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REKLAMA

KLUCZE
Wiola Woźniczko

W y d ł u ż e n i e  t e r m i n u  w y -
m i a n y  p i e c ó w  o r a z  z m i a n a 
w  kwestii palenia drewnem – 
o to apelują radni gminy Klucze 
do Sejmiku Województwa Mało-
polskiego. Rezolucję w  sprawie 
zmiany małopolskiej uchwały 
antysmogowej przyjęto na po-
niedziałkowej sesji.

Radni apelują 
o przesuniecie terminu 

wymiany pieców

 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 

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl

zaprasza na

Otwarte Zawody Strzeleckie 
oraz piknik z okazji Dnia Dziecka

Dla zwycięzców medale i dyplomy
Wśród atrakcji wystawa broni, strzelanie z łuku 

i broni ASG oraz gorący poczęstunek.

Zapraszamy 5.06 od godz. 10.00
Strzelnica Klubowa w Bukownie ul. Długa (za domem Seniora)

Zapraszamy przyszłych
nowożeńców!

www.podzamczerabsztyn.pl  

Piknik w Rabsztynie!
Zabawa z zespołem VOKAL BAND, od godz.20.00, cena 120 zł
15 lipca

16, 17 lipca

Bogate menu, degustacja potraw, przystawek imprezowych i weselnych. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc. Prezentacja oferty restauracyjnej i hotelowej.

Piknik rodzinny (grill, zabawa itp) zapraszamy od godziny 12.00 

509 153 011  32 645 07 42 

W ramach pikniku: 
16.07 zabawa z DJ-em (DJ ZIBI), od godz. 18.00

17.07 zabawa z zespołem VOKAL BAND, od godz.16.00 

(Apartament dla nowo�e�c�w�

wstep wolny!

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

Szczegółowe informacje pod nr.tel. 32 649 44 93 lub 32 649 44 85, pon-pt 8-15
lub złożenie CV w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KSIĘGOWOŚĆ”

w recepcji MOSiR w Olkuszu przy ulicy Wiejskiej 1a

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu 
zatrudni osoby z doświadczeniem w księgowości 

(umowa o pracę)

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

Zapraszamy dzieci 
z innych przedszkoli.

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

Wakacje!
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Ponad 90 milionów zł wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład 
– Programu Inwestycji Strategicznych. Do Olkusza popłyną 

miliony na infrastrukturę drogową. To nie jest przypadek
Do tej pory mieszkańcy Olkusza głównie narzekali na stan 

dróg w swoim mieście i okolicy. Połatane drogi, dziury, ko-
leiny – to obraz dróg miejskich, jaki znamy. Sytuacja ma się 
jednak zmienić. Dzięki Rządowemu Programowi Inwestycji 
Strategicznych do Srebrnego Miasta trafi 30 mln zł z prze-
znaczeniem na modernizacje ulic. Nowa nawierzchnia po-
jawi się łącznie na aż 13 kilometrach. Olkusz po raz kolejny 
sięgnął po rekordową kwotę 30 mln zł. Żadne inne miasto 
powiatowe w Małopolsce w ramach pierwszego i drugie-
go naboru Rządowego Funduszu nie otrzymało promesy 
na aż 60 mln zł. Jak przekonują o tym minister Jacek Osuch 
i wojewoda małopolski Łukasz Kmita, to nie jest przypadek. 
Ogromne wsparcie płynie także do powiatu olkuskiego i in-
nych samorządów. Łącznie z programu Polski Ład samorzą-
dy w powiecie olkuskim otrzymają tylko w tym rozdaniu po-
nad 90 mln zł.

Dobry czas dla ziemi olkuskiej
– Przez dwie kadencje, gdy rządziła w Polsce koalicja PO-

-PSL, Olkusz praktycznie nie otrzymywał żadnych większych 
środków rządowych. W powiecie nie były realizowane żadne 
kluczowe inwestycje ze znacznym wsparciem ze strony bu-
dżetu państwa. Sytuacja zmieniła się od kilku lat. Dziś znacz-
na część dużych zadań otrzymuje wsparcie z rządowych 
programów: trybuny na stadionie na Czarnej Górze są współ-
finansowane ze środków m.in. Ministerstwa Sportu. Nowe 
przedszkola w Zedermanie i Osieku – tu środki na te zadania 
w większości pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Modernizacja ul. Słowackiego, Orzeszkowej czy Nullo 
w Olkuszu to także zadania, na które środki udało się pozyskać 

za pośrednictwem wojewody. Powiat olkuski modernizuje 
ul. ks. Gajewskiego, Biema i Dworską oraz buduje nowocze-
sne hale sportowe przy „Ekonomiku” i „Mechaniku”. W Osieku 
kończą się prace przy wielomilionowej inwestycji drogowej. 
Powiatowi udało się także dwa razy pod rząd pozyskać środki 
z rezerwy premiera na modernizację domu dziecka – Dwor-
ku Marzeń. A to tylko przykłady inwestycji z obszaru gminy 
Olkusz. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego w praktyce 
wspiera samorządy, a my wspólnie z Ministrem Jackiem Osu-
chem dbamy, aby duże środki trafiły do naszej małej ojczyzny 
– podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

11 kolejnych kluczowych 
inwestycji

– Cała ziemia olkuska może liczyć na nasze wsparcie. Łącz-
nie będzie to 11 kluczowych inwestycji. Bukowno otrzymuje 
kolejne 10 mln zł na budowę wiaduktu nad torami. Wcześniej 
na to zadanie otrzymało ponad 20 mln zł z Rządowego Pro-
gramu Rozwoju Dróg. Ponad 9 mln zł otrzyma gmina Bolesław 
na budowę kanalizacji oraz przebudowę ulic Leśnej w Laskach 
i Chmielnej w Bolesławiu. Za prawie 12 mln zł zostaną wyre-
montowane drogi w gminie Klucze i powstanie hala sportowa 
w Kwaśniowie Dolnym. Niecałe 5 mln trafi na termomoder-
nizację budynków w gminie Trzyciąż. Podobna kwota trafi 
do gminy Wolbrom na gruntowny remont drogi Dłużec-Za-
rzecze. Na rekordową kwotę – ponad 15 mln zł – może liczyć 
powiat olkuski. Za te pieniądze wyremontowany zostanie 
odcinek drogi w miejscowościach Bogucin Duży, Jaroszowiec 
i Pazurek. I coś, co ucieszy mieszkańców korzystających z ko-

munikacji miejskiej. Związek Komunalny Gmin otrzymał po-
nad 3,5 mln zł na budowę tablic dynamicznej informacji pasa-
żerskiej na przystankach na terenie 4 gmin oraz modernizację 
wiaty przy S-Samie – wylicza minister Jacek Osuch.

Inwestycje dla Mieszkańców
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strate-

gicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich 
Mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, 
miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwesty-
cje, m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy 
boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 
Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi 
projektami, tworząc nowe miejsca pracy.

