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SIM: w Jaroszowcu
powstaną nowe
mieszkania na wynajem
REKLAMA

JAROSZOWIEC

Wiola Woźniczko, wizualizacja UG Klucze
W Jaroszowcu powstaną 52
mieszkania, każde o powierzchni
około 54 mkw. Gminna inwestycja zostanie zrealizowana w ramach spółki
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe,
do której przystąpiły Klucze. Budowa
mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, z możliwością wykupu
na własność – to główne założenie
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
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Ciąg dalszy ze strony 1
Do spółki przystąpiły samorządy
z trzech regionów. Poza Kluczami
to: Zawiercie, Jędrzejów, Klucze,
Końskie, Małogoszcz, Sędziszów
i Staszów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości (państwowa osoba prawna).
Stosowna umowa została podpisana
30 kwietnia.
Każdy z samorządów na planowane inwestycje otrzyma po 3 mln
złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Jak informuje
gmina, to kwota na tworzenie spółki,
a w części także na pokrycie kosztów
związanych z powstaniem mieszkań,
takich jak uzyskanie pozwoleń czy
projekt. -Gmina otrzyma jeszcze
grant z Funduszu Dopłat na partycypację w budowie mieszkań o niskim
czynszu. Dotacja ta pokryje do 35%
kosztów inwestycji. Planujemy wybudować 52 mieszkania w Jaroszowcu
o pow. ok. 54 metrów kwadratowych
każde. Będzie to pierwsze takie zadanie realizowane przez Gminę Klucze

w jej 30-letniej działalności. Dzięki temu nie tylko powstaną nowe miejsca
pracy związane z realizacją budowy,
ale będzie to także odpowiedź na zapotrzebowanie na nowe mieszkania –
mówi wójt gminy Klucze Norbert Bień.
Budynki powstaną na działkach
należących do gminy. Inwestycja
powinna być gotowa do 2028 roku.
Zapewne wiele osób będzie zainteresowanych zasadami dotyczącymi wynajmu mających powstać
w Jaroszowcu mieszkań. Z założeń,
dostępnych na stronie Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii wynika,
że „(...) mieszkania SIM będą mogły
wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe określone ustawowo
(limity są różne dla poszczególnych
województw), nieposiadające tytułu
prawnego do innego lokalu w tej
samej miejscowości. Od przyszłego
najemcy może być również wymagana
wpłata kwoty partycypacji w kosztach
budowy lokalu mieszkalnego”.
Gdy tylko poznamy szczegóły,
z pewnością poinformujemy o tym na
naszych łamach.

www.przeglad.olkuski.pl

Gdzie latem na odkryty basen?

OLKUSZ

Wiola Woźniczko

Nie w Olkuszu - tak wynika
z informacji przedstawionej przez
władze miasta na ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Olkuszu. Powody
takiej decyzji to przede wszystkim
sytuacja związana z koronawirusem, a także planowane prace modernizacyjne. Z takim podejściem
nie zgodziła się część radnych.
Na czwartek (6 maja) zaplanowano obrady Komisji Kultury Fizycznej
i Turystyki, by przedyskutować
ten temat. Czy decyzja dotycząca

Samorządy na „plusie”
POWIAT

A.N.Q.A.

Na koniec 2019 roku finanse
samorządów z terenu naszego
powiatu były na przysłowiowym
„plusie”. Takie przynajmniej wynika z najnowszego rankingu finansowego czasopisma „Wspólnota”,
który bada poziom tzw. nadwyżki
operacyjnej per capita.
„Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii” - taki tytuł
nosi najnowszy ranking czasopisma
Wspólnota. Tym razem na zlecenie
gazety zbadano poziom nadwyżki
operacyjnej netto osiągniętej przez
samorządy w okresie 2017 – 2019.
Nadwyżka operacyjna to zaś wskaźnik
obrazujący sytuację finansową w samorządzie, jego zdolność do spłaty rat
od zaciągniętych kredytów, pożyczek
czy wyemitowanych obligacji oraz
R E K L A M A

