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REKLAMA

WOLBROM
Ewa Barczyk

Mamy dobrą wiadomość dla 
oczekujących niecierpliwie na rozpo-
częcie prac przy III etapie obwodnicy 
Wolbromia. W poniedziałek 19 wrze-
śnia uroczyście rozpoczęto budowę, 
poprzez symboliczne wbicie łopat. 
Na pierwszej linii frontu budowy poja-
wiło się bardzo liczne grono polityków, 
reprezentujących rząd oraz samorządy 
województwa, powiatu i gminy. Nie 
zabrakło też mieszkańców miasta.

Ruszają prace przy 
III etapie obwodnicy 

Wolbromia
 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 

Polub nas na
Дитячий  садок

www.urwisy-olkusz.pl

Z tej okazji
pierwszy miesiąc za... 

Z tej okazji
pierwszy miesiąc za... 

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

10 zł

mamy

10lat

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE dla dzieci 
od lat 2 z rodzicami. Nabór do nowej grupy.

PRZYJMUJEMY STYROPIAN
Olkusz, ul.Składowa 2a

tel: 32 645 14 13

Zatrudnimy

Працевлаштуємо вчителя-вихователя 
до дитячого садочку. Володіння 

англійською мовою вiтається.
Nowa lokalizacja
 
za barem Zosia obok fabryki zapiekanek.

KWIACIARNIA „KWIATY NA KAŻDĄ OKAZJĘ”
w nowym miejscu!od 1 września

z ul. Szpitalnej

ul. Augustiańska 7, tel. 32 754 34 88

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

POMPY ciepła / fotowoltaikaPOMPY ciepła / fotowoltaika
 - montaż� do��r - dotacje na wymianę starych piec�w do ��000 zł 
- załatwiamy wszystkie forma�no�ci. �m�w się na darmowy audyt 
i weryfikację przysługującej dotacji. Montaż do 60 dni. 

Tel. 733-733-788Tel. 733-733-788

Ceny w Firmie “SOLEX”

PRZYJMUJEMY 
SAMOCHODY 

DO ZŁOMOWANIA 

PRZYJMUJEMY 
SAMOCHODY 

DO ZŁOMOWANIA 

Olkusz, ul. Żuradzka 21 b, Tel. (32) 643 21 79
00 00 00 00czynne 7 -16  sob. 7 -13

Złom stalowy: min. 0,90 zł/kg

Żeliwo: 1,10 zł/kg  

Własna 
laweta!

od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-14:00

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl

całodobowo
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OGŁOSZENIE PŁATNE

BOLESŁAW
A.N.Q.A.

Dziki to zwierzęta, które coraz 
częściej zbliżają się do ludzkich do-
mostw i  gospodarstw, niejedno-
krotnie czyniąc w nich duże szkody. 
Niedawno jeden z mieszkańców Bo-
lesławia zapytał nas, w jaki sposób 
gmina walczy z tym zjawiskiem.

Otrzymaliśmy niedawno maila 
od mieszkańca Gminy Bolesław, który 
prosił o poruszenie problemu dzików 
grasujących w  jego okolicy. - Mamy 
pytania od mieszkańców gminy Bolesław 

do wójta. Jakie działania podejmują władze 
gminy w związku z dewastacją ogródków 
i terenów nieopodal domostw przez dziki? 
Chodzi m.in. o Międzygórze, Podlipie, Krzy-
kawę i Krze. Nasza interwencja w lokalnym 
kole łowieckim nie przyniosła żadnego 
rezultatu – czytamy w mailu, który wpły-
nął na naszą redakcyjną skrzynkę e-mail. 
Poprosiliśmy o komentarz do zaistniałej 
sprawy władze Gminy Bolesław.

- W związku z licznymi interwencjami 
mieszkańców w roku 2019, poinformowa-
łem Wojewodę Małopolskiego o porusza-
jących się po terenie naszej Gminy watah 
dzików w ilości ok. 30 szt. Wg informacji 

mieszkańców dziki przemieszczały się 
w bliskiej odległości od zabudowań miesz-
kalnych, budynków użyteczności publicznej 
oraz po ulicach i chodnikach, wzbudzając 
niepokój wśród lokalnej społeczności, 
a także niszczyły trawniki i ogrodzenia pry-
watnych posesji – relacjonuje Krzysztof 
Dudziński, wójt Gminy Bolesław.

Jak informuje włodarz gminy, 
wojewoda przekazał do Urzędu Gminy 
informacje, że zwrócił się do Zarządu 
Okręgowego Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Katowicach o zmobilizowanie 
kół łowieckich, dzierżawiących obwody 
łowieckie na terenie Gminy Bolesław 
do odstrzału dzików oraz że zgodnie 
z rocznym planem łowieckim na rok 
gospodarczy 2019/2020 zaplanowano 
do odstrzału 25 sztuk dzików na terenie 
obwodu łowieckiego nr 30.

- W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, 
iż do końca marca 2022 roku teren Gminy 
w przeważającej części obejmował obwód 
łowiecki nr 30 (obecnie nr 7) i w znacznie 
mniejszej części obwód łowiecki nr 22. 
W roku 2019 Wojewoda Małopolski wydał 
także rozporządzenie w sprawie odstrzału 
sanitarnego dzików. Dla obwodu łowieckie-
go nr 30 zaplanowano odstrzał sanitarny 
w ilości 13 sztuk. Na jednym z zebrań wiej-
skich przedstawiciel wyżej wspomnianego 

koła łowieckiego nr 30 poinformował o od-
strzale 52 szt. dzików – mówi Krzysztof 
Dudziński.

Jedyną prawną możliwością, jaką 
posiada wójt, burmistrz czy prezydent 
miasta w zakresie gospodarki łowiec-
kiej jest opiniowanie rocznych planów 
łowieckich dla poszczególnych kół 
łowieckich. – Stąd też w opiniach planów 
łowieckich od 2020 roku zwracam się z proś-
bą o dokonywanie odstrzału największej 
możliwej liczby dzików z terenu gminy, aby 
zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz bez-
pieczeństwa ruchu drogowego – podkreśla 
wójt Bolesławia.

Mieszkańcy, u których wystąpiły 
szkody wyrządzone przez dziki w upra-
wach i płodach rolnych (np. uprawy zbóż, 
ziemniaków), mogą złożyć stosowny 
wniosek o szacowanie szkód do zarządu 
koła łowieckiego. Natomiast w przypad-
ku szkód w uprawach w pobliżu zabudo-
wań, poszkodowany może zwrócić się 
z wnioskiem o odszkodowanie do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Informacje o  szaco-
waniu szkód oraz wzory wniosków 
są udostępnione na stronie internetowej 
Gminy Bolesław, w zakładce „ochrona 
środowiska” i „dokumenty do pobrania”.

W gronie wbijających „pierwszą 
łopatę”, obok przedstawicieli wyko-
nawcy, który zdecydował się podjąć 
zadania zgodnie ze złożoną do prze-
targu ofertą, byli m.in.: minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk, 
marszałek Łukasz Smółka i  radny 
wojewódzki, wojewoda Łukasz Kmi-
ta, starosta olkuski Bogumił Sobczyk 
wraz z zastępczynią i radnymi powia-
towymi, burmistrz Adam Zielnik oraz 
rajcy miejscy. Wszyscy podkreślali 
ogromną radość i  satysfakcję z  roz-
poczęcia budowy i  składali sobie 
gratulacje z powodu sukcesu, jakim 
było skuteczne pozyskanie środków 
na domknięcie tak ważnej dla Wol-
bromia inwestycji.