Dobre wiadomości dla całej Mało-
polski

W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do naszego regionu 
trafiło 1 915 018 024,94 zł na 274 zadania. II edycja to jeszcze 
lepsze wiadomości dla Małopolski. Tym razem samorządy 
z naszego województwa otrzymają aż prawie 2,6 mld zł na bli-
sko 400 zadań!

– Tak dużego i szerokiego wsparcia nigdy w historii nie było. 
Co istotne, wiele zadań jest finansowanych w 95%, co oznacza 
że po stronie nawet małych, biedniejszych gmin udział wkła-
du własnego jest na bardzo niewielkim poziomie – dodaje wo-
jewoda małopolski Łukasz Kmita.

Powiat olkuski

Gmina Bolesław

Gmina Bukowno

Gmina Trzyciąż

Gmina Klucze

Gmina Olkusz

Gmina Wolbrom 

Związek Komunalny Gmin 
,,Komunikacja Międzygminna"

POWIAT OLKUSKI I GMINY Z TEGO POWIATU
otrzymają ponad 90 mln zł na 11 projektów

ok. 15 mln zł

ok. 9,5 mln zł

ok. 11 mln zł

ok. 4,5 mln zł

ok. 12 mln zł

ok. 30 mln zł

ok. 5 mln zł

ok. 4 mln zł
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ZAPRASZAJĄ

Jacek Osuch
Wiceminister Sportu

Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski 
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OGŁOSZENIE PŁATNE

Przypomnijmy, że zgodnie z ma-
łopolską uchwałą antysmogową 
do końca 2022 roku w  całym woje-
wództwie obowiązkowa jest wymia-
na kotłów na węgiel lub drewno, 
które nie spełniają żadnych norm 
emisyjnych. Z  kolei do końca 2026 
roku trzeba natomiast wymienić 
kotły, które obecnie spełniają chociaż 
podstawowe wymagania emisyjne, 
czyli posiadają klasę 3 lub 4, według 
normy PN-EN 303‒5:2012. Już od 1 
lipca 2017 roku w  całej Małopolsce 
obowiązuje zakaz stosowania mułów 
i flotów węglowych oraz zakaz spala-
nia drewna i biomasy o wilgotności 
powyżej 20 proc.

Gminni radni w Kluczach posta-
nowili przyjąć rezolucję „w sprawie 
zmiany uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego w sprawie zakazu 
palenia drewnem dla celów grzew-
czych w  gospodarstwach domo-
wych jako polskim ekologicznym 
i  odnawialnym źródłem energii 
i  naturalnym biopaliwem stałym 
o charakterze niekopalnym oraz wy-
dłużenia terminów wymiany źródeł 
ciepła na ekologiczne paliwa stałe”.

Sytuacja jest trudna
Radni zwracają uwagę, że reali-

zacja szeregu zakazów i obowiązków 
nałożonych na Małopolan w  tzw. 
uchwale antysmogowej z 23 styczna 
2017 r. w  obecnej bardzo trudnej 
sytuacji gospodarczej jest wręcz 
niemożliwa. -Trwająca od 2019 r. 
pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 
(Covid -19) spowodowała wymierne 
straty w  gospodarce oraz znaczne 
zmniejszenie dochodów przedsię-
biorstw i  gospodarstw domowych, 
co przełożyło się także na zmniejsze-
nie dochodów samorządów. Obecnie 
w  związku z  konfliktem zbrojnym 
na Ukrainie i  napływem bardzo 

dużej liczby uchodźców wojennych 
do Polski, kryzys gospodarczy się 
pogłębia, a  prognozy ekonomiczne 
nie napawają optymizmem. Inflacja 
w  kwietniu br. wzrosła do poziomu 
ok. 12,5%, skutkiem czego wielu 
mieszkańców Małopolski już boryka 
się z problemami finansowymi wyni-
kającymi z drastycznych, niespotyka-
nych dotąd na taką skalę podwyżek 
cen paliw (benzyny, ropy, węgla, gazu 
czy drewna), przy jednoczesnym ogra-
niczeniu ich dostępności. Prognozo-
wany wzrost cen nośników energii 
na kolejne kwartały doprowadzi 
do pogłębienia się kryzysu gospodar-
czego i finansowego, a w konsekwen-
cji ubóstwa znacznej części naszego 
społeczeństwa – argumentują radni.

W rezolucji podniesiono też 
argument zgłaszany przez miesz-
kańców – czyli wydłużenie czasu 
oczekiwania na przyłączenie budyn-
ków do sieci gazowej nawet o około 2 
lata. – Mieszkańcy naszej gminy przy 
składaniu deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
coraz częściej wskazują na problemy 
finansowe i brak środków na wymianę 
kotłów pozaklasowych oraz wysokie 
ceny paliw. W tym stanie rzeczy uza-
sadnione jest szybkie wprowadzenie 
zmian w  „uchwale antysmogowej” 
i wydłużenie terminów wymiany in-
stalacji grzewczych o kilka lat, tak aby 
obowiązek ten był możliwy do speł-
nienia oraz dopuszczenie ogrzewania 
budynków mieszkalnych drewnem 
w kotłach i kominkach nowej genera-
cji posiadających odpowiednie atesty 
jakości – apelują kluczewscy radni.

Ekologia jest ważna, 
ale...

Autorzy rezolucji podkreślają, 
że ochrona środowiska, a tym samym 
zdrowia mieszkańców to bardzo 
ważna kwestia. Jednak „ (...) przyję-

te rozwiązania, zakazy, obowiązki, 
a przede wszystkim i terminy ich re-
alizacji powinny zostać niezwłocznie 
urealnione i dostosowane do obecnej 
sytuacji oraz możliwości mieszkań-
ców Małopolski i samorządów, a nie 
wynikać jedynie z pobudek ambicjo-
nalnych osiągnięcia założonych celów 
w  sztywno wyznaczonych ramach 
czasowych, bez względu na konse-
kwencje i koszty społeczne”.

Nie można zapominać o  klu-
czowej kwestii, czyli finansach. Jeśli 
uchwała antysmogowa nie zostanie 
zmieniona, może się okazać, że części 
mieszkańców zwyczajnie nie będzie 
stać na zakup gazu czy peletu, a tym 
samym założenia wspomnianej 
uchwały nie zostaną osiągnięte.

