WSB.

Tegoroczna edycja Festiwalu Nauki 
Akademii WSB została podzielona na 
pięć obszarów tematycznych: nowocze-
sne technologie i sztuczna inteligencja, 
eko-innowacje, biznes przyszłości, ko-
munikacja międzykulturowa, transport 
i elektromobilność.

W trakcie trwania Festiwalu odbędą 
się wykłady, warsztaty, laboratoria, 
pokazy, debaty, dyskusje panelowe, 
które prowadzone będą przez wybitnych 
naukowców i ekspertów, z kraju i zagra-
nicy. Wydarzenia w ramach Festiwalu 

Nauki odbędą się stacjonarnie w Akade-
mii WSB w Dąbrowie Górniczej, Fabryce 
Pełnej Życia, Młodzieżowym Ośrodku 
Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dą-
browie Górniczej, Muzeum Podziemny 
Olkusz oraz online. Udział w Festiwalu 
Nauki jest bezpłatny, a na wydarzenia 
obowiązują zapisy (www.wsb.edu.pl)

W poprzednich 17 edycjach uczest-
niczyło ponad 200 000 osób, w tym 
mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i innych 
miast województwa śląskiego, uczniowie 
szkół podstawowych i średnich, studen-
ci, słuchacze studiów podyplomowych 
i doktoranci.

Wydarzenie zostało objęte patrona-
tem honorowym Ministerstwa Edukacji 
i Nauki, Polskiej Akademii Nauk, Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marszałka 
Województwa Śląskiego oraz Prezydenta 
Miasta Dąbrowa Górnicza.

18. Festiwal Nauki Akademii WSB

Zapraszamy 

przez cały ro
k, 

również w wakacje!
Zapraszamy 

przez cały ro
k, 

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:

Zapraszamy rodziców dzieci od 6 miesięcy do 3 lat.Zapraszamy rodziców dzieci od 6 miesięcy do 3 lat.

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 350 zł!!!
   (z wymianą butli+ egzamin UDT)

Operator suwnic, żurawi, podnośników, 
   podestów ruchomych
Operator pilarek łańcuchowych
Kursy spawalnicze
Szkolenia z zakresu BHP
Odzież robocza i ochronna w hurtowych cenach

KURSY KWALIFIKACYJNE I BHP

SUPRA BHP
Bukowno, ul. Leśna 60

tel. 606 397 921
www.bhpsupra.pl

PPRR
OOMM
OOCC
JJAA

Olkusz, ul. Bylicy, 1 pok. 20, tel. 507 557 201 

pon. - pt. 9.30 - 16.00

KKAATT..  BB

     S
zkolenia 

Okresowe, kwalifikacje wstępne

CV prosimy przesyłać na adres:

rekrutacja@bilstein-polska.pl 

 poszukuje osoby na stanowisko

pracownik produkcji

Firma
„BILSTEIN-POLSKA” Sp. z o.o.,

ul. Miechowska 58, 32-340 Wolbrom

KARATE KYOKUSHIN
Zapraszamy na treningi

Klub Posiada Licencję Polskiego Związku Karate.

do Hali Sportowo-Widowiskowej

MOSIR w Olkuszu we wtorki i czwartki

w godzinach 16.45-19.00;

- do Hali Sportowej MOSIR w Bukownie

w poniedziałki i środy

w godzinach 18.00-19.30.

Tel. kontaktowy 786 939 141.

Odwiedź nas na facebooku. 

Prawo jazdy FOCUS
 kategorie C, CE, A1,A2, A, B. Badania lekarskie 
i psychologiczne. Olkusz, ul. Augustiańska 8 

tel. 501 480 889, 507 644 171 

OSK Rutkowska Agnieszka
OSK świadczy szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B. Posiada do-
świadczoną kadrę oraz cieszy się znakomitą zdawalnością osób 

szkolonych w powiecie olkuskim. Możliwość dojazdu do kursanta 
oraz jazdy doszkalające.

