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REKLAMA

POWIAT
Wiola Woźniczko,  
fot. UM Bukowno

Niedawno w  Bukownie 
na ul. Wodącej zamontowano 
dwa wyświetlacze prędkości. 
To kolejna tego typu inwesty-
cja Powiatu Olkuskiego. Czy 
na naszych drogach pojawi się 
ich więcej?

Wyświetlacze 
prędkości. Zadecydują 

mieszkańcy?

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl

Praca na 3 zmiany od pon-pt. Oferujemy umowę o pracę, premie, 

prywatną opiekę medyczną oraz kartę sportową.

 

do zakładu produkcyjnego w miejscowości Klucze, 

na stanowisko Operator maszyn oraz Mechanik.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV 

na adres rekrutacja@hplush.pl lub o telefon 665 855 886.

Firma H+H Polska poszukuje pracowników

 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 

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

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!

Ekologia 
w energetyce i rolnictwie!

Zapraszamy na debatę z ekspertami 
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

21.06.2022 r. (wtorek) godz. 18:00 
Sala konferencyjna 

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 (II piętro), Olkusz

Trzyciąż

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

Zapraszamy dzieci 
z innych przedszkoli.

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

Wakacje!

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
szary
klej DO PŁYTEK  

38,50 
                 zł/25 kg

47,60 
                 zł/szt.

Panel
ogrodzeniowy
250x150

84,60
          zł/szt.

SŁUPEK
panelowy

grafit, gr. 4 mm
grafit, wys. 2 mb
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OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W OLKUSZU

POD NASZYM PATRONATEM

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

- Bawmy się i  dostrzegajmy 
same pozytywne strony życia - 
słowa przewodniczącej Olkuskiej 
Rady Seniorów Zdzisławy Gardeły 
idealanie oddają to, co działo się 
na olkuskim rynku podczas IV 
Senioraliów i  V Olkuskiego Dnia 
Seniora. Miniona sobota w Olku-
szu po prostu należała do nieco 
starszych mieszkańców miasta 
i okolicznych miejscowości!

Święto rozpoczęto panelem 
wykładowym. I tak uczestnicy Se-
nioraliów zebrani w Centrum Kul-
tury wysłuchali wykładów m.in. 
o profilaktyce słuchu, aktywności 
fizycznej, sposobach radzenia so-
bie z bólem, zdrowym stylu życia 
czy problemach dotyczących stóp. 
W  dalszej części prelekcje doty-
czyły olkuskiego herbu, biblioteki 
dla seniorów oraz Olkusza na ła-
mach „Trybuny Robotniczej”.

Po południu seniorzy święto-
wali na olkuskim rynku. Po trady-
cyjnym powitalnym korowodzie 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik 
przekazał na ręce przewodniczącej 
Olkuskiej Rady Seniorów Zdzi-
sławy Gardeły, klucze do miasta. 
-To Wy dziś sprawujecie władzę 
w Olkuszu. Jestem pewien, że tę wła-
dzę wykorzystacie do tego, by godnie 
reprezentować nasze miasto i  aby 
wszyscy widzieli ,  jakich mamy 
wspaniałych seniorów w Srebrnym 
Mieście. Dziękuję, że tak licznie 
i hucznie obchodzicie swoje święto. 
Życzę Wam wszystkiego dobrego! 
- tak uczestników Senioraliów po-
witał burmistrz Roman Piaśnik. Za-
nim uczestnicy ruszyli do wspólnej 
zabawy, wręczono nagrody uczniom 
szkół z terenu gminy Olkusz, którzy 
wzięli udział w konkursie na logotyp 
Olkuskiej Rady Seniorów.

Część artystyczną otworzył wy-
stęp chóru „Renesans” Olkuskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Tego popołudnia publiczność jesz-
cze kilkukrotnie oklaskiwała dwie 
jego solistki: Jolantę Kurkowską 
i Mirę Chochół. Na tanecznej scenie 
zaprezentowała się utytułowana 

para z  Olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku: Krystyna Wodec-
ka i  Stanisław Serafin - najpierw 
w pasodoble, a następnie w gorącej 
cza-czy.

Podczas święta seniorów nie 
mogło zabraknąć występów młod-
szych mieszkańców Olkusza i oko-
lic - tym razem zatańczyły cztery 
formacje z  Klubu Sportowego „Fli-
ka”, a  w folklorystyczne klimaty 
wprowadził publiczność zespół 
„Małe Zedermianki”.  Ogromne 
brawa otrzymał również uznany 
Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromia-
cy” oraz chór „Ziemia Kluczewska”. 
Zwieńczeniem święta seniorów 
były koncerty grup instrumentalno 
- wokalnych z  IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Olkuszu oraz Stowa-
rzyszenia „Wszyscy dla Wszystkich”.

Tego dnia atrakcji na olkuskim 
rynku nie brakowało. Przez cały czas 
trwania imprezy uczestnicy mieli 
okazję podziwiać prace studentów 
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Dla chętnych MOSiR Olkusz 
przygotował sportowe zabawy i kon-
kursy. Zainteresowani mogli otrzy-
mać Karty Seniora i Koperty Życia.

Organizatorem imprezy był 
Burmistrz Miasta i  Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik oraz Olkuska Rada 
Seniorów, a  współorganizatorami: 
Miejski Ośrodek Kultury w  Olku-
szu, Olkuski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu, Stowarzysze-
nie „Wszyscy dla Wszystkich”, Klub 
Sportowy „Flika”.

Patronat medialny sprawował 
„Przegląd Olkuski” i „Głos Seniora” 
wydawany przez Stowarzyszenie 
„MANKO”.

Sponsorzy to: Piekarnia Ewa 
Kiełtyka, Piekarnia „Złoty Róg”, 
Firma cateringowa Artur Sokół, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o . w Olkuszu, 
Guantanamera, Capri, Cukiernia Fi-
nezja, Jagódka, Lodziarnia Rabenda, 
Michalinka, Restogar, Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Nad 
Białą Przemszą”, PSS Społem. 

Sobota należała 
do seniorów! 

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Olkusz to miejscowość o boga-
tej historii, pełnej doniosłych chwil. 
Niestety, na przestrzeni wieków, 
nasze miasto nie ominęły tragicz-
ne wydarzenia. Jednym z  nich 
była eksterminacja żydowskiej 
społeczności zamieszkującej te te-
reny, dokonana przez niemieckich 
okupantów. W tym roku przypada 
80. rocznica tej tragedii.