Przypomnijmy trochę faktów: 
przedmiotem zamówienia nieogra-
niczonego przetargu na III etap 
obwodnicy Wolbromia, który za-
mknie połowę obejścia centrum 
miasta od strony południowej, była 
budowa nowego przebiegu dro-
gi wojewódzkiej nr 783 (klasy G) 
na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW 
783) do ul. Skalskiej (DW 794) wraz 
z  budową obiektów inżynierskich 
i  chodników oraz budową i  prze-
budową istniejącej infrastruktury 
technicznej (odwodnienia, oświetle-
nia) – na podstawie decyzji ZRID nr 
24/2021 z  1.10.2021 r., decyzji DUŚ 
z 11.08.2020 r. (zn. WTI.6220.4.2020) 
oraz dokumentacji projektowej.

Przed otwarciem na początku 
br. złożonych do przetargu ofert 
zamawiający, czyli Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  Krakowie poinfor-
mował, że na realizację inwestycji 
zamierza przeznaczyć kwotę 15 714 
286 zł. Wszystkie złożone do przetar-
gu nieograniczonego oferty opiewały 
na kwoty sporo niższe... Okazało się 
jednak, że podpisanie umowy z firmą, 
która złożyła najniższą ofertę nie było 
możliwe – zawirowania na rynku 
budowlanym, a  przede wszystkim 
znaczny wzrost cen zostały uznane 
przez aż ośmiu kolejnych oferentów 
za barierę nie do pokonania przy 
cenie wpisanej w ofertę. Ostatecznie 
na podpisanie umowy i podjęcie się 
realizacji prac zdecydowała się firma 
STRABAG Infrastruktura Południe.

W ramach inwestycji zostanie 
wybudowany fragment drogi woje-
wódzkiej nr 783 o długości nieco ponad 
1 km na odcinku od ul. Olkuska Szosa 

(DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794). 
W ciągu obwodnicy powstanie m.in. 
skrzyżowanie, oświetlenie uliczne, 
chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa 
oraz system odwadniający drogę.

Termin realizacji zaplanowano 
na koniec 2023 r. Wartość umowy 
z  wykonawcą wynosi nieco ponad 
12,2 mln zł. Zadanie uzyskało dofi-
nansowanie ze środków Unii Europej-
skiej w wysokości ponad 11,6 mln zł, 
pozostałe koszty pokryją ze swoich 
budżetów samorząd województwa 
małopolskiego i gminy Wolbrom.

Wykonawca na czas prowadzo-
nych robót zobowiązany będzie do za-
bezpieczenia ciągłości ruchu drogowego 
i pieszego, ale użytkownicy okolicznych 
dróg i  tak zapewne będą się musieli 
liczyć z przejściowymi utrudnieniami 
w ruchu. Cóż to jednak znaczy wobec 
sukcesu, jakim będzie wyprowadzenie 
dużej części ciężkiego ruchu samocho-
dowego z centrum Wolbromia?

Co robi samorząd 
w sprawie dzików?

POWIAT
Wiola Woźniczko

Co dalej z  drogą Jaroszowiec 
- Pazurek? - pytają kierowcy. Zimą 
po wielu interwencjach naszych 
Czytelników pisaliśmy o fatalnym 
stanie tego traktu. Powiat, któ-
ry zarządza wspomnianą drogą, 
ogłosił przetarg na jej gruntowną 
modernizację.

W lutym zbiór dziur na tym 
trakcie był imponujący. Wówczas 
kierowcy za pośrednictwem na-
szej redakcji pytali starostę, czy 
ma świadomość, w  jakim stanie 
są powiatowe trakty - ten wska-
zując jako jeden z  najgorszych. 
W  międzyczasie powiat pozyskał 
na remont dwóch dróg w  miejsco-
wościach Bogucin Duży, Pazurek, 
Jaroszowiec 15 095 500,00 złotych 
dofinansowania z  Polskiego Ładu. 

Opisywany trakt zostanie zmo-
dernizowany na odcinku od dwor-
ca w  Jaroszowcu do skrzyżowania 
z droga wojewódzką 783 w Pazurku. 
To nieco ponad 2,5 km. Jak infor-
muje powiat, zakres prac obejmie 
częściowo przebudowę, a częściowo 
wzmocnienie istniejącej nawierzchni 
jezdni, budowa 330 mb chodnika i 277 
mb kanalizacji deszczowej w miejsco-
wości Pazurek. Modernizacji ulegnie 
również droga w  Bogucinie Dużym. 
Chodzi o  odcinek o  długości około 
3,3 km od skrzyżowania z droga woje-
wódzką 791 do skrzyżowania z drogą 
Jaroszowiec - Klucze. Tutaj planowa-
ny zakres prac to: przebudowa pełnej 
konstrukcji nawierzchni jezdni, 
przebudowa istniejącego chodnika 

w  Bogucinie Dużym oraz budowa 
kanalizacji deszczowej z  systemem 
retencyjno - rozsączającym o długo-
ści niespełna 1,4 km. Na inwestycję 
w Bogucinie Dużym powiat uzyskał 
dodatkowo 1 640 336,00 zł z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Od lat wyczekiwana przez 
Mieszkańców przebudowa dróg po-
wiatowych 1091K i 1108K w miejsco-
wościach Bogucin Duży, Jaroszowiec 
i  Pazurek jest na ostatniej prostej. 
Ogłosiliśmy przetarg na realizację 
inwestycji, jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem to na koniec paź-
dziernika powinniśmy podpisywać 
umowy z  Wykonawcami. Wszystko 
to dzięki ogromnemu dofinanso-
waniu w  kwocie ponad 15 mln zł 
z Polskiego Ładu i w kwocie niespełna 
1,7 mln zł z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Z tego miejsca w imieniu 
Zarządu Powiatu w  Olkuszu dzię-
kuję Ministrowi Jackowi Osuchowi 
za ogromne wsparcie w otrzymaniu 
środków finansowych na realizację 
inwestycji. Dziękuję również Radzie 
Powiatu za wprowadzenie tego za-
dania do budżetu. Podziękowania 
składam na ręce radnych z  terenu 
gminy Klucze: Pana Kamila Wołka 
Wiceprzewodniczącego Rady Po-
wiatu w  Olkuszu, Pana Krzysztofa 
Dąbrowskiego - Członka Zarządu 
Powiatu w  Olkuszu, Pani Radnej 
Marty Dziury za skutecznie działania 
prowadzące do tego, że kolejne drogi 
zostaną wyremontowane. Dziękuję 
też Pani Radnej Zdzisławie Szczygieł 
za interwencje prowadzące do remon-
tu drogi w  Pazurku - mówi starosta 
olkuski Bogumił Sobczyk.

Władze powiatu czekają na roz-
strzygnięcie naboru w  ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na dofinansowanie przebudowy 
traktu biegnącego przez Bogucin 
Mały. - Nie zapominamy również 
o  Mieszkańcach Bogucina Małego, 
dlatego w ubiegłym miesiącu złożyli-
śmy wniosek o dofinansowanie prze-
budowy drogi 1092K na kwotę nieco 
ponad 13,7 mln zł. Aktualnie czekamy 
na rozstrzygnięcie naboru wniosków 
i  jeżeli uzyskamy dofinansowanie 
niezwłocznie rozpoczniemy procedu-
rę przetargową - dodaje wicestarosta 
Paulina Polak.