basenu ulegnie zmianie? Na chwilę
zamknięcia bieżącego numeru gazety
nie było tego jeszcze wiadomo. A na
tę informację z niecierpliwością czeka
wielu mieszkańców, którzy z pytaniami na temat możliwości letniego
wypoczynku na basenie dzwonią
do naszej redakcji. I nie wyobrażają
sobie, żeby przy sprzyjającej sytuacji
epidemiologicznej i dobrej pogodzie
basen był zamknięty.
Gdy tylko poznamy rezultat debaty radnych, poinformujemy o tym
naszych Czytelników. Sprawdzimy
również, które odkryte baseny w okolicy będą otwarte. Informacji szukajcie na www.przeglad.olkuski.pl!

możliwości samodzielnego finansowania inwestycji.
Poziom nadwyżki obrazuje różnica pomiędzy bieżącymi dochodami
i wydatkami jednostki. Im wyższa jest
wartość nadwyżki operacyjnej, tym
większa jest możliwość realizacji przez
jednostkę samorządu terytorialnego
nowych przedsięwzięć majątkowych.

Jeśli ten bilans jest ujemny, oznacza
to, że wydatki bieżące realizowane są
na poziomie przekraczającym możliwości danego samorządu. Mówimy
wtedy o tzw. deficycie operacyjnym.
Tyle jeśli chodzi o teorię. A jak przedstawiają się liczby w kontekście okolicznych samorządów?
Powiat olkuski znalazł się na
238 miejscu spośród 314 tego typu
jednostek poddanych badaniu. Nadwyżka operacyjna netto per capita
naszego samorządu w 2019 wyniosła
22,5 zł. Średnia nadwyżka operacyjna netto w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w latach 2017–2019
uplasowała się zaś na poziomie
39,06 zł.
Wśród 267 miast powiatowych
Olkusz zajął 103 pozycję. Nadwyżka
w przeliczeniu na jedną osobę wyniosła tutaj w 2019 roku 221,13 zł,
a w okresie 2017–2019: 285,22 zł.

W kategorii „miasteczek” Bukowno
odnaleźć możemy pod pozycją numer 92. Wolbrom sklasyfikowany
został zaś trzy oczka niżej, czyli na
95 miejscu. W przypadku pierwszej
miejscowości nadwyżka za 2019 rok
to 528,9 zł, a za lata 2017–2019:
491,26 zł. W drugim przypadku było
to odpowiednio: 543,82 zł i 488,07 zł.
Jeśli chodzi o grupę gmin wiejskich, to najlepiej z naszej okolicy wypadł Trzyciąż (121 miejsce,
622,47 zł w 2019 r. i 650,33 w latach
2017–2019). Wysoki wynik zanotował również Bolesław (215 miejsce,
620,36 zł w 2019 r. i 513,57 w latach
2017–2019). Dobrze prezentuje się
także gmina Klucze, która zajęła
424 pozycję. Nadwyżka operacyjna
netto per capita w 2019 wyniosła tam
362,9 zł. W latach 2017–2019 było to
zaś 392,73 zł.
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Polskie Sprawy. I co dalej?