Olkusz to miasto, które zamiesz-
kiwane było niegdyś przez dużą spo-
łeczność żydowską. W 1939 roku żyło 
tutaj niespełna 12 tys. osób, z  czego 
ponad jedną czwartą stanowili wy-
znawcy judaizmu. Po klęsce kampanii 
wrześniowej tereny te nalazły się pod 
niemiecką okupacją. We wrześniu 
1941 r. nazistowskie władze utworzyły 
getto, zlokalizowane w rejonie obec-
nych ulic Sikorka i Parcze. Przeniesio-
no do niego wszystkich okolicznych 
Żydów. Wśród nich były także osoby 
wysiedlone w  1940 r. z  Chorzowa 
i innych miast Górnego Śląska.

W dniu 9 czerwca 1942 r. roz-
poczęła się likwidacja getta. Jego 
mieszkańcy zostali w przeważającej 
większości wysłani do komór ga-
zowych w  obozie znajdującym się 
w  Auschwitz-Birkenau. Największy 

transport wyruszył z olkuskiego dwor-
ca 13 czerwca 1942 r. Aby oddać hołd 
tym wydarzeniom, w  dniach 7 – 15 
czerwca władze Olkusza, we współ-
pracy z  partnerami, zorganizowały 
obchody upamiętniające 80. rocznicę 
zagłady olkuskich Żydów.

Główna część uroczystości miała 
miejsce w  miniony poniedziałek, 13 
czerwca 2022 r. Tego dnia w  połu-
dnie, w budynku dawnego starostwa 
na olkuskim rynku, rozpoczęła się 
popularnonaukowa sesja poświęcona 
historii olkuskich Żydów. W jej trakcie 
dr hab. prof. Dariusz Rozmus wygłosił 
wykład „Cmentarze żydowskie na ziemi 
olkuskiej”. Następnie tematykę swojej 
najnowszej książki „Żydowski Ol-
kusz” przybliżył autor Krzysztof Kocjan. 

Na zakończenie przedstawiona została 
prezentacja filmowa „Apel pamięci 
olkuskich Żydów zamordowanych 
podczas II wojny światowej”.

Kulminacyjnym momentem wy-
darzenia był popołudniowy Marsz 
Pamięci. Ostatnie noce przed wyjaz-
dem do obozu zagłady okoliczni Żydzi 
spędzili w piwnicy budynku społecznej 
ubezpieczalni, w którym dziś mieści 
się Starostwo Powiatowe. Dlatego też 
tutaj zawisła tablica, upamiętniając 
ich tragiczną historię i stąd też od 2006 
co roku wyrusza pochód, upamiętniają-
cy rocznice transportu śmierci.

Poza główną częścią obchodów 
organizatorzy przygotowali też cały 
szereg wydarzeń towarzyszących. 
W  Centrum Kultury MOK odbył się 

szereg warsztatów edukacyjnych dla 
szkół poświęconych historii, trady-
cjom i  kulturze olkuskich Żydów. 
Zorganizowano również historyczne 
spacery po Srebrnym Grodzie ślada-
mi jego żydowskich mieszkańców. 
Na olkuskim rynku zaprezentowano 
również plenerową wystawę „Olkuscy 
Żydzi” przygotowaną przez magistrat 
oraz wystawę „Zagłada Żydów Euro-
pejskich” opracowaną przez IPN.

W niedzielę, 12 czerwca b.r. dele-
gacja władz miasta oraz Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego złożyła 
kwiaty w  miejscu kaźni olkuskich 
Żydów na terenie Muzeum Obozu Au-
schwitz – Birkenau. Także w niedzielę 
w budynku dawnego starostwa rozpo-
częła się promocja książki Krzysztofa 
Kocjana „Żydowski Olkusz”. Ostatnią 
częścią obchodów będzie „Wieczór 
Szabasowy”, czyli koncert tradycyjnej 
muzyki żydowskiej w  wykonaniu 
Antoniego Pilcha i Julii Doszny, który 
odbędzie się 15 czerwca w  Centrum 
Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 32.

Organizatorzy 80. rocznicy za-
głady olkuskich Żydów to Miasto 
i  Gmina Olkusz, Społeczny Komitet 
Organizacyjny, Miejski Ośrodek Kul-
tury w  Olkuszu, Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie oraz 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN w Warszawie.

Upamiętnili tragedię 
olkuskich Żydów

W ciągu minionych kilku miesięcy 
urządzenia mierzące prędkość pojawiły 
się nieopodal szkoły podstawowej w Ja-
roszowcu, w pobliżu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w  Lgocie Wolbromskiej, 
w Łobzowie, Bogucinie Małym czy przy 
ul. Bolesławskiej w Kluczach. Wcześniej 
wyświetlacze prędkości zamontowano 
na ul. Rabsztyńskiej w Kluczach oraz 
przy szkołach na terenie gminy Bole-
sław: w Podlipiu i Krzykawie.

-Często o ich montaż apelują sami 
mieszkańcy, licząc, że dzięki takiemu 
rozwiązaniu kierowcy zdejmą „nogę 
z gazu”, a na drogach będzie po prostu 
spokojniej. Każda tego typu inwestycja 
sprawi, że wszyscy użytkownicy dróg 

będą bezpieczniejsi, a na tym bardzo 
nam zależy - mówi wicestarosta Pau-
lina Polak.

Ostatnia powiatowa inwestycja 
tego typu przy ul. Wodącej w Bukownie 
to pokłosie wniosków mieszkańców, 
burmistrza Mirosława Gajdziszew-
skiego i radnej Magdaleny Kubańskiej 
o  wprowadzenie rozwiązań powo-
dujących, że na tym trakcie kierowcy 
będą jeździli zgodnie z  przepisową 
prędkością.

Władze powiatu chcą pójść za cio-
sem. -Właściwie wszystkie zamontowa-
ne przez nas wyświetlacze to odpowiedź 
na wnioski zgłaszane przez mieszkań-
ców. Dostajemy informacje, że montaż 
takich urządzeń okazał się dobrym 
pomysłem. Może pójdziemy w  tym 

zakresie dalej i zorganizujemy akcję - 
rozważymy pomysł, aby mieszkańcy 
poszczególnych gmin mogli głosować 
na wskazane wcześniej przez nich 
lokalizacje, gdzie powinny zostać za-
montowane wyświetlacze prędkości. 
Oczywiście miejsca te skonsultujemy 
również z policją. Taka akcja mogłaby 

się rozpocząć w  przyszłym roku, ale 
to zależy w dużej mierze od kondycji 
finansowej powiatu - podsumowuje 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Jak oceniacie wyświetlacze 
prędkości? Przy których drogach 
na terenie naszego powiatu powinny 
się znaleźć?