Remont 
coraz bliżej

tel. 510 191 033tel. 510 191 033

Wylewki agregatemJa, Dorota Jamróz, przepraszam 

Panią Jadwigę Nogieć za pomówienie 

oraz znieważenie jej w miejscu 

publicznym w dniu 07 maja 2022 roku 

w Olkuszu na Osiedlu Wschód.

ciąg dalszy  ze str 1

Ruszają prace...

- Nie zapominamy również 
o Mieszkańcach Bogucina 
Małego, dlatego w ubie-
głym miesiącu złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie 
przebudowy drogi 1092K 
na kwotę nieco ponad 13,7 
mln zł. Aktualnie czekamy 
na rozstrzygnięcie naboru 
wniosków i jeżeli uzyskamy 
dofinansowanie niezwłocz-
nie rozpoczniemy procedurę 
przetargową - dodaje wice-
starosta Paulina Polak.
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OLKUSZ
A.N.Q.A.

Nasz niedawny artykuł doty-
czący nakazu skrętu w  prawo dla 
wyjeżdżających z  ul. Sosnowej 
na drogę wojewódzką nr 791 wy-
wołał lawinę komentarzy wśród 
Czytelników. Nie zostawiają oni 
suchej nitki na Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich i  obowiązującej 
w  tym miejscu organizacji ruchu. 
- Na etapie projektu były kierowane 
uwagi, żeby nie robić tam nakazu 
skrętu w  prawo. Oni mieli to jednak 
gdzieś, więc teraz mieszkańcy mają 
gdzieś postawione przez nich ozna-
czenia – grzmią Internauci.

Przypomnijmy, że niedawno 
do naszej redakcji zadzwonił jeden 
z  Czytelników z  prośbą o  porusze-
nie tematu zjazdu z  ul. Sosnowej 
na DW791. Zjeżdżając z tej ulicy na dro-
gę wojewódzką, kierowcy zobligowani 

są do skrętu w prawo, gdyż tak naka-
zują im ustawione tam znaki drogowe. 
Często zdarza się jednak, iż ignorują 
oni ten nakaz i  skręcają w  lewo. - 
Po co stawiać znaki, skoro wiele osób 
ma je w głębokim poważaniu? – Pytał 
pan dzwoniący do naszej redakcji. 
– Bo są one kompletnie bez sensu – od-
powiadają mu chórem Internauci. 
Po publikacji naszego artykułu w me-
diach społecznościowych pojawiła 
się lawina komentarzy na ten temat.

- Można byłoby nawet uwierzyć 
w narrację, że to ze względów bezpieczeń-
stwa ruchu, gdyby nie to, że 100 metrów 
dalej jest wyjazd z  basenu, gdzie nie 
ma takich ograniczeń, a tam po pierw-
sze zjazd jest bardzo stromy, co utrud-
nia szybkie włączenie się do ruchu, 
a po drugie widoczność w lewo jest mocno 
utrudniona przez zakręt i barierki. Gdzie 
tu zatem konsekwencja inżynierów 
w projektowaniu bezpiecznej obwodnicy? 
– Pyta w  jednym z  komentarzy pan 

Mateusz. – To skrzyżowanie nie jest nie-
bezpieczne samo z siebie, bo widoczność 
w  każdą stronę jest dobra. Niebezpie-
czeństwo stwarza to, że kierujący przed 
wykonaniem manewru, łamiąc przepisy, 
połowę uwagi poświęcają na rozgląda-
nie się w każdą możliwą stronę czy nie 
nadjeżdża radiowóz, zamiast skupić się, 
czy mają przestrzeń do skrętu. To wielka 
porażka inżynierów ruchu i  w mojej 
ocenie powinno zostać przebudowane 
na skręt w każdą stronę i z każdej strony 
dla wygody użytkowników drogi oraz 
mieszkańców – kontynuuje Internauta.

Wypowiedzi w podobnym tonie 
jest dużo więcej. - Przed obwodnicą był 
wyjazd w oba kierunki i nie było żadnego 
problemu. Problem stworzyli urzędnicy 
i  projektanci. Nakaz skrętu w  prawo 
uzasadnili tym, że niby jest ograniczona 
widoczność. To ja zadam pytanie: A wy-
jeżdżając z basenu już niby ta widoczność 
jest lepsza? – Pyta retorycznie Pan Ka-
rol. – Ktoś, kto to projektował nie zdawał 

sobie sprawy, jakie negatywne skutki 
to przyniesie dla mieszkańców okolicz-
nych bloków. Na całym odcinku, oprócz 
jednego skrzyżowania, dali podwójną 
ciągłą, i ktoś kto mieszka na ul. Sosnowej 
lub Tuwima jadąc od ronda to musi robić 
koło przez Gajewskiego, która jest teraz 
cała rozkopana. W najgorszym wypadku 
trzeba jechać do Osieckiej i  nadrabiać 
jakieś 3 kilometry. Można jeszcze iść 
na „skróty” i skręcić na krzyżówce na Wi-
teradów i zawrócić – wylicz pan Kamil.

W dyskusji padają również przy-
kłady innych niedogodności dla 
kierowców, które powstały przy okazji 
budowy północnego obejścia naszego 
miasta. - Zarówno na ul. Sosnowej, jak 
i przy ul. Armii Krajowej skręty w lewo były 
od kiedy moja pamięć sięga, czyli jakieś 
30 lat wstecz. Przy tworzeniu obwodnicy 
i  jej planów mieszkańcy wielokrotnie 
interweniowali, aby skrętów w lewo nie 
likwidować, bo zwyczajnie rozładowują 
ruch i są dużym ułatwieniem – zauważa 
pan Radosław. - Kolejnym przykładem 
geniuszu projektanta jest likwidacja 
zjazdu na obwodnicę z ul. Przemysło-
wą przy dawnym kompleksie Cabały. 
To rozładowałoby korki przy światłach 
na DK94, ale urzędnicy woleli posta-
wić tam barierki, bo są „mądrzejsi” 
– dodaje pan Dawid.

Wszystkie te przykłady dobit-
nie pokazują, że wizja urzędników 
i projektantów potrafi bardzo mocno 
rozmijać się z  codzienną praktyką, 
a niekiedy nawet ze zdrowym rozsąd-
kiem. Niestety w tym przypadku ma-
my już do czynienia z przysłowiową 
„musztardą po obiedzie”, która od lat 
umila życia mieszkańcom południo-
wej części naszego miasta.

Nakaz jazdy w prawo to 
nonsens [KOMENTARZE]

OLKUSZ
A.N.Q.A.

- Ktoś powinien ten bałagan 
po skończonej robocie posprzątać! – 
Z takim apelem niedawno zgłosiła 
się do naszej redakcji mieszkanka 
ul. Miłej w  Olkuszu. Powodem tej 
irytacji jest budowa nowych bloków 
mieszkalnych, która odbywa się 
w  sąsiedztwie. Według jej relacji 
pracom towarzyszą duże niedogod-
ności dla mieszkańców.

Prowadzenie budowy w  otocze-
niu zamieszkałych budynków potrafi 
być bardzo uciążliwe dla osób miesz-
kających w  pobliżu. Kultura takich 
robót często pozostawia bowiem wiele 
do życzenia. Mieszkańcy sąsiadujący 
z  inwestycją mają zaś prawo oczeki-
wać, że ich prawo do ciszy, wypoczynku 
i porządku będzie respektowane przez 
organizatora budowy. Niestety, w pol-
skich realiach bywa z tym różnie.