– Brak jakichkolwiek działań 
ze strony władz Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego, Zarządu 
Województwa i  Pana Marszałka 
zmierzających do zmiany i urealnie-
nia zapisów „uchwały antysmogowej” 
może doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej mieszkańców Gminy Klucze nie 
będzie stać na zakup ekologicznego 
paliwa (gaz, olej, pelet), co będzie 
skutkowało w konsekwencji brakiem 

osiągnięcia założonych celów i  dal-
szym pokątnym najgorszej jakości 
i przez to najtańszym paleniem wę-
glem i  odpadami w  przydomowych 
kopciuchach. Dlatego też należy nie-
zwłocznie przystąpić do weryfikacji 
zapisów przedmiotowej uchwały 
i  Programu ochrony powietrza dla 
Małopolski, a  w szczególności wy-
dłużyć terminy wymiany urządzeń 
grzewczych i  dopuścić możliwość 
stosowania instalacji z ręcznym po-
dawaniem do nich paliwa i rusztem 
awaryjnym w  przypadku instalacji 
dostarczającej ciepło do systemu 
centralnego ogrzewania. Umożliwi 
to mieszkańcom Małopolski wyko-
rzystywanie drewna kawałkowego 
jako paliwa nie tylko w  kominkach, 
ale także w  nowoczesnych kotłach 
c.o.- piszą radni.

W rezolucji przytoczono również 
szereg faktów potwierdzających, 
że „drewno jest paliwem ekologicz-
nym pochodzącym ze źródeł odna-
wialnych i często jest także paliwem 
pozyskiwanym bezpośrednio przez 
mieszkańców gmin wiejskich z  ich 
prywatnych lasów”.

– Nie można bezkrytycznie 
i  w imię samych szczytnych za-
sad przerzucać odpowiedzialności 
za stan powietrza jedynie na osoby 
fizyczne i  obciążać ich dodatkowy-
mi, często przekraczającymi ich 
możliwości kosztami wynikającymi 
z  konieczności zmiany instalacji 
i zakupu odpowiednich do nich paliw, 
bez jednoczesnego realnego wsparcia 
finansowego na ten cel. Oferowane 
obecnie wsparcie finansowe jest 
niewystarczające ze względu na ga-
lopujący wręcz wzrost inflacji i  cen. 
Zakup niskoemisyjnego kotła jest 
wydatkiem jednorazowym, natomiast 
znaczące koszty dla mieszkańców 
stanowi zakup wymaganej jakości 
paliwa (gaz, pełnowartościowy węgiel 
czy ekogroszek) – czytamy w rezolucji.

Samorządowe zadania. 
A wsparcie?

Kwestie finansowe dotykają-
ce mieszkańców to jedno. Kolejna 
sprawa to samorządowe wydatki 
na działania wynikające z  uchwały 
antysmogowej i  Programu Ochrony 
Powietrza. Kluczewscy radni pod-
kreślają, że „ (...) bez zapewnienia 

wsparcia finansowego na odpo-
wiednim poziomie, np. na zatrud-
nienie dodatkowych pracowników 
czy utworzenie i  funkcjonowanie 
straży gminnej obsługującej ekoin-
terwencje i  prowadzącej kontrole, 
jest wyzwaniem dla budżetu małej 
gminy nierealnym do spełnienia. 
W  obecnej sytuacji gospodarczej 
i finansowej przeznaczenie dochodów 
własnych gminy na działania związa-
ne z ochroną powietrza na poziomie 
wskazanym w  POP jest nierealne, 
chociażby ze względu na zły stan 
finansów publicznych i  zadłużenie 
gminy z  powodu utraty wskutek 
reform podatkowych znaczących 
wpływów z podatków oraz galopują-
cej inflacji. Samorządy mają również 
wiele innych zadań do realizacji, nie 
tylko w  zakresie ochrony powietrza, 
ale w także w zakresie szeroko rozu-
mianej ochrony środowiska, gospo-
darki komunalnej, inwestycji, opieki 
społecznej i zdrowotnej, oświaty czy 
obecnie w zarządzaniu kryzysowym. 
Nie można przerzucać odpowie-
dzialności za stan powietrza jedynie 
na osoby fizyczne i samorządy lokal-
ne, i obciążać je dodatkowymi, często 
przekraczającymi ich możliwości 
kosztami wynikającymi z  narzuco-
nych uchwałą zadań i obowiązków”.

W piśmie pojawia się także su-
gestia przedłużenia co najmniej 
o rok jednego z zadań – opracowania 
analizy stanu ubóstwa energetycz-
nego gminy Klucze (obecny termin 
to 30 czerwiec 2022). – Trudno jest 
obecnie oszacować, w  jakiej kon-
dycji finansowej będą mieszkańcy 
i samorządy po ustąpieniu pandemii 
koronawirusa i  ustabilizowaniu się 
inflacji na stałym poziomie oraz 
ustaniu napływu uchodźców. Może 
się okazać, że na uruchomienie pro-
gramów osłonowych w celu przeciw-
działania ubóstwu energetycznemu 
samorządy nie będą mogły sobie 
pozwolić jeszcze przez kilka najbliż-
szych lat – podkreślają radni.

Wymiana pieców...
ciąg dalszy ze str 1
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OGŁOSZENIE URZĘDU MIASTA i GMINY W OLKUSZU

POD NASZYM PATRONATEM

JAROSZOWIEC
Wiola Woźniczko

Rok temu pierwszy raz infor-
mowaliśmy na naszych łamach, 
że w Jaroszowcu powstaną miesz-
kania na wynajem z  możliwością 
wykupu w ramach spółki Społeczne 
Inicjatywy Mieszkaniowe SMS. 
Na jakim etapie jest inwestycja? 
Na prośbę Czytelników wracamy 
do tematu.

SIM SMS to spółka założona 
pod koniec kwietnia ubiegłego roku 
przez Krajowy Zasób Nieruchomości 
reprezentujący Skarb Państwa oraz 
siedem samorządów: Zawiercie, Ję-
drzejów, Klucze, Końskie, Małogoszcz, 
Sędziszów i  Staszów. Jak czytamy 
na stronie spółki, to program dla osób 
i rodzin nie posiadających własnego 
mieszkania, którzy dysponują środ-
kami na regularne opłacanie czyn-
szu, jednak ich dochody są za niskie 
na zaciągnięcie kredytu hipotecznego 
na mieszkanie.

Są to mieszkania na wynajem 
o  umiarkowanym czynszu, z  moż-
liwością w  perspektywie czasowej 
wykupu na własność. Formuła jest po-
dobna do Towarzystw Budownictwa 
Społecznego. Z informacji zawartych 
na stronie SIM SMS dowiadujemy 
się jeszcze, że „dla najemców będą-
cych jednocześnie partycypantami, 
możliwość w przyszłości rozliczenia 
partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje 
czynszowe”, dzięki którym najemca 
przez czas określony w  umowie, 
a w przypadku emerytów – beztermi-
nowo, będzie płacił nawet 20% niższy 
czynsz) ”.

Obecnie w  toku jest procedura 
przetargowa na „Opracowanie Pro-
gramu Funkcjonalno-Użytkowego 
(PFU) wraz ze szczegółową koncep-
cją architektoniczno-budowlaną 
oraz oszacowaniem kosztów prac 
projektowych i  robót budowlanych 
w ramach realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjno-budowlanego pn. Bu-
dowa budynków mieszkalnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą technicz-
ną na terenie siedmiu gmin będących 
wspólnikami Spółki”.