Wyświetlacze prędkości...
ciąg dalszy ze str 1
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OGŁOSZENIE PŁATNE

BUKOWNO
Wiola Woźniczko

Bukowno coraz mocniej stawia 
na ekologię. Tym razem mieszkań-
cy mogą uzyskać dofinansowanie 
do zakupu i montażu przydomowych 
oczyszczalni ścieków lub szczelnych 
zbiorników bezodpływowych.

Jak doprecyzowano w  uchwale 
przyjętej ostatnio przez Radę Miejską, 
chodzi o  przydomowe biologiczne 
oczyszczalnie ścieków bytowych po-
chodzących z gospodarstwa domowego 
o wydajności do 7,50 m3 na dobę (w któ-
rej procesy biologicznego oczyszczania 
ścieków zachodzą na złożu biologicznie 
czynnym lub przy udziale osadu czyn-
nego, która spełnia wymagania normy 
PN-EN: 12566- 3+A2:2013-10 potwier-
dzone przez producenta w  deklara-
cji właściwości użytkowych opartej 
na badaniach wykonanych przez noty-
fikowane laboratorium oraz posiada do-
puszczenie do sprzedaży – oznaczenie 
znakiem CE/zbiornika) albo szczelne 
zbiorniki bezodpływowe na nieczysto-
ści ciekłe pojemności do 10 m3.

W jakiej wysokości można otrzy-
mać dotację? W pierwszym przypadku 
to 80 proc. kosztów budowy (mak-
symalnie 12 000,00 złotych brutto), 
w drugim natomiast 70 proc. kosztów 
budowy (maksymalnie 2 500,00 zło-
tych brutto).

- Kolejny gminny program dopłat 
z budżetu miasta do proekologicznych 
inwestycji naszych mieszkańców jest 
najlepszym dowodem naszej wspól-
nej troski o  środowisko naturalne. 
Po dopłatach do usuwania azbestu oraz 
do zakupu i montażu ekologicznych 
źródeł ciepła, tym razem przyszedł 

czas na ochronę lokalnych wód pod-
ziemnych. Nasz program kierowany 
jest do mieszkańców tych terenów 
Bukowna, które nie są objęte zbior-
czą siecią kanalizacji. Dzięki dopła-
cie z budżetu miasta np. do zakupu 
i montażu biologicznej oczyszczalni 
przydomowej będzie można uzyskać 
dofinansowanie w wysokości sięgają-
cej nawet 12.000 zł. Mamy nadzieję, 
że tak atrakcyjne warunki finansowe 
zaproponowane naszym mieszkańcom 
spowodują znaczące zainteresowanie 
proekologicznymi inwestycjami doty-
czącymi lokalnej gospodarki ścieko-
wej – mówi wiceburmistrz Bukowna 
Marcin Cockiewicz.

O dofinansowanie mogą się 
starać właściciele, współwłaściciele, 
użytkownicy wieczyści i  współużyt-
kownicy wieczyści nieruchomości 
(za zgodą wszystkich współwłaścicieli 
lub współużytkowników wieczystych) 
zamieszkanej nieruchomości poło-
żonej na terenie Bukowna poza tzw. 
obszarem aglomeracji. Jednym słowem 
wszędzie tam, gdzie nie ma sieci kana-
lizacji sanitarnej.

Możliwe jest złożenie jednego 
wniosku o dofinansowanie budowy jed-
nej oczyszczalni albo jednego zbiornika 
bezodpływowego, które będą obsługi-
wać więcej niż jedną nieruchomość.

- Dotacja celowa do budowy przy-
domowej biologicznej oczyszczalni 
ścieków albo bezodpływowego zbior-
nika na nieczystości ciekłe dotyczy 
jedynie istniejących budynków miesz-
kalnych i  wiąże się z  likwidacją lub 
zaprzestaniem użytkowania dotych-
czasowego zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości ciekłe poprzez zlikwi-
dowanie jego podłączenia do obiektu 
budowlanego - czytamy w uzasadnie-
niu uchwały.

Wnioski będą rozpatrywane we-
dług kolejności wpływu.

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych uzyskania dotacji, wymaganych 
dokumentów udzielają pracownicy Re-
feratu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Bukownie, tel. 32 
626-18-45, email: ochronasrodowiska@
umbukowno.pl. Odpowiednie formu-
larze dostępne są też w Biuletynie In-
formacji Publicznej Miasta Bukowno.

Ekologiczne dotacje 
dla mieszkańców

JAROSZOWIEC
Ewa Barczyk, Fot. MSCPiR Jaroszowiec

Dzięki wsparciu województwa 
małopolskiego i środkom z Funduszy 
Europejskich Małopolski Szpital Cho-
rób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły w Jaroszowcu wzbogaci się 
wkrótce o duży, nowoczesny pawilon 
rehabilitacyjny. Obiekt będzie miał 
powierzchnię niemal tysiąca metrów 
kwadratowych i  pomieści specja-
listyczne poradnie, które zostaną 
wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny. 14 czerwca uroczy-
ście zainaugurowano jego budowę.

Budowa pawilonu rehabilitacji 
będzie realizowana przy ogromnym 
wsparciu finansowym z  Funduszy 
Europejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Całkowity koszt inwestycji opiewa 
na ponad 11 mln zł, z czego blisko 8 
mln zł stanowi dofinansowanie unijne. 
Plan przewiduje przebudowę i rozbu-
dowę w  trybie modułowym obiektu, 
który zostanie przeznaczony na ośrodek 
rehabilitacji dziennej oraz ambulatoryj-
nej. Przeniesione do nowego gmachu 
oddziały zostaną wyposażone w nowo-
czesny sprzęt i urządzenia rehabilita-
cyjne, m.in. aparaturę do elektroterapii, 
krioterapii miejscowej, leczenia laserem 
i ultradźwiękami, sprzęt do magneto-
terapii, wodne „bicze szkockie” i krio-
komorę. Wartość sprzętu medycznego 
zaplanowanego do wyposażenia nowej 

części szpitala szacuje się w  sumie 
na ponad 1,2 mln zł.

Małopolski Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 
w  Jaroszowcu jest jednym z  trzech 
największych podmiotów medycznych 
świadczących usługi rehabilitacji pul-
monologicznej w kraju. Szpital znajduje 
się także w publikowanym przez NFZ 
wykazie podmiotów realizujących 
po-covidową rehabilitację stacjonarną.

- Cieszę się bardzo, że szpital, 
który podjął bardzo poważnie ręka-
wicę, kiedy nastąpił Covid, będzie się 
dalej rozwijał i dziękuję za to, że został 
dostrzeżony jego potencjał – mówił 
do przybyłych na inaugurację budowy 
pawilonu wyraźnie wzruszony dyrektor 
placówki Krzysztof Grzesik. - Rozbu-
dowa obiektów szpitalnych pozwoli 
na wyprowadzenie z głównego budynku, 
gdzie przebywają pacjenci leczeni sta-
cjonarnie, często obciążeni chorobami 
zakaźnymi, pacjentów ambulatoryjnych 

i potrzebujących pomocy w systemie 
dziennym – wyjaśnił dyrektor Grzesik.