Niedawno do naszej redakcji zgło-
siła się mieszkanka ul. Miłej w Olku-
szu skarżąca się na prace budowlane, 
jakie odbywają się w sąsiedztwie jej 
domu. Efektem tych działań jest m.in. 
brud i  pył, który zalega na ulicach 
i wdziera się do domów. Jako dowód 
otrzymaliśmy e-mailem zdjęcia ob-
razujące całą sytuację. - Nie chodzi 
o to, że chcemy być złośliwi. Każdy z nas 
tu się budował i  jakoś życzliwie z  tymi 

sąsiadami się żyje. Ale myślę, że ktoś po-
winien ten bałagan po skończonej robocie 
posprzątać – podkreśla pani Marta.

Czytelniczka interweniująca 
w naszej gazecie zaznacza, że stara się 
mieć wyrozumiałość do tego, co robią 
pracownicy firmy budowlanej. Nie 
nad wszystkim da się jednak przejść 
do porządku dziennego. - Idzie ścierpieć 
hałas od 6 rano nawet w soboty. Nawet 
ten unoszący się kurz w upalne lato oraz 
brudne okna i  parapety. Nie wspomnę, 
że moje dzieci na podwórku oddychają 
tym pyłem, bo roboty trwają do późnych 
godzin wieczornych. Ale przy tych desz-
czach wszystko spływa na okoliczne po-
sesje – relacjonuje nasza rozmówczyni.

Pani Marta opisuje również, 
że pod jej domem regularnie kursuje 
ciężki sprzęt, który porusza się wbrew 
obowiązującej w  tym miejscu orga-
nizacji ruchu. - Koparki i wielkie cięża-
rówki z naczepami jeżdżą tutaj pod prąd. 
Litości, tam chodzą ludzie! W okolicy nie 
brakuje dzieci wracających ze szkoły. 
Trzeba nie raz w krzaki wejść, żeby ustą-
pić miejsca. Człowiek na ulicy papierka 
nie wrzuci do kosza, to grozi mandat 
za zaśmiecanie, a tu pod naszymi oknami 
samowolka – żali się mieszkanka z ul. 
Miłej, dodając przy tym, że interwencje 
służb porządkowych w tym przypadku 
niewiele dają. – Budowlańcy nic sobie 
z tego nie robią – kwituje całą sprawę 
nasza Czytelniczka.

Niemiło na  
ul. Miłej

 W nawiązaniu do artykułu Zarządu Powiatu, opublikowanego tydzień temu w Przeglądzie 
Olkuskim, wzywam Zarząd Powiatu Olkuskiego – na czele ze Starostą Olkuskim Panem Bogumi-
łem Sobczykiem oraz Wicestarostą Panią Pauliną Polak – do niezwłocznego zaniechania naruszania 
na forum publicznym moich dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, bowiem zawarte w ich 
publikacjach „informacje” w rzeczywistości  stanowią  swoiste pomówienia,  godzące  w  dobre  imię  
mojej  osoby, pełniącej  funkcję  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Olkusz.

 Faktycznie natomiast – po przeprowadzeniu końcowych obmiarów – wartość inwestycji
w Gorenicach wzrosła o 149 638,13 zł względem pierwotnego kosztorysu, co – przy przyjętej formie 
wynagradzania kosztorysowego – jest normą w zamówieniach o roboty budowlane. Kontrola RIO
w Krakowie nie zakwestionowała ustalonej wysokości ostatecznego wynagrodzenia wykona-
wcy, lecz spóźniony zwrot aneksu do umowy przez wykonawcę oraz dokonanie zapłaty 
wynagrodzenia bez uprzedniego zwrotu tego aneksu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że sami 
zaprosiliśmy Straż Pożarną, by uzgodnić zakres dodatkowych prac, niezbędnych do pozytywnego 
odbioru przeciwpożarowego. Termin na uzyskanie wszystkich odbiorów mamy do końca października.

Szanowni Czytelnicy – Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego!
 Nie będę dłużej kontynuował polemiki z Powiatem Olkuskim w sprawach drogi powiatowej
w Osieku oraz faktu nieskorzystania przez Zarząd Powiatu w 2019 r. z wysokiego dofinansowania 
ze źródeł zewnętrznych, zawieszenia kursów komunikacji w Żuradzie wobec fatalnego stanu 
remontowanej tam drogi powiatowej, faktu braku pętli do zawracania dla autobusów na dopiero co 
wyremontowanej drodze powiatowej w Osieku, czy niesprawiedliwego pobierania przez Powiat opłat 
za korzystanie z przystanków w maksymalnych wysokościach, gdyż już wszystko w tych sprawach 
zostało przeze mnie powiedziane na łamach prasy. Takie podejście do tematu podpowiada mi również 
zdrowy rozsądek.

 Jednocześnie dementuję pojawiające się w przestrzeni publicznej próby kreowania 
odpowiedzialności PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu i Związku Komunalnego Gmin „Komunika-
cja Międzygminna” w Olkuszu za zły stan drogi powiatowej i zawieszenie kursów komunikacji
w Żuradzie. Sprawy te zostały już dogłębnie wyjaśnione przez Prezesa PWiK Sp. z o.o.
i  Przewodniczącego Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”, a ja wyrażone
przez nich zdanie podzielam.

         Łączę wyrazy szacunku  

OŚWIADCZENIE ROMANA PIAŚNIKA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

śp. Grzegorza Głowania

składają Tata z Żoną Barbarą
oraz Siostra Edyta

oraz podziękowania

a także orkiestry ze Skały,

z Kościoła Polskokatolickiego w Bukownie
za odprawioną uroczystość pogrzebową

która uświetniła ceremonię pogrzebową

dla księdza Antoniego Normana

którzy dzielili z nami smutek i żal,
Rodziny, Znajomych, Przyjaciół,
uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,

Nie płaczmy, to wola Pana.
Wszystko na świecie się zmienia.

Śpisz cicho Syneczku kochany,
bez smutków, bez cierpienia.

ZGŁOŚ INTERWENCJE: 
32 754 44 77

PODZIĘKOWANIA

OGŁOSZENIE UMIG OLKUSZ

Mirosław Sokół 

O wspomnienie prosi Rodzina

odszedł nasz Ojciec

Z głębokim smutkiem

że dnia 17 września 2022 roku
zawiadamiamy,

13 października 2022 r., o godzinie 14:00
na Cmentarzu Komunalnym w Olkuszu. 

Pogrzeb odbędzie się
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KRONIKA POLICYJNA

POD NASZYM PATRONATEM

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Słowa wypowiedziane na sce-
nie przez jedną z  wolontariuszek 
idealnie odzwierciedlają codzien-
ność uczniów z  naszego powia-
tu, którzy działają w  Szkolnych 
Kołach Wolontariatu. W  środę 
spotkali się na olkuskim rynku, 
by wspólnie świętować Dzień Do-
brych Uczynków.

Niesienie pomocy przez drobne 
gesty życzliwości wobec innych, 
bezinteresowne działania, jednym 
słowem czynienie dobra na co dzień - 
to główna idea Dnia Dobrych Uczyn-

ków, który w  Olkuszu zbiegł się 
z innych świętem – obchodzonym 21 
września Międzynarodowym Dniem 
Pokoju. W tym roku, w obliczu wojny 
w  Ukrainie, obydwa święta mają 
to szczególnie znaczenie.