Trzyciąż, ul. Południowa 31, Tel.600358854, 532404792

REKLAMA

REKLAMA
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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

18.03 Apteka Dbam o zdrowie, ul. K.K. Wielkiego 14 Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

19.03 Apteka Gemini, ul. K.K. Wielkiego 28 Dr. Max, ul. Mariacka 6

20.03 Apteka Słoneczna, ul. K.K. Wielkiego 60 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

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

22.03 Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

23.03 Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

24.03 Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

AKUPUNKTURA
Lek. Joanna Czopek–Majewska

ALERGOLOG
Lek. Monika Godulska
Lek. Agata Piegza–
Stępniewska

CHIRURG / 
CHIRURG ONKOLOG

Lek. Sebastian Mosiej
CHIRURG NACZYNIOWY

Lek. Łukasz Szkółka
Lek. Aleksander Czajka

DERMATOLOG
Lek. Beata Gimlewicz–Pięta

DIETETYK
Mgr inż. Sonia Zastawnik

EMG
Lek. Małgorzata Cisowska–
Babraj

ENDOKRYNOLOG
Dr n. med. Agnieszka Żak–
Gołąb

KARDIOLOG
Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

Dr n. med. Marek Grabka

Dr n. med. Andrzej Kułach

Lek. Michał Majewski
LARYNGOLOG

Lek. Zyta Szkulik–Bugaj
NEUROCHIRURG

Lek. Wojciech Kukier

NEUROLOG
Dr n. med. Przemysław Puz

OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej

ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb

PSYCHIATRA
Lek. Beata Wawrzak–Mucha

PSYCHOLOG
Mgr Justyna Jochymek 

REUMATOLOG
Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk

UROLOG
Lek. Marek Pogodziński

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 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 

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.

Znany 59-letni filipiński uzdrowiciel z wielkim doświadczeniem. Długoletni członek Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze sławnej na świecie rodziny uzdrowicieli. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane 
są w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. Skuteczność jego uzdrowień potwierdzają liczni pacjenci, np.:

660 399 002

Uzdrowiciel pomaga w: chorobach serca, nerwicach, nowotworach i paraliżach, 
schorzeniach kręgosłupa i gruczołów prostaty, wrzodach żołądka, schorzeniach 
kamieni nerkowych i żółciowych oraz w kobiecych i wielu innych schorzeniach.

Pan Kazimierz z Wrocławia któremu po dwóch wizytach znikły dolegliwości prostaty 
a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie ustabilizowało się i wróciło do normy. 
Pani Jadwiga z Gdyni - ciągły ból głowy stany migrenowe, depresja i nerwica lękowa to 
dolegliwości z którymi nie umiałam sobie poradzić. Po trzech wizytach u uzdrowiciela 
wyciszyłam się, ustąpiły stany depresyjne i przestała mnie boleć głowa. Jestem mu bardzo 
wdzięczna za pomoc. Pani Anna z okolic Krakowa po jednej wizycie uzdrowiciela znikła 
mi torbiel na jajniku a guzek piersi wchłonął się. Pani Julia z Piotrkowa Trybunalskiego 
- guz nowotworowy na głowie trzustki i maksymalnie 6 miesięcy życia, tak brzmiała 
diagnoza. Dzięki Jego zabiegom, żyję już piąty rok, a guza nie ma. Dziękuję.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie 
uzdrowicieli może zawsze osiągnąć pomoc.

21 marca – Kraków    22 – marca Tarnów
23 marca – Nowy Targ, Nowy Sącz
24 marca – Wadowice, Oświęcim

, Jaworzno25 marca – Olkusz

RTG 
CYFROWE

Sedacja gazem 

rozweselającym

lleekk..  ddeenntt..  MMaaggddaalleennaa  DDuukkaatt
ppoonniieeddzziiaałłeekk1144::0000--1188::0000  ||  cczzwwaarrtteekk  99::0000--1144::0000

mgr DOMINIKA LATOS

tel. 604-113-308

Fizjoterapeuta dziecięcy
Terapeuta NDT-BOBATH dla DZIECI

Olkusz. kr. K. Wielkiego 63 (piętro -1)

Specjalista fizjoterapii