-W czerwcu będziemy przeka-
zywać aportem działkę, na której 
powstanie od 38 do 52 mieszkań. Gdy 
program funkcjonalno – użytkowy 
będzie gotowy, wówczas będzie wia-
domo dokładnie, ile mieszkań tam 
powstanie, a  spółka złoży wniosek 
o  grant z  Funduszu Dopłat, który 

może pokryć do 35 procent kosztów 
inwestycji. Zainteresowanie tą inwe-
stycją jest spore, mamy sporo zapy-
tań o  lokale w  Jaroszowcu. Wierzę, 
że realizując ten projekt uda się choć 
w  części odpowiedzieć na potrzeby 
naszych mieszkańców – opowiada 
wójt gminy Klucze Norbert Bień. Cały 
program finansowo jest wspierany 
środkami z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa (po 3 mln 
złotych dla każdego z samorządów).

Wstępnie szacuje się, że jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z  harmo-
nogramem, mieszkania powinny 
być gotowe w 2027 – 2028 roku. Gdy 
inwestycja się rozpocznie, wówczas 
gminy będą ustalać kryteria najmu. 
Z  pewnością poinformujemy o  tym 
na naszych łamach.

Co z mieszkaniami 
w Jaroszowcu?

WOLBROM
Ewa Barczyk

Międzynarodowy Wolbromski 
Turniej Judo Dzieci pod patronatem 
honorowym Starosty Powiatu Olku-
skiego Bogumiła Sobczyka oraz Bur-
mistrza Miasta I Gminy Wolbrom 
Adama Zielnika w niedzielę 29 maja 
br. zorganizował Uczniowski Klub 
Sportowy JUDO Wolbrom. Do rywa-
lizacji przystąpiło 184 zawodników 
z 17 klubów z Polski i zagranicy.

Tradycyjne wiosenne zawody 
judo w wolbromskim klubie z siedzibą 
przy Leśnej 2 zazwyczaj gromadzą 
zaprzyjaźnione kluby z kraju, ale także 
z zagranicy. W tym roku było podobnie 
– na zawody których organizację wspo-
mogły samorząd powiatowy i gminny 
przybyli m.in. goście z Czech i Słowacji.

Zanim zawodnicy rozpoczęli wal-
ki, czekała na nich pierwsza z dodatko-
wych atrakcji – występ gimnastyczek 
z Arko Studio, podczas którego Julia 
Balik i Agata Domagała zaprezento-
wały piękny program powietrznych 
akrobacji na szarfach.

Następnie rozpoczęła się rywa-
lizacja w kategoriach U10, U12 i U14. 
Roczniki 2013 – 2014 czyli U10 zgod-
nie z  zasadami uczestniczyły tylko 
w Międzynarodowych Sędziowanych 
Randori – Wolbrom Cup 2022. Dzieci 
młodsze ur. 2011-2012 (U12) to chłopcy 
w wagach: 28, 30, 33, 36, 40, 45, 50, 55, 
60, +60 kg oraz dziewczęta w wagach: 

28, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg. 
Kategoria U14 to natomiast dzieci 
starsze, ur. w latach 2009 – 2010, czyli 
chłopcy w wagach: 30, 33, 36, 40, 45, 50, 
55, 60, 66, 73,+73 kg oraz dziewczęta 
w wagach: 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 
63,+63 kg.

W ostatecznej klasyfikacji druży-
nowej pierwsze miejsce przed gospo-
darzami – UKS Judo Wolbrom (miejsce 
II) – zajęli reprezentanci MOSiR Boch-
nia, a na trzeciej pozycji uplasowali się 
zawodnicy z TS Wisła Kraków. Za nimi 
kolejne miejsca zajęli: KS Budowlani 
Sosnowiec, UKS King Wieliczka, JC. 
Ostrava, GujaKan Jaworzno, Aneta 
Judo Team z Krakowa, UKS Maximus 
z  Krakowa, CM MKSJ Kraków, UKS 
Grot Kraków, Krokodyl Judo Kielce, 
Zakopiański Klub Judo Yamabushi, 
Judo Český Tešin, MDK Kraków i UKS 
Centrum Kocmyrzów.

Ponieważ pogoda i piękna okolica 
sprzyjały, oprócz rywalizacji sportowej, 
był również czas na dobrą zabawę. 
Zawodnicy między walkami korzystali 
z dodatkowych atrakcji, przygotowa-
nych przez organizatorów dla dzieci 
z  okazji ich zbliżającego się święta. 
Był zatem pyszny poczęstunek, a także 
możliwość poszalenia na dmuchanych 
zjeżdżalniach, ślizgalniach, skakal-
niach… Tryskające energią dzieciaki 
mogły się wyszaleć do woli!

– Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli organizację zawodów 
– naszym niezawodnym przyjacio-
łom i sponsorom, na których zawsze 
możemy liczyć – podkreślił prezes 
UKS Judo Wolbrom Arkadiusz Dudek. 
– Ich listę, a także szczegółowe wyniki 
zawodów można znaleźć na stronie 
internetowej klubu. 

Sportowa niedziela z UKS 
Judo w Wolbromiu 
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GMINA TRZYCIĄŻ
Ewa Barczyk

Gmina Trzyciąż obchodzi wła-
śnie jubileusz lokacji jednej z więk-
szych miejscowości wchodzących 
w  jej skład. 750-lecie lokacji wsi 
Zadroże stało się znakomitą spo-
sobnością do spotkań wszystkich 
pokoleń mieszkańców, sięgnięcia 
po stare pamiątki, dokumenty, 
zdjęcia. Dzięki pozyskaniu środków 
z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014‒2020 lo-
kalna społeczność w  ostatnich 
miesiącach realizowała m.in. pro-
jekt „Czas wspomnień – spotkania 
międzypokoleniowe z  historią 
w  tle”. Kulminacja jubileuszu od-
będzie się w niedzielę 5 czerwca br.

W ostatnich miesiącach w Za-
drożu odbyły się trzy spotkania grup 
mieszkańców z różnych środowisk: 
młodzieży szkolnej, gospodyń wiej-
skich i seniorów, poświęcone histo-
rii i  tradycjom związanymi z  wsią 
Zadroże. Moderatorem wszystkich 

spotkań był znany regionalista, 
historyk Jacek Sypień, który nie 
tylko przybliżał mieszkańcom wie-
dze o  ich przodkach i  dziejach 
rodzinnej miejscowości, ale także 
– na podstawie zebranych materia-
łów – przygotował piękną, ponad 
stu stronicową monografię, w której 
znaleźć można znakomicie opraco-
wane materiały dotyczące dziejów 
Zadroża od czasów najdawniejszych 
do końca II wojny światowej, na tle 
ważnych wydarzeń historycznych, 
życia codziennego i  losów społecz-
ności lokalnej. Wydawnictwo, które 
powstało w ramach realizacji przez 
OSP Zadroże projektu grantowego 
LGD „Nad Białą Przemszą” pn. „Czas 
wspomnień – spotkania międzypo-
koleniowe z  historią w  tle” będzie 
dostępne dla zainteresowanych 
na jubileuszowym festynie, który 
zaplanowano na 5 czerwca 2022 r.