- To szczególnie ważne, by mini-
malizować komplikacje po chorobie 
Covid-19, a do tego potrzebny jest odpo-
wiedni obiekt, sprzęt i wykwalifikowana 
kadra medyczna. Wzrośnie komfort 
pacjentów szpitala, a także poprawią 
się warunki pracy oraz możliwości 
świadczenia usług medycznych i rehabi-
litacyjnych w placówce – mówił podczas 
inauguracji prac wicemarszałek Łukasz 
Smółka, który wraz z kadrą szpitala oraz 
przybyłymi na inaugurację gośćmi, 
a wśród nich szczególnym orędowni-
kiem interesów szpitala w Jaroszowcu 
radnym wojewódzkim Andrzejem 
Wójcikiem, wbił symboliczną łopatę 
na placu budowy.

Jak zapewnia wykonawca – firma 
Hepamos - pierwszy etap budowy 
ma zakończyć się już pod koniec wrze-
śnia bieżącego roku.

Rozpoczyna się 
rozbudowa szpitala 

w Jaroszowcu

PODZIĘKOWANIA 
W drugiej edycji Rządo-

wego Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład Gmina Klucze otrzy-
mała 11 745 000,00 zł bezzwrotnego 
dofinansowania na dwie ważne inwe-
stycje. Jedna dotyczy infrastruktury 
drogowej pn.: „Modernizacja istotnych 
odcinków dróg gminnych w Gminie 
Klucze” 

– wsparta kwotą 5 000 000,00 zł, 
druga - infrastruktury sportowej z kwo-
tą dofinansowania: 6 745 000, 00 zł 
pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej wraz 
z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Kwaśniowie Dolnym”.

Rządowe środki na inwestycje zmieniają ob-
licze naszej gminy, pozwalają nadrobić wielo-
letnie zaległości w dostępie do profesjonalnej 
infrastruktury sportowej. Nie ma sportu bez 

właściwej, nowoczesnej bazy sportowej, któ-
ra stworzy warunki do rozwoju zarówno ka-
rier sportowych, umożliwi współzawodnictwo 
sportowe jak i pozwoli lokalnym społeczno-
ściom na aktywne spędzania czasu wolnego. 
To już drugi obiekt sportowy, który powsta-
nie w Gminie. Obecnie trwa budowa pierwszej, 
pełnowymiarowej hali sportowej w Kluczach. 
Obie te inwestycje otrzymały także wsparcie 
finansowe z Ministerstwa Sportu. Na budowę 
Sali w Kwaśniowie jest to kwota 1 813 400,00 zł.

Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym 
w ocenę wniosków i przyznanie środków, a w szcze-
gólności:

Panu Mateuszowi Morawieckiemu - Prezesowi 
Rady Ministrów za przyznanie środków dla naszej 
gminy

Panu Jackowi Osuchowi
- Sekretarzowi Stanu w Mini-

sterstwie Sportu i Turystyki, peł-
nomocnikowi rządu ds. infra-
struktury sportowej za szczególne 
zaangażowanie i wsparcie finanso-
we naszych projektów na poziomie 
rządowym

oraz
Panu Łukaszowi Kmicie 
- Wojewodzie Małopolskiemu 

za przychylność i wspieranie roz-
woju naszej gminy.

Liczę, że zarówno modernizacja istotnych od-
cinków dróg gminnych jak i budowa infrastruktury 
sportowej wpłyną na poprawę jakości życia miesz-
kańców, w tym w szczególności młodego pokolenia 
Gminy Klucze!

Dziękuje wójt Gminy Klucze – Norbert Bień
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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.

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

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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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

17.06	 Apteka	Euro,	ul.	Rabsztyńska	2	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

18.06	 Apteka,	Al.	1000-lecia	17	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

19.06	 Apteka	pod	Słowikiem,	ul.	Buchowieckiego	15A	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

20.06	 Apteka	Hygieia,	Al.	1000-lecia	2b	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

21.06	 Apteka,	ul.	Krakowska	16	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

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

23.06	 Apteka	Gemini,	ul.	K.K.	Wielkiego	28	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

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.

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. Mic-
kiewicza 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

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

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.

psychiatra dziecięcy i dla dorosłych
psychoterapia indywidualna i grupowa dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
terapia rodzin i par
diagnoza psychologiczna i neurologopedyczna
zajęcia TUS
Obecnie trwa nabór do grup terapeutycznych dla dorosłych DDA/DDD oraz 
dla młodzieży

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.

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

Wpis w Pomocniku Pacjenta 
już od 70,00 zł / miesiąc 
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JAROSZOWIEC
Wiola Woźniczko, fot. GOK Klucze

Znamy laureatów I  Powia-
towego Konkursu Recytatorsko 
– Plastycznego pod Honorowym 
Patronatem Starosty Powiatu 
Olkuskiego „Ludzie to anioły z jed-
nym skrzydłem, dlatego aby się 
wznieść, musimy trzymać się ra-
zem…” Maria Konopnicka. Najlep-
sze przedszkolaki i uczniowie szkół 
podstawowych odebrali nagrody 
za swoje recytatorskie i plastyczne 
umiejętności.

Głównym celem wydarzenia 
było uczczenie 180. rocznicy uro-
dzin poetki i  nowelistki epoki 
pozytywizmu - Marii Konopnic-
kiej, popularyzacja jej twórczości 
oraz integracja przedszkolaków 
i uczniów z naszego powiatu.

W konkursie, który odbył się 
w  Domu Kultury „Hutnik” w  Jaro-
szowcu, uczestniczyły przedszkolaki 
i uczniowie szkół podstawowych po-
wiatu olkuskiego w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 6, 7 – 10 lat i od 11 
– 14 lat. Młodsi uczestnicy recytowali 
wybrane przez siebie wiersze Marii 
Konopnickiej, a ci najstarsi uczniowie 
dodatkowo także fragment prozy.

Wśród najmłodszych pierw-
sze miejsce zajęła Zofia Maszczyk 
z  Przedszkola w  Chrząstowicach, 
drugie - Zofia Czachór z Przedszkola 
w  Chechle, trzecie - Antoni Nocoń 
z Przedszkola w Jaroszowcu, a wyróż-
nienie otrzymał Szczepan Szepieniec 
z Przedszkola w Chechle.