O wolontariuszach z  naszego 
terenu pisaliśmy wielokrotnie. A jest 
o czym, bo ilość różnego akcji, projek-
tów, większych i mniejszych inicja-
tyw w które się angażują, naprawdę 
jest imponująca. W  środę o  swoich 
inicjatywach podejmowanych w ra-
mach Dni Dobrych Uczynków opo-
wiadali uczniowie szkół z  powiatu 
olkuskiego, dla których wolontariat 
to chleb powszedni. Oni pomaganie 

mają po prostu we krwi. Każdej gru-
pie przyświecało inne hasło. I  tak 
byli to kolejno uczniowie: IV LO 
w  Olkuszu („Czwórka przyjacielem 
zwierząt”), I LO w Olkuszu („Razem 
dla wspólnego dobra”), ZS Nr 1 w Ol-
kuszu („Pokoloruj mój świat”), ZSP 
w Zedermanie („Mogę, to pomogę”), 
olkuskie Domy Dziecka: Pomocna 
Dłoń („Dobrze widzi się tylko sercem, 
najważniejsze jest niewidoczne dla 
oczu”) i  Dworek Marzeń („Każda 
pomoc to nowy początek”), ZS nr 3 
w Olkuszu („Jak nie My – to kto? ”), 
SP w  Chechle („Pomagam, bo lubię 
i warto! ”), ZS Nr 4 w Olkuszu („Jest 
potrzeba pomagamy, zawsze bar-

dzo się staramy”), II LO w  Olkuszu 
(„Dzień Dobrym Czynię”).

Atrakcji na rynku nie brakowało. 
Niespodziankę w  postaci słodkości 
dla każdego przygotowali przyjaciele 
z  Ukrainy. Wśród nich była pani 
Olga, która opowiadała o działającej 
w Olkuszu grupie wsparcia na rzecz 
Ukrainy. Wydarzenie urozmaiciła 
Grupa Glutaminian Sodu, puszczając 
piękne bańki, zorganizowano punkt 
pomiaru ciśnienia, szereg animacji 
dla najmłodszych. Wolontariusze 
częstowali wszystkich kawą i lemo-
niadą za przysłowiowy uśmiech.

Podziękowania ze sceny skie-
rowano do osób i  instytucji, które 

wsparły środowe wydarzenie: Bur-
mistrza Miasta i  Gminy Olkusz 
Romana Piaśnika, Radnego Woje-
wództwa Małopolskiego Andrze-
ja Wójcika, Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Grupy Glutaminian Sodu, 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i  Kanalizacji Sp. z  o. o. w  Olkuszu. 
Imprezie patronował „Przegląd 
Olkuski”.

Nad wszystkim czuwali członko-
wie Stowarzyszenia Dobroczynnego 
„Res Sacra Miser” na czele z Janiną 
Lenarczyk - koordynatorką projektu 
„Potrzebujesz mnie więc jestem”, 
finansowanego ze środków Woje-
wództwa Małopolskiego. To właśnie 

w jego ramach zrealizowano inicjaty-
wy przygotowane przez partnerskie 
szkoły. Całe wydarzenie to część 
projektu „Olkuskie Centrum Aktyw-
ności Lokalnej” realizowane przez 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser” przy wsparciu finan-
sowym gminy Olkusz. Jak mówią 
organizatorzy: w  tych trudnych 
czasach musimy wierzyć, że dobro 
zaczyna się tu i teraz.

Do zobaczenia za rok! Zaprasza-
my do obejrzenia naszej fotorelacji! 

„Aby być lepszym, nie trzeba czekać na lepszy świat”

OLKUSZ
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Kilkaset sztuk odzieży z podro-
bionymi znakami towarowymi 
renomowanych firm zabezpieczyli 
policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości gospodarczej 
z  Komendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu. Zatrzymano 35-letniego 
mężczyznę, który usłyszał zarzuty 
wprowadzania do obrotu podróbek.

Olkuscy policjanci zwalczający 
przestępczość gospodarczą w  toku 
prowadzonych czynności ustalili, 
że na terenie jednego z  targowisk 
w powiecie mogą być wprowadzane 

do obrotu handlowego produkty 
opatrzone podrobionymi znakami 
towarowymi. W środę (07.09. br.) pod-
czas przeprowadzonej kontroli poli-
cjanci natrafili na stoisko, na których 
oferowana była nielegalna odzież. 
Znajdowały się na nim między inny-
mi: spodnie, koszulki, bluzy, bielizna, 
a nawet zegarki na rękę, na których 
widniały podrobione znaki towaro-
we znanych firm. W  związku z  tym 
procederem mundurowi zatrzymali 
35-letniego mężczyznę i zabezpieczyli 
kilkaset sztuk odzieży oraz zegarki 
z logo firm odzieżowych. Nielegalny 
towar wstępnie wyceniono na kwotę 
nie mniejszą niż 80 tysięcy złotych.

Mężczyźnie w  wieku 35 lat 
za wprowadzanie do obrotu nieau-
tentycznych produktów opatrzonych 
chronionym znakiem towarowym 
przedstawiono zarzut popełnienia 
przestępstwa z art. 305 Ustawy Prawo 
własności przemysłowej. Należy zazna-
czyć, że za obrót towarem nielegalnie 
oznakowanym znakiem towarowym, 
grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 
Natomiast, jeżeli sprawca popeł-
nienia tego typu przestępstwo i  jest 
to jego stałe źródło dochodu albo do-
puszcza się tego przestępstwa w sto-
sunku do towaru o znacznej wartości, 
podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 5.

Zarzuty za handel 
nielegalną odzieżą

OLKUSZ
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Starszy sierżant Rafał Karoń 
oraz aspirant Grzegorz Mrówka 
z  Wydziału Ruchu Drogowego 
K o m e n d y  Po w i a t o w e j  Po l i c j i 
w  Olkuszu pilotowali samochód 
z  nieprzytomnym 89-latkiem, 
który miał poważny uraz gło-
wy. Policjanci zapewnili szybki, 
bezpieczny przejazd do szpitala 
w Olkuszu.

Zdarzenie miało miejsce w ubie-
głą środę (14.09.br.) po godzinie 20, 
w  miejscowości Zederman, gdzie 
policjanci podejmowali czynności 
związane ze zdarzeniem drogowym. 
W  pewnym momencie przy poli-
cjantach zatrzymało się BMW. Młody 
mężczyzna w  pośpiechu wysiadł 
z samochodu i bardzo zdenerwowany 
podbiegł do policjantów. Powiedział, 
że musi szybko dostać się do szpi-
tala, ponieważ wiezie tam swojego 
dziadka, który przewrócił się, ma uraz 
głowy i jest nieprzytomny.

Policjanci bez chwili zwłoki 
poinformowali o  sytuacji dyżurne-
go, włączyli w  radiowozie sygnały 
świetlne i dźwiękowe i podjęli pilotaż 
samochodu z  rannym 89-latkiem. 
Na miejscu jeden z  policjantów 
wbiegł do szpitala, aby poinformować 
personel medyczny, drugi został przy 
samochodzie, aby kontrolować stan 
poszkodowanego. Momentalna reak-
cja pozwoliła na szybkie przekazanie 
rannego mężczyzny pod specjali-
styczną opiekę medyczną.

Eskortowali samochód 
z rannym 89-latkiem

PORONIN
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

12 września br. olkuscy krymi-
nalni we współpracy z policjantami 
z  Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie zatrzymali w Poroninie 
mieszkańca Wolbromia, który był 
poszukiwany listem gończym do od-
bycia kary ponad 4 lat więzienia.