„Jestem głęboko przekona-
ny, że lektura książki dostarczy 
mieszkańcom Zadroża nie tylko 
wiedzy o przeszłości wsi, ale stanie 

się także inspiracją do szukania 
swych rodzinnych korzeni” – na-
pisał we wstępie do monografii 
wójt Roman Żelazny, jednocześnie 
urodzony zadrożanin. „Na kartach 
książki wielu z  Państwa odnajdzie 
swoich przodków. Publikacja daje 
nam także możliwość poznania 
osób szczególnie zasłużonych dla 
sołectwa. Nie tylko tych, którzy 
walczyli z  bronią w  ręku o  wolną 
Polskę, ale także tych, którzy swoją 
codzienną pracą i  działalnością 
społeczną wzbogacali obraz wsi. 
Zebranie rozproszonych informacji 
o dziejach Zadroża wymagało wiele 
pracy. Konieczne były zarówno po-

szukiwania w  archiwach, lektura 
wielu książek, jak również rozmowy 
z  mieszkańcami, którzy chętnie 
dzielili się swoimi wspomnieniami 
i rodzinnymi fotografiami. Dlatego 
chciałem serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które wniosły 
swój cenny wkład w powstanie ni-
niejszej publikacji. Jestem głęboko 
przekonany, że książka stanie się 
dla mieszkańców Zadroża ważnym 
świadectwem historycznym dla 
przyszłych pokoleń, które swoimi 
codziennymi losami będą pisały 
dalszy ciąg naszej wspólnej histo-
rii”- czytamy we wstępie do książki.

Uroczystości związane z  pod-
sumowaniem obchodów 750-lecia 
lokacji Zadroża, na które władze wójt 
Roman Żelazny oraz mieszkańcy Za-
droża serdecznie zapraszają, odbędą 
się w najbliższą niedzielę, 5 czerwca 
2022 r. Będziemy uczestnikami tego 
wydarzenia i  z pewnością przeka-
żemy naszym Czytelnikom relację 
z obchodów.

Jubileusz 750-lecia lokacji Zadroża

POWIAT
Wiola Woźniczko

59 816,40 złotych – tyle łącznie 
wynoszą tegoroczne dotacje przy-
znane jednostkom ochotniczych 
Straży Pożarnych z budżetu Powiatu 
Olkuskiego.

Przypominamy, że dotacja przeka-
zana z budżetu Powiatu Olkuskiego dla 
jednostek OSP może być przeznaczona 
na dofinansowanie do zakupu: umun-
durowania specjalnego (bojowego) oraz 
środków ochrony osobistej strażaków 
ochotników; środków łączności; sprzę-
tu, aparatury, urządzeń oraz innego wy-
posażenia niezbędnego do prowadzenia 
działań ratowniczych; samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. Oczywiście 
wszystkie przedmioty zakupione z po-
wiatowym dofinansowaniem muszą 
być zgodne z obowiązującymi wytyczny-
mi i normami. Powiatowe środki mogą 
być także przeznaczone na szkolenia 
dla strażaków ochotników (do 50 proc. 
wartości szkolenia). Niedawno rozstrzy-
gnięto trzecią edycję programu.

Zgodnie z regulaminem, dotacja 
może być udzielona do kwoty 5 tys. 
złotych i stanowić do 40 proc. kosztów 
całego zadania. Wyjątkiem są dofinan-
sowania do zakupu samochodów ra-

towniczo-gaśniczych. W tym przypadku 
chodzi o kwoty: do 20 tys. złotych dla 
samochodów ratowniczo-gaśniczych 
średnich i do 15 tys. złotych dla samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych lekkich. 
Wysokość dotacji uzależniona jest 
od ilości złożonych wniosków spełnia-
jących wymagania formalne oraz moż-
liwości finansowych budżetu Powiatu 
Olkuskiego. W  tym roku finansowe 
wsparcie otrzymało 12 jednostek OSP 
na łączną kwotę prawie 60 tys. zlotych.

Powiatowe dotacje otrzymały:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesła-
wiu 1.840,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząsto-
wicach 4.980,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Jangro-
cie 1.262,40 złotych

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach 
4.700,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Kwaśnio-
wie 5.000,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach 
15.000,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu 
3.330,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczów-
ku 2.880,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzego-
wej 5.000,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w  Wierz-
chowisku 5.000,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbro-
miu 3.824,00 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna w Zadrożu 
7.000,00 złotych

Prawie 60 tys. 
złotych dla OSP

WOLBROM
Ewa Barczyk

Niedzielne popołudnie upłynęło 
w parku przy wolbromskim Domu 
Kultury pod znakiem znakomitej 
zabawy. Choć pogoda nie rozpieszcza 
nas w ostatnich dniach, to uczestnicy 
rodzinnego pikniku z  okazji Dnia 
dziecka nie mogli narzekać – nie 
padało, nie było zbyt zimno, a mo-
mentami przez chmury przedzierało 
się słońce, pięknie rozświetlając 
urokliwą okolicę.

Dom Kultury w  Wolbromiu za-
pewnił rozrywkę dla wszystkich 
przybyłych. Dla miłośników muzyki 
był świetny koncert Reprezentacyj-
nej Orkiestry z Cianowic pod batutą 
Adriana Batora, która planuje występ 
w  telewizyjnym programie „Mam 
Talent”. Na plenerowej scenie zapre-
zentowały się też lokalne artystki 
– wychowanki Marty Gaweł z  sekcji 
wokalnej DK. Pozytywną energię 
przekazywały też młode gimnastyczki 
trenujące FIT DANCE pod okiem 
Ukrainki Alony Kusznir, która od nie-
dawna prowadzi w Wolbromiu sekcję 
akrobatyki. Miłośnicy ruchu mogli 
się wyszaleć na dmuchanych skakal-

niach i  zjeżdżalniach. Nie zawiedli 
członkowie Stowarzyszenia Motocy-
kliści Wolbromscy, których z radością 
powitali miłośnicy ryczących dwóch 
kółek. Wspaniałe motocykle nie tyl-
ko można było podziwiać, ale także 
skorzystać z  przejażdżki na tych 
pięknych maszynach. W najnowszej 
atrakcji parku przy DK, przeszklonym 
pawiloniku nazwanym już sympa-
tycznie „Chatka Puchatka” można 
było popróbować sił w  budowie ro-
botów. Otwarte zajęcia z dzieciakami 

poprowadził tam Tomasz Glanowski, 
który prowadzi w DK sekcję robotyki. 
Mimo stosunkowo niskiej tempera-
tury wielką atrakcją dla dzieciaków 
był pokaz sprawności młodzieżowej 
drużyny strażackiej z  OSP Wierz-
chowisko, która nie żałowała wody, 
gasząc pozorowany pożar. Nie zabra-
kło lizaków, lodów, wielkich baniek 
mydlanych, malowania dziecięcych 
buziek i wspólnej zabawy pod kierun-
kiem pomysłowych animatorów. Kto 
nie był – niech żałuje...