W kategoria 7 – 10 lat zwyciężyła 
Zofia Majka ze Szkoły Podstawowej 
w Chechle. Drugie miejsce przypadło 
Marii Ładoń ze Szkoły Podstawowej 

w  Rodakach, a  trzecie Julianowi 
Domagale ze Szkoły Podstawowej 
w  Jaroszowcu. Jury przyznało dwa 
wyróżnienia: Elizie Marchaj z Przed-
szkola w  Wolbromiu i  Mikołajowi 
Kaczmarzykowi ze Szkoły Podstawo-
wej w Kwaśniowie Dolnym.

Dwa pierwsze miejsce w  naj-
starszej grupie (11 – 14 lat) zajęły: 
Ewa Szczupak z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Witeradowie oraz 
Julia Szarek ze Szkoły Podstawowej 
w Kluczach. Drugą lokatę przyznano 
Marii Majewskiej ze Szkoły Podstawo-
wej w Jaroszowcu, trzecią - Marii Przy-
bylskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 5 
w  Olkuszu, a  wyróżnienie - Dorocie 
Kobylarz z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Kąpielach Wielkich.

Jurorami części recytatorskiej by-
li: Marcin Tomsia, Stanisława Szarek 
i Justyna Gałka – Szczupak.

Dokładnie w takich samych kate-
goriach wiekowych odbywała się część 
plastyczna. Tutaj po wysłuchaniu 
utworu Marii Konopnickiej należało 
wykonać pracę plastyczną daną tech-
niką. Prace oceniały: Klaudia Zub-Pie-
chowicz, Anna Płachecka-Śniadach 
i Anna Bałazy.

Zwyciężczynią w  najmłodszej 
grupie okazała się Laura Cieśla z Nie-
publicznego Przedszkola w  Witera-
dowie. Druga lokata przypadła Lenie 
Banyś z  Przedszkola w  Jaroszowcu. 
Trzecie miejsce ex aequo zajęły: 
Maja Sierka z Przedszkola w Chechle 
i  Aniela Prasowska z  Przedszkola 
w Ryczówku.

W kategorii 7-10 lat pierwsze 
miejsce zajęła Natalia Czarnota 
ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w  Ol-
kuszu, drugie - Zuzanna Banyś 
z  Publicznej Szkoły Podstawowej 

w  Witeradowie, a  trzecie - Klaudia 
Wójcik z  Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kąpielach Wielkich. Kac-
per Kulawik ze Szkoły Podstawowej 
w Chechle oraz Antonina Gregorczyk 
ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu 
otrzymali wyróżnienia.

Wśród najstarszych uczestników 
zwyciężyła Faustyna Palska ze Szkoły 
Podstawowej w  Chechle. Jurorki 
przyznały dwa drugie miejsca: Zofii 
Majcher ze Szkoły Podstawowej 
w  Rodakach i  Natalii Brodzińskiej 
ze Szkoły Podstawowej w  Ryczów-
ku. Trzecią lokatę zajęła Karolina 
Przewłoka ze Szkoły Podstawowej 
w  Jaroszowcu, a  wyróżnienia otrzy-
mały: Blanka Polakiewicz ze Szkoły 
Podstawowej w Kluczach, Julia Duch 
z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Kąpielach Wielkich oraz Natalia 

Jałowiec z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Witeradowie.

Podczas uroczystości wręczenia 
nagród zwycięzcom konkursu w pro-
gramie artystycznym przygotowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Klu-
czach wystąpili: Zuzanna Tomsia, 
Maja Tomsia, Matylda Skałbania, 
Paulina Kasprzyk, Mariusz Bret-
ner, Maciej Smołuch, Jacek Żurek. 
Nagrody w  konkursie ufundowali: 
Starostwo Powiatowe w  Olkuszu, 
Urząd Gminy w  Kluczach, P. Zofia 
Zając, Radna Gminy Klucze i Gminny 
Ośrodek Kultury w Kluczach.

Organizatorami konkursu byli: 
Starostwo Powiatowe w  Olkuszu, 
Urząd Gminy Klucze, Gminny Ośro-
dek Kultury w Kluczach. Patronat nad 
wydarzeniem sprawował „Przegląd 
Olkuski”.

Inspiracje Marią Konopnicką. Konkurs rozstrzygnięty!

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Niedawno otrzymaliśmy ko-
lejne pytanie dotyczące wycinki 
drzew w  pobliskich lasach. Nasz 
Czytelnik twierdzi, że pomimo cza-
sowego zakazu, takie prace są nadal 
prowadzone. Co na to olkuskie 
Nadleśnictwo?

- Spacerując po okolicznych lasach, 
można natknąć się na wycinki drzew. 
Zdumiewa fakt, że czyni się to w okresie 
lęgowym ptaków. Lasy w niektórych rejo-
nach są już bardzo przetrzebione z drzew 
i wyglądają raczej jak porośnięte polany. 
Daleko im do lasów, jakie znamy jeszcze 
z niedalekiej przeszłości. Kiedy wreszcie 
skończy się ta bezmyślna gospodarka 
rabunkowa? – Z takim pytaniem nie-
dawno zwrócił się do nas przed kilkoma 
dniami mieszkaniec Olkusza. - Zgodnie 
z  prawem, do 16 października ptaki 
jak i drzewa są pod ochroną. Wycinka 

drzew może być prowadzona od 16 
października do 28 lutego – podkreśla 
osoba interweniująca w naszej redakcji.

Co na to służby leśne?
Postanowiliśmy zwrócić się 

z prośbą o komentarz do zaistniałej 
sytuacji do olkuskiego Nadleśnictwa. 
W  otrzymanej odpowiedzi można 
przeczytać m.in. że, daty podane przez 
Czytelnika pochodzą z Rozporządze-
nia Ministra Środowiska z  dnia 16 
grudnia 2016 roku w sprawie ochro-
ny gatunkowej zwierząt. Zabrania 
ono, poza tymi datami usuwania 
gniazd ptasich. Rozporządzenie 
to wskazuje jednak w §9 odstępstwa 
od zakazów. Nie dotyczą one bowiem 
wykonywania czynności związanych 
z „prowadzeniem racjonalnej gospo-
darki leśnej, jeżeli technologia prac 
uniemożliwia ich przestrzeganie”.