Poszukiwany 48-latek ukrywał 
się przed organami ścigania i wy-

miarem sprawiedliwości, ponieważ 
został skazany na karę więzienia 
za prowadzenie pojazdu w  stanie 
nietrzeźwości w  trakcie obowiązy-
wania zakazu prowadzenia. Dla zmy-
lenia tropu i  uniknięcia więzienia 
ograniczył swoje kontakty z rodziną, 
często zmieniał numery telefonów, 
miejsce przebywania, a także posłu-
giwał się fałszywymi danymi.

Działania mężczyzny nie uła-
twiały pracy policjantom, jednak 

olkuscy kryminalni w  trakcie pro-
wadzonych poszukiwań dokonali 
licznych ustaleń i weszli w posiada-
nie takich informacji, które pomogły 
namierzyć mężczyznę. Okazało się, 
że obecnie przebywał na terenie Po-
ronina. Pod wytypowanym adresem 
policjanci zastali poszukiwanego, 
którego zatrzymali i  przewieźli 
do komendy w  Zakopanem, skąd 
trafił za kraty.

Poszukiwany wpadł 
pod Tatrami

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

Rynek 1
ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.
Lokal mieszkalny nr 6, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej pow. użytkowej: 

56,62 m2, posiada balkon, objęty jest księgą wieczystą KA1K/00052867/6. Do lokalu przyporządkowana jest 
piwnica o pow. użytkowej: 4,84 m2.

Standard wykończenia typowy. Stan techniczny średni.
Lokal usytuowany jest w budynku, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „2MWU”- opisanym jako: „Teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i zabudowy usługowej”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 392 484,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysią-
ce czterysta osiemdziesiąt cztery złote).

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości: 78 496,00 zł 
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) w terminie 
do dnia 19.10.2022r. włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr: 
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2022 r. o godzinie 8.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, sala narad-parter.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok wejścia do Urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
www.umig.olkusz.pl w dziale: Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia 
Publiczne i Ogłoszenia Różne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 626 01 25.

OGŁOSZENIE UMIG OLKUSZ
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OLKUSZ,  
KLUCZE

A.N.Q.A., Wiola Woźniczko
Za nami kolejna edycja Juro-

manii, czyli corocznego święta 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
będącego wspólnym projektem 
województwa śląskiego i  mało-
polskiego. W  miniony weekend 
na terenie naszego powiatu im-
prezy odbyły się w dwóch gminach: 
Olkusz i Klucze.

Podobnie jak przed rokiem, tak-
że i tym razem pogoda nie rozpiesz-
czała organizatorów i  uczestników 
wydarzenia. Chłodna i  pochmurna 
aura nie zniechęciła jednak miesz-
kańców, którzy jak zawsze mogli wy-
bierać spośród szeregu atrakcji, jakie 
zostały dla nich przygotowane. W Ol-
kuszu imprezę rozpoczęło piątkowe 
zwiedzanie średniowiecznej bazyliki 
św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, po-
łączone z  prezentacją zabytkowych 
organów Hansa Hummla.

W sobotę sarmackie klimaty za-
władnęły olkuską Starówką. W sercu 
Srebrnego Grodu odbyły się m.in.: 
pokazy kowalskie, rekonstrukcje 
historyczne oraz warsztaty poświę-
cone tradycjom górniczym. Miesz-
kańcy mogli również bezpłatnie lub 
w  cenie biletu ulgowego, zwiedzać 

wybrane olkuskie muzea prezentu-
jące kolekcje związane tematycznie 
z historią miasta i górnictwa. Chętni 
mogli wziąć udział w dwóch space-
rach z  przewodnikiem pod hasłem 
„Dawny system obronny Olkusza”.

W niedzielę pod zamkiem Rabsz-
tyn odbył się festyn historyczny 
„Sarmaci i Kozacy”. Towarzyszył mu 
rajd rowerowy, marsz nordic wal-
king oraz gra terenowa w rezerwacie 
Pazurek. W klimat sarmackiej epoki 
wprowadził uczestników imprezy 
Podolski Regiment Odprzodowy oraz 
Małopolska Chorągiew Husarska. Nie 
obyło się bez tradycyjnego pokazu 
husarii i artylerii, walk na szable oraz 
prezentacji strojów szlacheckich. 
Po południu w fosie pod basztą odbył 
się „Szturm oddziału lisowczyków 
na Olkusz” – rekonstrukcja historycz-
na oraz pokaz broni czarnoprochowej. 
Rycerskim zmaganiom towarzyszyło 
mnóstwo innych atrakcji, takich jak: 
konkursy, animacje dla dzieci czy 
wyczyny sprawnościowe.

Organizatorem wydarzenia „Ju-
romania - Święto Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej Olkusz, Rabsztyn 
2022” było Stowarzyszenie „Zamek 
Rabsztyn”. Współorganizatorami 
byli zaś: Urząd Miasta i  Gminy 
w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury 
w  Olkuszu oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

Juromania w  gminie Klucze 
rozpoczęła się w  piątkowe popołu-
dnie na Pustyni Błędowskiej. Po-
dobnie jak w poprzednich edycjach 
i tym razem liczna grupa młodszych 
i  starszych uczestników wyruszyła 
na Rajd Świetlika. Trasa wiodła spod 
Róży Wiatrów pod Czubatkę i z po-
wrotem. O  pustynnych ciekawost-
kach opowiadała przewodniczka 
Magdalena Moroń. Gdy wszyscy już 
wrócili na Różę Wiatrów, obejrzeli 
widowiskowy pokaz ognia.

Sobota to tradycyjnie święto-
wanie u  stóp ruin zamku w  Bydli-
nie. A  tu od wczesnego popołudnia 
na wszystkich czekało wiele atrakcji. 
Po przywitaniu gości przez Czar-
nego Rycerza z  Events Team zaczę-
ła się wspólna zabawa. Strzelanie 
z  łuków, czerpanie papieru, sztuka 
kaligrafii, pieczenie podpłomyków – 
tego wszystkiego mogli nauczyć się 
goszczący na Juromanii w  Bydlinie. 
Dla najmłodszych uczestników zor-
ganizowano Wielki Turniej Małych 
Rycerzy. Na dziedzińcu zamku mło-
dzi artyści uczestniczyli w  plenerze 
malarskim. W trakcie imprezy odbyła 
się także królewska parada na zamek. 
Zanim rozpoczęły się artystyczne wy-
stępy, wręczono nagrody zwycięzcom 
w konkursie plastycznym, rycerskich 
turniejach oraz konkursie na najcie-
kawszy strój historyczny.

Sporo osób bawiących w sobotę 
w  Bydlinie było zainteresowanych 
historią miejsca, w  którym zorga-
nizowano Juromanię. O  dziejach 
zamku i  okolic z  wielką pasją opo-
wiadała przewodniczka Magdalena 
Białas. Tego dnia nie zabrakło też 
atrakcji dla miłośników sportu. 
Przed południem wystartował rajd 
rowerowy „Między Zamkami” Bydlin 
- Rabsztyn – Bydlin. Zainteresowani 
wzięli również udział w biegu i mar-
szu nordic walking dookoła zamku.

O poczęstunek zadbali człon-
kowie Stowarzyszenia „Otwarci” 
- przy pomocy pań z Ukrainy przy-
gotowali szereg potraw, których 
mieli okazję skosztować uczestnicy 
Juromanii w Bydlinie.