Dzień Dziecka przy 
DK w Wolbromiu 

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

Oleje, filtry, akcesoria 

i profesjonalne narzędzia samochodowe

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

HURTOWNIA

MOTORYZACYJNA

32 645 06 60               601 525 210

Twoja reklama już od

6053 zł
szczegóły:
tel. 32 754 44 77

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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OGŁOSZENIE PŁATNE

POWIAT
Ewa Barczyk

Sejmik Województwa Małopol-
skiego podjął uchwałę rozstrzygają-
cą o przyznaniu pomocy finansowej 
dla jednostek samorządu terytorial-
nego z  terenu województwa ma-
łopolskiego, podejmujących prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabyt-
kowych kapliczkach w  ramach 
konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 
2022”. Wsparcie otrzymają dwa 
samorządy z powiatu olkuskiego.

Do tegorocznej edycji konkursu 
złożonych zostało 127 wniosków 
na ogólną kwotę oczekiwanej dotacji 
z budżetu województwa małopolskie-
go w  niebagatelnej wysokości 2 930 
324,45 zł.

Komisja konkursowa oceniająca 
wnioski zarekomendowała udzie-
lenie dotacji w  łącznej kwocie 550 
tys. zł na realizację 52 zadań. Mimo 
iż regulamin konkursu dopuszczał 
wnioskowanie o maksymalną kwotę 
35 tys. zł, żaden z wnioskodawców nie 
uzyskał takiej kwoty. Z terenu powiatu 
olkuskiego swoje projekty konserwa-
torskie do konkursu złożyły 4 gminy: 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i  Wolbrom. 
Dofinansowanie zagwarantowano 
dwóm z nich.

Na liście wniosków ocenionych 
pozytywnie znalazła się Gmina Klucze, 
której na remont przydrożnej kapliczki 
sprzed I wojny światowej w Krzywopło-
tach samorząd wojewódzki zagwaran-
tował dotację w wys. 14 tys. zł. Gmina 
wnioskowała o kwotę 24.607 zł.

Kolejne 12 tys. zł wsparcia finan-
sowego trafi do Gminy Trzyciąż, która 
planuje renowację kapliczki domko-
wej w Michałówce. Zabytkowy obiekt 
wezwaniem św. Jana Nepomucena 
został ufundowany w roku 1740 przez 
mieszczan krakowskich Marcina i An-
nę Śladowsckich i jego remont wymaga 
znacznych nakładów finansowych. 

Wniosek na dotację w maksymalnej 
wielkości 35 tys. zł miał stanowić po-
moc w na realizacji pierwszego etapu 
planowanych prac. Wobec otrzymania 
mniejszego niż zakładane wsparcia 
prace renowacyjne będzie trzeba roz-
łożyć na więcej etapów niż planowano 
pierwotnie.

Zgodnie z regulaminem konkursu 
dotacja z  budżetu samorządu woje-
wódzkiego stanowi co najmniej 60% 
ogólnej kwoty, jaka ma być wydatkowa-
na na realizację prac przewidzianych 
w umowie.

Wsparcie na 
renowację kapliczek

POWIAT
Ewa Barczyk

Po okresie dwuletniego „im-
prezowego postu”, związanego 
z ograniczeniami pandemii, czas 
tegorocznej wiosny rozpoczął 
powrót do tradycyjnych dużych 
plenerowych festynów gminnych. 
Na przełomie maja i czerwca od-
były się lub odbędą: Dni Olkusza, 
Dni Bukowna oraz zaplanowane 
na 5 czerwca uroczyste obchody 
750-lecia lokacji wsi Zadroże oraz 
2 października – Święto Ziemnia-
ka w  gminie Trzyciąż. A  co z  im-
prezami plenerowymi w  innych 
gminach naszego powiatu?

Podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Wolbromiu, która 
odbyła się 26 maja br. na zadane 
przez jednego z  radnych pytanie 

w  sprawie planowanych na ten 
rok imprez plenerowych burmistrz 
Adam Zielnik odpowiedział, że: 
„Ze względu na sytuację geopo-
lityczną czyli wojnę na Ukrainie 
i  spowodowane nią perturbacje 
w globalnych dostawach zbóż, które 
już zaczynają się przekładać na cenę 
żywności oraz panującą suszę, jeżeli 
uda się w tym roku przeprowadzić 
żniwa, to będzie za co dziękować 
Opatrzności – Panu Bogu”. Dlatego, 
jeżeli nic nie stanie na przeszko-
dzie, po żniwach, a  dokładniej 21 
sierpnia 2022 r., w gminie Wolbrom 
(nie zdecydowano jeszcze, w której 
wsi) odbędą się – jak to bywało 
wcześniej – uroczystości dożyn-
kowe.

N a t o m i a s t  D n i  W o l b r o -
mia, w  tradycyjnej „wypasionej”, 
trzydniowej formule,  do jakiej 

mieszkańcy byli wcześniej przy-
zwyczajeni, trzeci rok z  rzędu się 
nie odbędą. „Uważam, że w sytuacji, 
kiedy za naszą wschodnią granicą 
szaleje wojna, giną ludzie, spadają 
bomby, czyli sąsiad nasz ma tego 
typu tragiczne wydarzenia na swo-
im terytorium, byłoby co najmniej 
szalenie nietaktowne organizowa-
nie zabaw hucznych” – stwierdził 
stanowczo Adam Zielnik, dodając, 
że w  okresie kończącym wakacje 
lub na początku roku szkolnego 
przygotowana będzie jedynie „jakaś 
uroczystość, event czy impreza”.

Organizacji święta gminy nie 
planuje w tym roku również Gmina 
Bolesław. Podobnie jak w  Wolbro-
miu – odbędą się tam natomiast 
dożynki. Święto plonów w  gminie 
Bolesław zaplanowane jest na 3 
września 2022 r.

Imprezy gminne? 
Nie wszędzie!

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

– Kiedy wreszcie doczeka-
my się oświetlenia na ulicy Kru-
cza Góra? Jak to jest możliwe, 
że w  tych czasach w  mieście jest 
ulica, na której nie ma ani jed-
nej lampy? – z  takim pytaniami 
dzwonią do naszej redakcji miesz-
kańcy oraz kierowcy poruszający 
się tą drogą. Temat pojawiał się 
już naszych łamach. Tym razem 
mamy dla mieszkańców dobra 
wiadomość.