Jak informują przedstawicie-
le Nadleśnictwa, kwestie związa-
ne z  ochroną ptaków regulowane 

są dodatkowo przez obowiązujące ich 
przepisy wewnętrzne. Dla przykładu: 
leśnicy w wiosenno-letnim okresie lę-
gowym ptaków, przed przystąpieniem 
do prac z zakresu hodowli i pozyskania 
dokonują przeglądów drzewostanów 
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem 
prac. Zauważone w czasie przeglądów 
drzewa dziuplaste oraz te z  dużymi 
gniazdami pozostawiane są w stanie 
nienaruszonym i  znakowane literą 
„E” - drzewo ekologiczne. - Zdarzało się, 
że z powodu wykrycia takiego zasiedlone-
go gniazda termin prac był przesuwany 
na jesień. Pozostałe, zinwentaryzowane 

małe gniazda mogą zostać usunięte 
po zakończeniu lęgów, częściej jednak 
drzewa z  nimi są po prostu w  cięciach 
pomijane – tłumaczy Marcin Polak, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.

O stwierdzonych dziuplach 
i  gniazdach informowani są pra-
cownicy zakładów usług leśnych, 
którzy wykonują prace. Są oni uczu-
lani na istotę problemu i  zdarza 
się, że sami zgłaszają zauważone 
lęgi. - Oczywiście, w  gęstym podszycie 
nie sposób dostrzec wszystkich gniazd. 
Zatem, jeśli stwierdzi się wycięcie drzewa 
z  zawierającym lęgi gniazdem czy też 
dziuplą trzeba działać i  odpowiednio 
je zabezpieczyć. Z  pomocą czeka Leśne 
Pogotowie działające przy Nadleśnictwie 
Katowice oraz dyżurni ornitolodzy-le-
śnicy służący poradami eksperckimi. 
W przypadku zauważenia uszkodzonych 
lęgów ptasich przez osobę postronną, 
wskazane są na stronie nadleśnictwa 
telefony do osób, którym należy to zgło-

sić. Interwencja z  pewnością zostanie 
podjęta – zapewnia Marcin Polak.

N a d m i e r n a  e k s p l o a t a c j a 
to przeszłość

Szef Nadleśnictwa odniósł się 
również do zarzutów dotyczących 
rzekomej gospodarki rabunkowej 
w  lasach. - Takie działania należą 
do dalekiej już przeszłości. Aktualny 
rozmiar pozyskania oraz sposoby pro-
wadzenia cięć pielęgnacyjnych i rębnych 
są precyzyjnie opisane w sporządzonym 
planie urządzenia lasu, który zawiera 
między innymi ograniczenie w  posta-
ci maksymalnej ilości drewna, jaką 
można pozyskać w  10-leciu. Rozmiar 
pozyskania ustalany jest na podstawie 
dokładnych pomiarów drzewostanów 
i ich opisu. Uzależniony jest on również 
od średniego wieku drzewostanów 
w  całym Nadleśnictwie – czytamy 
w nadesłanym do nas piśmie.

Nadleśniczy dodaje również, 
że gatunki drzew wprowadzane 

po wykonaniu cięcia są dopasowywane 
do warunków glebowych i wilgotno-
ściowych w danym miejscu. - Sadzone 
są tylko gatunki rodzime. Gatunkiem 
najbardziej odpornym, rosnącym na sła-
bych glebach jest sosna. Trzeba pamiętać, 
że obszary z lepszymi gruntami zostały już 
dawno temu przeznaczone pod uprawy 
rolne. Dlatego sosna w okolicach Olku-
sza jak i w całej Polsce jest gatunkiem 
dominującym. Jest to gatunek wybitnie 
światłożądny. Do odnowienia potrzebuje 
pełnego oświetlenia. Natura radziła sobie 
poprzez wielkopowierzchniowe pożary 
czy huragany. My musimy wykonywać 
zręby, których ilość i  powierzchnia jest 
ograniczona – podkreśla Marcin Polak. 
Przy okazji zachęca wszystkich zainte-
resowanych tematem do zapoznania 
się z dostępnym w serwisie YouTube 
filmem „Plan na las”, który w  jasny 
sposób tłumaczy, czym jest urządzanie 
lasu i jak się odbywa.

Jakie drzewa można wycinać latem?

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

>LOMBARD<

Skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel. 512 777 884 

Tomasz Kiełtyka
Olkusz, Kasztanowa 4,

czynne: pon.-sob. 8.00-20.00

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

Oleje, filtry, akcesoria 

i profesjonalne narzędzia samochodowe

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

HURTOWNIA

MOTORYZACYJNA

32 645 06 60               601 525 210

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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Kiedy można odstąpić od umowy zawartej z biurem podróży?
Planowanie urlopów, wakacji i wyjaz-

dów może być równie przyjemne, jak szy-
kowanie się do podróży i ostatecznie sam 
wypoczynek.

 Jednak czasami zdarza się, że z powodów 
lub przyczyn nieprzewidywalnych – trzeba 
wszystko odwoływać lub mocno zmodyfi-
kować, zwłaszcza, kiedy sytuacja jest spo-
wodowana nie z naszej winy, ale z powodu 
choroby, wypadku, czy innych niespodzie-
wanych okoliczności jak np. konflikt zbrojny. 
Zastanawiasz się, czy możesz zrezygnować 
z wyjazdu z biurem podróży i odzyskać wpła-
cone pieniądze? Odpowiedź znajdziecie Pań-
stwo na następnej stronie.

��yjd� n� ���������
konsultację z dietetykie
� od�ie� swoj� �yci�� 

Naturhouse 
Olkusz, ul. Żuradzka 2B
tel. 514 738 359
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OGŁOSZENIA PŁATNE

Zakup wycieczki, czyli – zawarcie umowy 
o udział w imprezie turystycznej - nie jest 
decyzją nieodwołalną. Jak niemal każda 
umowa, może nie zostać wykonana, jeżeli 
któraś ze stron się rozmyśli, zrezygnuje lub 
okaże się, że to, na co się umówiliśmy, nie 
może się stać z przyczyn od żadnej z nich 
niezależnych. Są to jednak dwie osobne sytu-
acje i warto o nich mówić oddzielnie. Warto 
także wskazać, że wyjazdy turystyczne, czyli 
imprezy turystyczne, zwłaszcza zagraniczne, 
mają swoją osobną regulację prawną – ustawę 
o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych z 2017 roku.
Kiedy wycieczkę wykupioną w biu-
rze podróży odwołujemy z przyczyn 
osobistych:

Gdy odwołanie wycieczki jest naszą decyzją, 
to nieważne, czy podpartą sytuacją prywatną, 
zawodową, czy też strachem, gdyż prawo 
do odstąpienia od umowy z biurem podróży 
z przyczyn osobistych mamy zawsze.
W momencie, w którym poważnie rozwa-
żamy rezygnację z wyjazdu i odstąpienie 
od umowy z biurem podróży, przede wszystkim 
sprawdźmy warunki w podpisanym i posia-
danym przez na egzemplarzu Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia (tzw. OWU) takiego 
odstąpienia.
Możemy mieć bowiem do czynienia z dwoma 
praktykowanymi modelami umów:
Pierwszy model to taki, w którym umowa 
będzie wskazywała konkretne (zryczałtowane) 
opłaty za odstąpienie, uzależnione od tego, 
jak długo przed rozpoczęciem imprezy tury-
stycznej złożyliśmy oświadczenie o odstą-
pieniu. Z reguły, im bliżej do wylotu, tym te 
koszty będą wyższe, z uwagi na mniejsze 

możliwości alternatywnego wykorzystania 
tej wycieczki przez touroperatora.
Drugi popularny model jest taki, że umowa nie 
wskazuje konkretnej kwoty, czy procentu ceny 
wycieczki. Tu wysokość opłaty ma odpowiadać 
cenie imprezy pomniejszonej o (ewentualnie) 
zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu 
alternatywnego wykorzystania danych usług 
turystycznych.
Przypominamy, że na wypadek różnych nie-
przewidzianych okoliczności jak np. choroba, 
możesz wykupić odpowiednie, ale dodatkowe 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Warto 
w coś takiego zainwestować, szczególnie przy 
dużych kwotach wycieczek egzotycznych.
Kiedy wycieczkę odwołuje biuro 
podróży

W sytuacji, gdy wyjazd odwołuje biuro 
podróży, z jakichkolwiek przyczyn, jeszcze 
przed naszym wyjazdem uzna, że nie może 
spełnić tego, co mamy obiecane w umowie, 
zgodnie z przepisami zwraca nam wszystkie 
pieniądze wpłacone na pokrycie wycieczki. 
Ma to miejsce w sytuacji, kiedy np. nie zebrała 
się odpowiednia liczba uczestników, o czym 
biuro informowało przy zawieraniu umowy. 
W tej sytuacji zgodnie z przepisami dokonuje 
zwrotu wszystkiego, co pobrał od klienta.
Istnieje również sytuacja, gdy zmienią się 
główne elementy wyjazdu. Zaliczyć do nich 
należy np. miejsce pobytu, trasę i czas (termin) 
wyjazdu, rodzaj, klasę lub charakter środka 
transportu, liczbę i rodzaj posiłków zapew-
nionych na wyjeździe czy szczegółowy pro-
gram zwiedzania (szczegółowe wyliczenie 
znajduje się w art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych z 2017 roku). Gdy 

dojdzie to takiej modyfikacji, organizator może 
zaproponować wyjazd w nowym kształcie 
lub alternatywny np. w innym terminie lub 
w inne miejsce, o takim samym standardzie. 
Decyzja uzależniona jest od naszej woli. 
Możemy również odmówić, co zobowiązuje 
organizatora do zwrotu – jak przy odwołaniu 
z jego inicjatywy.
Należy tutaj także wskazać, że z prawnego 
punktu widzenia konsumenci mogą w takich 
przypadkach zrezygnować z wycieczki i doma-
gać się zwrotu zapłaconej przez siebie sumy, 
zaś okoliczność, czy zmiana warunków jest 
następstwem siły wyższej czy nie – nie 
ma znaczenia dla możliwości rezygnacji 
i zwrotu pełnej sumy.
W przypadkach spornych, a także negowa-
nia przez biuro podróży zasadności zwrotu 
kosztów należy dokładnie przeanalizować 
z prawnikiem postanowienia OWU – czy nie 
zawierają one tzw. klauzul niedozwolonych, 
na które jednocześnie powołuje się biuro 
podróży. 
Przykładami takich klauzul jest:
1) Organizator nie ponosi żadnej odpowie-

dzialności i nie gwarantuje żadnych zwro-
tów finansowych w razie wojny, strajku, 
epidemii, katastrofy ekologicznej, zakłóceń 
komunikacyjnych, zamknięcia granic, decy-
zji administracyjnych władz i wystąpienia 
innych sił wyższych oraz działania osób 
trzecich, nie uczestniczących w wykony-
waniu usługi objętej umową, uniemożli-
wiających jej realizację, a niemożliwych 
do przewidzenia i usunięcia.

2) W szczególności organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za decyzje organów 
granicznych oraz za jakość i dostępność 
usług fakultatywnych, zakupywanych samo-
dzielnie przez uczestników (wypożyczal-
nia sprzętu sportowego, ogólnie dostępne 
wyciągi narciarskie, baseny wycieczki fakul-

tatywne itp) nieobjętych umową i ceną.
Rozwiązanie sporu – porozumienie, 
pozew do sądu.

Konsument powinien odstąpić od umowy pisem-
nie. Musi złożyć je organizatorowi wyjazdu nawet 
wtedy, gdy kupił wycieczkę za pośrednictwem 
portali internetowych lub agentów.
Kolejno, przy woli obu stron można zawrzeć poro-
zumienie, na mocy którego możemy np. wyjazd 
przenieść na inny termin lub organizator i klient 
zgodzą się na zwrot całości wpłat w ustalonym 
terminie.
W przypadku braku możliwości zawarcia takiego 
porozumienia, bądź negowania przez biuro 
podróży co do zasadności zwrotu wpłaconej 
przez nas kwoty - warto skonsultować się 
z doświadczonym prawnikiem, który umiejętnie 
przeanalizuje przez nas zaakceptowane zapisy 
ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) czy 
nie znajduje się jakiś przykład klauzuli abuzyw-
nej (czyli klauzuli niedozwolonej), które mogą 
przybierać bardzo różny redakcyjny kształt 
i formę, a także końcowo wystąpi do Sądu 
wraz z pozwem o zapłatę.
Należy pamiętać, że zawierając jakiekolwiek 
umowy – należy je przed podpisaniem wnikliwie 
oraz spokojnie przeczytać. W przypadku wątpli-
wości co do poprawności i jasności zapisów, 
rozsądnym rozwiązaniem jest zainwestowanie 
w swój spokój poprzez skorzystanie z konsul-
tacji z prawnikiem, który spojrzy na umowę 
z zabezpieczeniem naszego interesu – nie zaś 
interesu biura podróży. Podjęcie świadomych 
kroków przed podpisaniem 
umowy jest finalnie inwe-
stycją w spokój, a także 
zabezpieczeniem zainwe-
stowanych pieniędzy.

Autor: adw. Magdalena Izdebska

www.adwokat-izdebska.pl

Jak odstąpić od umowy....

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

Anetka
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2 MILONY -  Kolejne Pieniądze  
trafią w Państwa ręce!!!

Aż trzynastu beneficjentów otrzyma dofinansowanie na podjęcie planowanej przez 
siebie działalności gospodarczej a trzech dzięki wsparciu będzie mogło rozwinąć pro-
wadzoną przez siebie firmę.