Na zakończenie imprezy na sce-
nie zaprezentowały się zespoły Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Kluczach: 
ZAKOTARO i Kwiaty Pustyni.

Głównym organizatorem wy-
darzenia było  Stowarzyszenie 
„Otwarci” z  Bydlina, a  współorga-
nizatorami: Urząd Gminy Klucze 
i  Gminny Ośrodek Kultury w  Klu-
czach. Nie obyłoby się bez sporego 
wsparcia sponsorów. Juromanii 
patronował „Przegląd Olkuski”.

Jurajski weekend
POWIAT

Wiola Woźniczko, fot. Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego

Do 27 września możecie gło-
sować na „Turystyczne Skarby 
Małopolski”! W  czwartej edycji 
konkursu na najlepsze oferty i pro-
dukty turystyczne Województwa 
Małopolskiego do wyboru jest 128 
kandydatur w sześciu kategoriach. 
Z naszego powiatu zostały zgłoszo-
ne atrakcje z Bukowna i Olkusza.

W kategorii „Miejsce z  klima-
tem - miejscowość lub gmina tury-
styczna” widnieje Olkusz - Srebrne 
Miasto oraz Bukowno - Słoneczna 
Miejscowość. „Dzieje się - wyjątkowe 
wydarzenie turystyczne” - to kolejna 
kategoria, w której z naszego powiatu 
zgłoszono: Letni Festiwal Organowy 
„Organy Srebrnego Miasta” w Olku-
szu oraz Rodzinne Rajdy po Olku-
skich Szlakach Rowerowych.

Wśród „Najciekawszych szlaków 
turystycznych” znajdziecie Srebrny 
Szlak Gwarków Olkuskich i  olku-
skie szlaki rowerowe. „Unikatowa 
atrakcja turystyczna” - tutaj jednym 
z  kandydatów jest Podziemny Ol-
kusz, a  także zamek Rabsztyn oraz 
Kąpielisko MOSiR w Bukownie.

Karczma - Zajazd „Podzamcze” 
u podnóża zamku Rabsztyn oraz Cafe 
Club Wine and Cigars Guantaname-
ra w Olkuszu – to kandydaci z nasze-
go powiatu w kategorii „W gościnie 
– oferta kulinarna”.

- Konkurs Turystyczne Skarby 
Małopolski jest inicjatywą wspiera-
jącą wartościowe projekty, służące 
rozwojowi ofert i  produktów tury-
stycznych, popularyzujące niezwykłe 
miejsca położone poza głównymi 
szlakami, promujące dobre praktyki 
i inspirujące osoby, chcące rozpocząć 
swoją działalność w branży turystycz-

nej. Przede wszystkim jednak katalog 
laureatów i wyróżnionych we wszyst-
kich dotychczasowych edycjach 
stanowi fantastyczny przewodnik 
po niezwykłych, unikatowych miej-
scach w Małopolsce, tworzony przez 
turystów dla turystów. To właśnie 
oni bezpośrednio w  internetowym 
głosowaniu mogą wyróżnić swoich 
ulubionych kandydatów i tym samym 
dać im niepowtarzalną szansę na pro-
mocję. Gorąco zachęcam wszystkich 
do głosowania - informuje Iwona 
Gibas z zarządu województwa.

Jak zagłosować? Wystarczy wejść 
na stronę konkurs.visitmalopolska.pl, 
gdzie znajduje się formularz on-line. -  
 

W plebiscycie głosować można tylko 
raz w  każdej kategorii konkursowej. 
Bardzo ważne jest jednak zatwier-
dzenie swojego wyboru poprzez 
kliknięcie w link aktywacyjny, który 
zostanie wysłany na podany w prze-
słanym formularzu adres e-mail. 
Brak potwierdzenia będzie skutkował 
unieważnieniem głosu. Taka formuła 
zapewni równe szanse dla wszystkich 
kandydatów. 27 września jest ostat-
nim dniem głosowania. Głosy oddane 
w  późniejszym terminie, zgodnie 
z  regulaminem, nie będą brane pod 
uwagę. Nie warto więc zwlekać z wy-
borem – czytamy na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Listę zwycięzców poznamy 
do 28 października. Poza statu-
etkami i  dyplomami dla laure-
atów poszczególnych kategorii oraz 
udziale w  promocyjnej kampanii, 
przewidziano 100 000,00 złotych 
dla zwycięzcy w  kategorii „Miejsce 
z klimatem - miejscowość lub gmina 
turystyczna” na działania wzmacnia-
jące atrakcyjność turystyczną.

Wybierz  
małopolskie skarby!

OLKUSZ
Wiola Woźniczko,

Budowa, eksploatacja, remont 
Twojego obiektu - porozmawiaj z in-
żynierem budownictwa. Pod takim 
hasłem w najbliższy piątek i sobotę, 

23-24 września, w Olkuszu odbędą się 
Dni Otwarte Inżyniera Budownic-
twa. Zainteresowani szeroko rozu-
mianą tematyką budownictwa będą 
mogli porozmawiać z fachowcami 
i zasięgnąć branżowych porad.

Konsultacje są bezpłatne. W Ol-
kuszu punkt konsultacyjny będzie 
czynny w piątek 23 września godzi-
nach od 14.00 do 18.00 oraz w  so-
botę 24 września od 9.00 do 13.00 
w budynku Powiatowej Stacji Sani-
tarno – Epidemiologicznej Olkuszu 
przy al. 1000- lecia 13A, gdzie mieści 
się Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego.

Organizatorem dni otwartych 
jest Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa. W Olkuszu konsultacje 
odbędą się przy współpracy Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. 

Przyjdź na dni otwarte!

Wakacje 1983

Komunia Jacka i Agatkiwycieczka w pieniny

Przenosimy filmy z nośników:

   VHS                   VHS-C

   MiniDV              Hi8

   Video8              Digital8

na postać cyfrową

foto studio 
Olkusz, Rynek 30Olkusz, Rynek 30 tel. 692 736 760

600 057 911

tel. 692 736 760

600 057 911fotoolkusz@op.plfotoolkusz@op.pl

OCAL SWOJE

WSPOMNIENIAOCAL SWOJE

WSPOMNIENIA

W czwartej edycji kon- 
kursu na najlepsze oferty 
i produkty turystyczne Wo-
jewództwa Małopolskiego 
do wyboru jest 128 kan-
dydatur w sześciu katego-
riach. Z naszego powiatu 
zostały zgłoszone atrakcje 
z Bukowna i Olkusza.
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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 
paznokci. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIE-
DZIAŁEK 16:00 - 19:00
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, 
proktolog, konsultacje, biopsje, USG jamy 
brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi 
chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00–19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler na-
czyń. Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, 
„pajączków” za pomocą skleroterapii, leczenie 
owrzodzeń. Kompresjoterapia (leczenie niewy-
dolności 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 naczynio-
wy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER 
żył i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skle-
roterapia, leczenie żylaków. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Ol-
kusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 8:15–14:00. 

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. Ol-
kusz, 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 szpi-
tala – obok piekarni). 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 
urazowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. 
K. Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 
277, piątek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista or-
topeda traumatolog, neuroortopeda 
mgr rehabilitacji. Olkusz, Krakowskie 
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 Me-
dyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Przemysław Waluch ortopeda, trauma-
tolog. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: 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. 