– Wieczorami można by rzec 
jak w „Seksmisji” – ciemność widzę! 
Spacery przy świetle księżyca są śred-
nio bezpieczne, przecież tędy jeżdżą 
samochody, a  chodnika nie ma. 
Okolica ładna i chętnych na spacery 

nie brakuje, tylko warunki trudne – 
opowiadają interweniujący w naszej 
redakcji olkuszanie. Jeden z miesz-
kańców przypomniał, że wykonanie 
oświetlenia na Kruczej Górze było 
jedną z  wyborczych obietnic olku-
skiego burmistrza.

Podobne interwencje otrzymali-
śmy zimą ubiegłego roku. Wówczas 
gmina tłumaczyła, że budżet jest 
obciążony inwestycjami na które 
uzyskano dofinansowanie, a  poza 
tym z  powodu pandemii dochody 
gminy spadły.

Teraz sytuacja uległa zmianie. 
Na Kruczej Górze będzie uliczne 
oświetlenie. -Gmina Olkusz otrzy-
mała dofinansowanie na ten cel, 
wobec czego inwestycja z pewnością 
zostanie zrealizowana. Na tę chwilę 
trudno mi konkretnie wskazać 

perspektywę czasową, gdyż przy-
gotowania do budowy oświetlenia 
w  ul. Krucza Góra muszą zostać 
skoordynowane z  pozostałymi za-
mierzeniami w ramach uzyskanego 
dofinansowania, natomiast najważ-
niejsza wiadomość jest w tej chwili 
taka, że z  pewnością oświetlenie 
na tej ulicy powstanie – odpowiada 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu Michał Latos.

Krucza Góra: 
będą lampy!

OLKUSZ
ZS Nr 3 w Olkuszu

W dniach 12 – 13 maja odbyły 
się eliminacje do pierwszej edycji 
turnieju programistycznego Mo-
torola Silver Code, którego organi-
zatorami są olkuski Zespół Szkół Nr 
3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu 
(popularnym „Ekonomiku”) oraz 
firma Motorola Solutions w  ra-
mach porozumienia partnerskiego 
zawartego we wrześniu 2021. Na-
zwa turnieju w  oczywisty sposób 
nawiązuje do naszego „Srebrnego 
Grodu” oraz do jednego ze współ-
organizatorów.

Eliminacje polegały na rozwiązy-
waniu problemów algorytmicznych, 
kryptograficznych oraz matema-
tycznych za pomocą testu zamiesz-
czonego na platformie internetowej. 

Z  testem eliminacyjnym zmagały 
się czteroosobowe drużyny uczniów 
szkół ponadpodstawowych z: Krako-
wa, Zawiercia, Chrzanowa, Nowego 
Sącza, Ryglic, Ciężkowic oraz oczywi-
ście z Olkusza. Niezwykle miło nam 
poinformować, że w finałowej ósemce 
z wynikiem 71,6% znalazła się drużyna 
olkuska z popularnego „Ekonomika” 
w  skład, której wchodzą uczniowie 
klasy 3eP technik programista: Da-
mian Kocjan, Szymon Banyś, Dawid 
Kluczewski, Kacper Drożyński.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim finalistom olbrzymiej wiedzy 
i  umiejętności. Pragniemy także 
podziękować opiekunom.

Finał w formie wielogodzinnego 
hackathonu (programistycznego 
maratonu) odbędzie się w  olkuskim 
Ekonomika w  dniach 3‒4 czerw-
ca 2022. Na zwycięzców czekają 

atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez firmę Motorola Solutions oraz 
Starostę Olkuskiego. To pierwsza 
tego typu impreza w „Srebrnym Gro-
dzie”. Organizatorzy liczą, że impreza 
przybierze w kolejnych latach formę 
cyklicznych zmagań najlepszych 
zespołów przyszłych programistów 
z całej Małopolski.

„Chcemy zachęcać młodzież 
do pasjonującej przygody jaką jest 
programowanie. Zawód programisty 
to obecnie jeden z  najlepiej opła-
canych i  poszukiwanych fachów 
na rynku pracy. W Zespole Szkół Nr 
3 z  roku na rok obserwujemy wzra-
stające zainteresowanie tym zawo-
dem. Jestem przekonany, że i w tym 
roku klasa technika programisty 
będzie najchętniej wybierana przez 
Ósmoklasistów” – podsumowuje 
Dyrektor szkoły Wojciech Panek.

I Edycja Motorola 
Silver Code 

OLKUSZ
KPP Olkusz

Z uwagi na zapadliska pojawia-
jące się w rejonie dawnej piaskowni 
kopalni „Pomorzany”, zwracamy się 
z  apelem do mieszkańców i  osób 
spacerujących w  tych okolicach, 
aby nie narażali własnego zdrowia 
i życia na niebezpieczeństwo.

Każde z zapadlisk jest stosownie 
oznaczane taśmami oraz tabliczkami 
informującymi o zakazie wstępu oraz 

o występującym niebezpieczeństwie. 
Pomimo tego, do policjantów dociera-
ją sygnały, że właśnie w pobliżu tych 
miejsc spotyka się młodzież, która 
często urządza sobie imprezy i rozpa-
la ogniska. Przy zapadliskach można 
spotkać również spacerowiczów 
z psami i inne zainteresowane osoby. 
Przebywanie w  takich miejscach 
jest szczególnie niebezpieczne i sta-
nowi zagrożenie dla życia i  zdrowia 
człowieka.

Apelujemy do mieszkańców po-
wiatu, aby zachowali zdrowy rozsądek 
i przestrzegali obowiązujących zaka-
zów. Przebywanie w takich miejscach 
może zakończyć się tragicznie.

Link prowadzący do strony 
dotyczącej zakazu wstępu do lasu:

https://olkusz.katowice.lasy.
gov.pl/witamy/-/asset_publisher/1l-
FOh0Bu6USk/content/zakaz-wste-
pu-do-la-1

Uwaga na zapadliska 

Lokalna Grupa Działania „ Nad Biała Przemszą” 

przekazała 80 337,00 zł na kolejne projekty Grantowe.

Nad Białą
Przemszą

Jeszcze niedawno w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach z rąk Pana Łukasza Smółki - Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego grantobiorcy  LGD "Nad Białą Przemszą" odebrali umowy na realizację projektów 
grantowych z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, 
dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a już dziś organizacje te mogą 
pochwalić się realizacją projektów, poprzez  organizację zaplanowanych spotkań, na które zapraszamy. 

* Uczniowski Klub Sportowy Ukemi Judo Wolbrom – „Bezpieczny czas z Rodziną – kurs z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

03.06.2022 r. godz 17:00 Wolbrom ul. targowa 31 – Bezpłatny Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 
dzieci i młodzieży.

* Ochotnicza Straż Pożarna w Zadrożu - "Czas wspomnień " - spotkania międzypokoleniowe z historią 
w tle.