W ramach ogłaszanych przez LGD „Nad Białą Przemszą” naborów wniosków o do-
finansowanie przedsiębiorcy z obszaru powiatu olkuskiego i gminy Krzeszowice mają 
możliwość zrealizować swoje plany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w obecnej perspek-
tywie finansowej UE to jedna z nielicznych instytucji, która wspiera lokalną przedsię-
biorczość i to na taką skalę. Niestety w 2022 roku LGD ogłasza już ostatnie nabory 
w ramach funduszy przyznanych na lata 2014-2020, jednak już przymierza się do kon-
kursów w nowym okresie programowania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat możli-
wości włączenia się do realizowanych przez LGD projektów oraz potencjalnych korzy-
ści wynikających z tej współpracy do naszego biura ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom, 
tel. 32 7242523.

Gratulujemy i życzymy udanych realizacji.
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Ile uczeń i student może dorobić 
do renty rodzinnej?

Zbliżają się wakacje. To ten 
moment, kiedy uczniowie i stu-
denci częściej podejmują pracę 
niż w roku akademickim. Warto 
pamiętać o tym, że osoby, które 
pobierają rentę rodzinną z ZUS, 

muszą uważać na wysokość limi-
tów dorabiania do świadczenia. 
Ich przekroczenie może spowo-
dować, że kwota otrzymywanej 
renty zostanie zmniejszona, albo 
całkowicie zawieszona.

- Na to, czy ZUS zmniejszy lub zawiesi 
rentę rodzinną, ma wpływ przede wszystkim 
przychód z tytułu zatrudnienia albo innej 
działalności, która podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym.

Wpływ na zmniejszenie lub zawie-
szenie świadczenia będzie miał przychód 
np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy 
też umowy o dzieło zawartej z własnym 
pracodawcą - informuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa śląskiego.

Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta 
z uczniem lub studentem do 26. roku życia, 
która nie rodzi obowiązku opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 
To oznacza, że przychody osiągane z takiej 
umowy co do zasady nie są wliczane do limitu 
przychodów, od których zależy zmniejszenie 
lub zawieszenie renty rodzinnej. - Przychód 
będzie miał znaczenie jeśli uczeń, student 
wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której 
jednocześnie jest pracownikiem- wyjaśnia 
rzeczniczka.

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty 
rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 
70 proc. przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia. Od 1 czerwca do końca sierpnia 
2022 r. jest to kwota 4364,70 zł brutto. Jeśli 
przychód będzie wyższy niż 130 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia,

Olkusz, ul. Sławkowska 13, pon.-pt. 9-17
tel. 32-643-15-85, kom. 606 903 211
ilkus@ilkus.com.pl     www.ilkus.com.pl
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BUKOWNO
A.N.Q.A., fot. Agnieszka Zub Głos 
Bukowna

Sezon na imprezy plenerowe 
rozkręcił się na dobre.W drugi 
weekend czerwca na stadionie 
MOSiR-u w  Bukownie odbyła się 
impreza z  okazji dni tego miasta. 
Na scenie zaprezentowali się m.in. 
tacy artyści jak: Jesika, Trzy Gita-
ry, Big Cyc, Varius Manx, Extazy 
i Kordian.

Tegoroczne Dni Bukowna za na-
mi. Organizatorzy zapewnili uczest-
nikom święta miasta wiele atrakcji. 
Po uroczystym otwarciu imprezy 
przez burmistrza Mirosława Gajdzi-
szewskiego i  przewodniczącego Ra-
dy Miejskiej Edmunda Gmitruka 
na plenerowej scenie z  programem 
artystycznym zaprezentowały się 
dzieci z  Miejskiego Przedszkola 
w  Bukownie oraz dzieci z  Pracowni 
muzyczno-teatralnej Pozytywka. 
Następnie „do akcji” wkroczył zespół 
Trzy Gitary. Po ich występie miał zaś 
miejsce recital piosenkarki Jesica.

Później na scenie „odmeldowała 
się” legenda polskiego rocka, czyli 
grupa Big Cyc. Ich koncert przycią-
gnął rzesze fanów, którzy razem 
z  artystami śpiewali największe 
szlagiery zespołu, takie jak: „Makum-
ba”, „Dres”, „Rudy się żeni” czy „Świat 
według Kiepskich”. Drugą gwiazdą 
tego wieczoru była równie znana 
formacja VARIUS MANX, grająca 
z Kasią Stankiewicz. Pierwszy dzień 
Dni Bukowna tradycyjnie zakończył 
pokaz sztucznych ogni oraz dyskote-
ka z DJ Ristoffem.

Drugi dzień święta miasta roz-
poczęły występy dzieci i  młodzieży 
Szkoły Podstawowej nr 1 i  nr 2 
w  Bukownie oraz lokalnych woka-
listów i  zespołów. Na scenie zapre-
zentowali się m.in.: chór Animato, 

kapela Bukowiacy, Artur ARTISTE 
Chojowski oraz grupa Instrumen-
talno-Wokalna z  Klubu Przyjaźń 
w Olkuszu. Później miejski stadion, 
za sprawą zespołów Extazy i Kordian, 
opanowały rytmy disco-polo. Dwu-
dniową imprezę zakończyła dysko-
teka poprowadzona przez DJ Libu.

Dwudniowej miejskiej imprezie 
towarzyszyło wiele innych wydarzeń. 
Oprócz muzyki, na uczestników Dni 
Bukowna czekało mnóstwo atrakcji 
takich jak: stoiska gastronomiczne, 
karuzele i  konkursy. Fani sportu 
mogli również spróbować swoich 
sił w  Biegu Przełajowym o  Puchar 
Burmistrza Miasta Bukowno.

Dni Bukowna 2022

STOISKO NR 3.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!

SPODNIE: jeansowe, letnie, krótkie.
Nietypowe rozmiary. Polscy producenci.

TARGOWISKO EMALIA – Pakuska - 
(drugi rząd obok pościeli)

czyli od czerwca 8105,80 zł brutto, to ZUS 
może zawiesić wypłacaną rentę.

Natomiast jeśli pensja ucznia lub studenta, 
pobierającego rentę rodzinną, przekroczy 
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia (4364,70 zł), ale nie będzie wyższa jak 
130 proc. tego wynagrodzenia (8105,80 zł), 
to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę 
przekroczenia, lecz nie więcej niż o kwotę mak-
symalnego zmniejszenia. W przypadku renty 
rodzinnej dla jednej osoby to kwota 588,19 zł.

Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest 
więcej osób, to z tytułu przekroczenia gra-
nicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub 
zawieszeniu ulega tylko część świadczenia 
przysługująca osobie osiągającej dodatkowe 
przychody.

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS  
w województwie śląskim
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