CHOROBY ZAKAŹNE
Jadwiga Głowacka lek. med. specjalista chorób 
zakaźnych. Centrum Medyczne ul. kr.K.Wielkie-
go 64 przyjmuje w piątek od godz.16.00 Reje-
stracja telefoniczna 32-645 44 70

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. 
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.

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. 
Magdalena Knap-Zamarło, lek. specjalista 
gastroenterolog dziecięcy. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. 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.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolo-
g-położnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek 
i czwartek 17–18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gineko-
logiczne, profilaktyka nowotworowa, leczenie 
zachowawcze nietrzymania moczu. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista 
ginekolog-położnik. Olkusz, ul. Bro-
niewskiego 8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 
645 43 96. Pon., śr., pt. 16–19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista 
ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsud-
skiego 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 
Anna Maria Bednarek dr n. med. specjalista 
kardiolog. Certyfikowny Lekarz Lipidolog, 
echokardiografista. Ośrodek Specjalistycz-
nych Usług Medycznych Subsilva facebook.
com/lekarzolkusz. pl Rejestracja: 604 052 027
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. Ośrodek Specjalistycznych Usług Me-
dycznych Subsilva facebook.com/lekarzol-
kusz. pl Rejestracja: 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 
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.

Granicki Aleksander dr neurochirurg. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 232 479 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 do-
rosłych: diagnostyka okulistyczna, OCT, 
wady wzroku, zez, niedowidzenie, okulary, 
soczewki kontaktowe, badania profilak-
tyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, 
w soboty 10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 784 
820 130, przypadki pilne 508 177 970.

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferuje-
my okulary korekcyjne i  przeciwsłoneczne, 
soczewki kontaktowe i  akcesoria, badanie 
okulistyczne, tomografia oka - OCT. Olkusz, 
al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., czw., 
pt., 9-17, wt. 10-18, śr., 10-16, sob. 10-14.

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista cho-
rób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, 
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 
32 643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista cho-
rób dzieci, neonatolog. Diagnostyka i  le-
czenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. 
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Opti-
ca) Rejestracja tel. 502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., spe-
cjalista chorób dzieci. Olkusz, ul. No-
wowiejska 63. Przyjęcia w  gabinecie 
oraz wizyty domowe. USG, EKG, HOL-
TER. Rejestracja: 602 776 052. Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych Sub-
silva facebook.com/lekarzolkusz. pl
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.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra spe-
cjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

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

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Te-
rapia manualna w  dysfunkcji stawów 
kręgosłupa, stawów obwodowych 
i  mięśni. Terapia: kobiet w  ciąży, dys-
funkcji dna miednicy, blizny. Kinesiote-
raping, szeroki wybór masaży. Kraków, 
ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502 212 663, 
www.fizjo-strefa.pl
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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

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

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

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

26.09	 Apteka	Dbam	o	zdrowie,	ul.	K.K.	Wielkiego	14	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

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

28.09	 Apteka	Słoneczna,	ul.	K.K.	Wielkiego	60	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

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

OGŁOSZENIA PŁATNE

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-Bob-
ko, lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. 
Anna Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
14, tel. 326432530.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. 
zachowawczej z  endodoncją. Olkusz, 
ul. Kościuszki 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. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532. 
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, spe-
cjalistyczna praktyka lekarsko-denty-
styczna. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, 
pon.-czw. 10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, 
rejestracja w godzinach pracy gabinetu 
lub telefonicznie Tel. 694 54 79 59.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. 
dent. Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. 
Na Skarpie 14 (vis a vis kładki nad tora-
mi). 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 Po-
radnia Stomatologiczna - stomatologia 
zachowawcza, endodoncja mikrosko-
powa, protetyka, chirurgia stomatolo-
giczna (implanty), RTG. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 327545900, 
604294088.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. 
Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestra-
cja telefoniczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. 
Specjalistyczna praktyka lekarska. Ol-
kusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. 
Tel. 606 305 405. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. 
F.  Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, 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 Este-
tycznej. Mezoterapia, botox, nici PDO, 
radiofrekwencja mikroigłowa, modelo-
wanie i powiększanie ust, osocze boga-
topłytkowe 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” Endermo-
logie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, 
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, ko-
smetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Kr. 
Kazimierza 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

Natasza Idzikowska Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: USG 
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu 
moczowego, USG szyi, USG tarczycy, USG 
ślinianek, USG węzłów chłonnych (w tym 
USG szyi, USG dołów pachowych), USG ją-
der, USG tkanek miękkich, USG blizny.
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

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. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20

Maria Trzcionkowska
lek. dentysta

Specjalistyczna 
praktyka lekarska

Tel. 606 305 405 OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

NZOZ PRO-FAMILIA
TTeell..  3322  775544  3355  2222,,  779933  334466  003333
OOllkkuusszz,,  uull..  JJ..  KKaanntteeggoo  2288
OOttwwaarrttee  oodd  77::0000  ddoo  2211::0000

Położnictwa i ginekologii

Laryngologii

Chirurgii ogólnej i naczyniowej 

Kardiologii (badanie Holterem 

Ciśnieniowym i EKG)

Urologii

Endokrynologii

Neurologii 

Dermatologii

Medycyny pracy

Ortopedii

Psychiatrii

                  Badania laboratoryjne, biopsje, bioptron, 

EKG wysiłkowe, audiometria, spirometria, 

dermatoskopia, pole magnetyczne.

Ponadto

FIZYKOTERAPIA UROLOGICZNAFIZYKOTERAPIA UROLOGICZNA
Laserowe leczenie nietrzymania moczu
Laserowa rewitalizacja pochwy

Wpis w 
„Pomocniku Pacjenta” 
już od 90 zł netto/mc

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
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 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia 
nadesłanych materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem — można zastrzec nazwisko 
i adres do wiadomości redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty 
podpisane „Redakcja”. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 
Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: 
Klucz, Bogucina Dużego, Bogucina Małego, Bolesławia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Chełma, Chechła, Cieślina, Czubrowic, 
Golczo vic, Gołaczew Nadmłynia, Gorenic, Nutek, Gór Bydlińskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Ko-
smolowa, Krążka, Krza, Krzykawy, Krzykawki, Krzywopłot, Kwaśniowa, Lasek, Osieka, Michałówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, 
Rabsztyna, Rada ic, Rodak, Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witera-
dowa, Wodącej, Wolbro ia, Zarzecza, Zawady, Zimnodołu, Zedermana, Żurady.

Adres redakcji: 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786 
Internet: www.przeglad.olkuski.pl 
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl 
Przyjmowanie ogłoszeń: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 

Wydawca: Wydawnictwo NEON sp. z o.o. (dawniej: FIRMA NEON Marek Kluczewski Dariusz Krawczyk s.c.)  
z siedzibą w Olkuszu, ul. Żuradzka 15. Skład: Karolina Bartosik. Druk: Polska Press Sp. z o.o. 
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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

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

>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

Wakacje 1983

Komunia Jacka i Agatkiwycieczka w pieniny

Przenosimy filmy z nośników:

   VHS                   VHS-C

   MiniDV              Hi8

   Video8              Digital8

na postać cyfrową

foto studio 
Olkusz, Rynek 30Olkusz, Rynek 30 tel. 692 736 760

600 057 911

tel. 692 736 760

600 057 911fotoolkusz@op.plfotoolkusz@op.pl

OCAL SWOJE

WSPOMNIENIAOCAL SWOJE

WSPOMNIENIA

90,00 zł

2���a����e�n���2���a����e�n���

dodate
tematyn

dodate
tematyn

Zaprezentuj swoją ofertę! 515 266 722