05.06.2022 r. godz. 13:00 Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Zadrożu    – Sesja Historyczna, 
podsumowująca projekt, prezentacja publikacji i odczytanie jej   fragmentów

* Uczniowski Klub Sportowy Ukemi Judo Wolbrom – „Dzień Sportu”

11.06. 2022 r. Hala sportowa Wolbrom ul. Mariacka 28 - organizacja Dnia Sportu w Gminie Wolbrom.

* Stowarzyszenie Zederman – „ Zederman na Ludowo” 

02.07.2022 r OSP Zederman – Biesiada łącząca pokolenia.

Prezentowane projekty doprowadzą do wzmocnienia kapitału dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru oraz 
Polski, ponieważ kapitał ludzki, jako najważniejszy zasób kraju, a w szczególności naszej zbiorowości, to stan relacji 
międzyludzkich, więzi społecznych i sieci relacji społecznych. Ułatwia on wspólne działanie, a jego efektem są sukcesy 
jednostek, rozwój gospodarczy i rozbudowa społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Ponadto 
ugruntuje znajomość zasobów kapitału społecznego wśród seniorów, dzieci i grupy osób pracujących zawodowo.

ZGŁOŚ INTERWENCJE: 32 754 44 77
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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 specjalista ortopeda. Olkusz, 
ul. Króla K. Wielkiego 64. Rejestracja tel. 
32  645 44 70, 695 514 481, 661 292 159. 
Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok piekar-
ni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: 
pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycy-
ny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem Millenium), wejście 
od podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Reje-
stracja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. 
Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, pią-
tek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista or-
topeda traumatolog, neuroortope-
da mgr rehabilitacji. Olkusz, Krakow-
skie Przedmieście 11/18 pon., pt. Od 
17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. 
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz 
dla dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Przemysław Waluch ortopeda, traumato-
log. Konsultacje, USG narządu ruchu, blo-
kady, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. Wtorek 14:00–17:00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:45–19:30. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista derma-
tolog, wenerolog, specjalista medycyny 
estetycznej – dermatologia lecznicza, dzie-
cięca, kriochirurgia, badanie i usuwanie 
znamion barwnikowych, pełny zakres der-
matologii estetycznej – botox, kwas hia-
luronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 
- odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guz-
ków 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. NIECZYNNE DO KOŃCA 
CZERWCA.
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 kon-
sultacji dietetycznych. Olkusz, ul. Żerom-
skiego 4/28. Rejestracja telefoniczna w 
godz. 9-13: diabetolog- 505 163 293, die-
tetyk- 515 427 770.

DIETETYK
Dietetyk Maciej Malinowski. Skuteczne 
odchudzanie, dietoterapia w chorobach, 
żywienie i suplementacja sportowców. 
Poradnia: Olkusz ul. K. K. Wielkiego 15, 
rejestracja tel. 501-314-154, szczegóły 
współpracy: www.elastyczna-dieta.pl

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

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKAN-
KA mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Paku-
ska 64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gi-
nekolog-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. 
Wtorek, piątek od 15:00. Rejestracja telefo-
niczna od pon. do pt. od 9.00 do 19.00 - tel.  
514 288 668.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 
16.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Zuzanna Gierzyńska specjalista gineko-
log i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 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 Ginekolo-
giczna. Kwalifikacje do zabiegów gineko-
logicznych, kompleksowe prowadzenie 
ciąży, USG ginekologiczne, profilaktyka 
nowotworowa, leczenie zachowawcze nie-
trzymania moczu. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „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., spe-
cjalista kardiolog. Diagnostyka i  leczenie 
nadciśnienia tętniczego, chorby wieńcowej 
oraz zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłko-
wy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.
Tomasz Łuszczek Konsultacje, EKG, ECHO 
serca, Holter EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. CZWARTEK 16:00 - 20:00
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. 
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, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Oku-
listyka®, 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. 
specjalista chorób oczu. Szeroka dia-
gnostyka oka (OCT, USG, foropter), 
wieloletnie doświadczenie w  chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Par-
kowa 9a, wt., czw. od 16:30. Rejestracja 
tel. 606 790 500.
Magdalena Kuchno-Jop specjalista cho-
rób oczu. Konsultacje, wady wzroku, 
komputerowe badanie wzroku, dobór 
soczewek, pomiar ciśnienia gałki ocznej, 
leczenie zaćmy, OCT, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista cho-
rób oczu, badania niemowląt, dzieci 
i  dorosłych: diagnostyka okulistyczna, 
OCT, wady wzroku, zez, niedowidzenie, 
okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 
1000-lecia 20. Gabinet czynny codziennie 
od 14.00, w  soboty 10.00 – 14.00. Reje-
stracja 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.pl2
Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista 
psycholog kliniczny, certyfikowany psy-
choterapeuta uzależnień. Psychoterapia 
osób uzależnianych, współuzależnionych 
oraz DDA. Porady psychologiczne oraz 
wsparcie osób w kryzysie psychologicz-
nym. Psychologiczna diagnoza kliniczna. 
Centrum Medyczne S5, Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 63, tel. +48 668 127 238.
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.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog 
dziecięcy. Diagnoza i terapia psycholo-
giczna dzieci i młodzieży, konsultacje. 
Tel. 668 123 956
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. 
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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

Zrób depilację 
laserową

Zrób depilację 
laserową

Centrum Centrum 
kosmetologiikosmetologii
eesstteettyycczznnee

tel. 570 691 681

www.kosmetyka-olkusz.pl

Skutecznie Bezpiecznie

Na zawsze
Skutecznie Bezpiecznie

Na zawsze

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.

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

3.06 Apteka Ziko, ul. K.K. Wielkiego 24 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

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

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

6.06	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

7.06	 Apteka	Gemini,	ul.	K.K.	Wielkiego	28	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

8.06	 Apteka	Słoneczna,	ul.	K.K.	Wielkiego	60	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

9.06	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

OGŁOSZENIA PŁATNE

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.

Izabela Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. Ol-
kusz ul. Jaśminowa 4, Tel. 698 910 524, 600 
961 654, poniedziałek - sobota 9.00 - 18.00
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Ol-
kusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja tele-
foniczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. Tel. 606 305 405. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. 
F.  Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Piątek 
9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00. 
Tel. 32 754 25 18.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Sto-
matologicznej Barbara Kucharzewska 
– Malik, specjalista chirurgii stomatolo-
gicznej. 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 Ga-
binecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ.

TECHNIKA DENTYSTYCZNA
„Somadent”, ekspresowe wykonywanie 
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, 32 645 44 70, 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., radio-
log. Wt., czw. – Przychodnia „Escu-
lap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok 
„Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.  
32 643 38 46, 600 249 359. 

REKLAMA

Gabinet Ortopedyczny

Robert Kubat
lek. med.

specjalista ortopeda

Olkusz, ul. Króla K. Wielkiego 64
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Tel. 32 645 4470, 695 514 481, 661 292 159

Wpis w Pomocniku Pacjenta 
już od 70,00 zł / miesiąc 