POWIAT

Wiola Woźniczko, fot. arch. domowe
A. Ścigaj
Posłanka Agnieszka Ścigaj
oraz posłowie: Paweł Szramka
i Andrzej Sośnierz kilka dni temu
ogłosili powstanie koła poselskiego
Polskie Sprawy. Dwoje pierwszych
parlamentarzystów w ostatnich
wyborach startowało z list Koalicji Polskiej. Pod koniec listopada
2020 roku Agnieszka Ścigaj odeszła z Klubu KP i została posłanką
niezrzeszoną, natomiast Paweł
Szramka od grudnia ubiegłego roku
był posłem niezrzeszonym, a od
lutego 2021 roku członkiem koła
poselskiego Kukiz’15 - Demokracja
Bezpośrednia. Andrzej Sośnierz
natomiast odszedł z Klubu PiS, pozostając członkiem Porozumienia
Jarosława Gowina.
O nowym kole i planach na przyszłość rozmawiamy z jego przewodniczącą Agnieszką Ścigaj.
Wiola Woźniczko: Dlaczego
zdecydowała się Pani teraz na nowy
projekt?
Agnieszka Ścigaj: Jesteśmy
w wyjątkowo trudnym czasie, lęk
i niepewność jutra towarzyszy prawie każdej polskiej rodzinie, a partie polityczne zamiast zajmować
się najważniejszymi problemami
Polaków na tych emocjach budują
kapitał polityczny. To jest skrajnie
nieuczciwe i trzeba ludziom dać nadzieję, że w parlamencie są jeszcze
politycy, dla których problemy ludzi
są najważniejsze. Do każdego z nas
zwracały się całe grupy obywateli, organizacje przedsiębiorców, społeczne
czy samorządowców, które nie czują
się reprezentowane w parlamencie
czy debacie publicznej. Chcemy być
ich głosem, a nie głosem jakiegoś
szefa partii.
WW: Jakie cele stawiacie przed
sobą? Z kim zamierzacie współpracować w parlamencie?

AŚ: Połączyło nas przede wszystkim wspólne patrzenie na obecnie
najważniejsze sprawy Polaków, jak
zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt,
ale też i sposób mówienia o nich. Cel
to doprowadzić do poważnej debaty
na temat ochrony zdrowia w Polsce bez celów partyjnych, wspólnie
z środowiskiem przedsiębiorców
przygotować rozwiązanie prawne
umożliwiające im bycie podmiotem
w procesie stanowienie prawa ich
dotyczącego oraz zadbanie, by parlament nie tworzył prawa pod efekt
wyborczy tylko z troską o dobro

wspólne i przyszłe pokolenia. Obecnie
kreuje się polską scenę polityczną
na dwa walczące „klany”, buduje się
wizerunek polityka, który ma nienawidzić przeciwnika politycznego,
a jednocześnie tę nienawiść wmawia
się ludziom. Nie chcemy dać się wbić
w któryś z walczących „klanów”,a
złodziejstwo, patologię czy głupotę
zawsze będziemy nazywać po imieniu
- bez względu na to, kogo ona będzie
dotyczyć. Natomiast chętnie będzie-

my rozmawiać z każdym, kto będzie
chciał rozmawiać merytorycznie
o prawie i sytuacji w Polsce. Polityka
to umiejętność dialogu o różnicach,
dla tworzenia dobrego prawa dla
przyszłych pokoleń.
WW: Koło rozpoczyna działalność i zapewne prowadzone są
dalsze rozmowy z posłami. Czy
- zaczynając teraz od koła - myśli
Pani o utworzeniu nowego ugrupowania?
AŚ: My troje przez ostanie lata
daliśmy się poznać jako parlamentarzyści, którzy nigdy nie powiedzieli, że

coś jest białe, jak jest czarne, chociaż
taki był wymóg partii czy ugrupowania. Zawsze staraliśmy się być autentyczni w tym, co mówimy publicznie,
a w debacie skupialiśmy się na tym,
co merytoryczne, a nie emocjonalne.
Wiem, że w parlamencie i każdym
ugrupowaniu są też takie osoby i one
z nami rozmawiają. Liczymy na to, że
przyłączą się do nas, chociaż jedyne
co mamy im do zaoferowania to uczciwość, umiejętność współpracy, trak-

towanie posła jako autonomicznego
reprezentanta wyborców. Nie jest to
może tak intratna oferta jak mają partie, które mają we władaniu pieniądze
podatnika i za nie mogą sobie kupić
każdy głos. Jednak okazuje się, że
w polityce jest sporo ideowych ludzi.
Co do nowego ugrupowania, to takie
muszą stworzyć ludzie, z potrzeby.
Nie wykluczamy zaangażowania się
w budowę jakiejś organizacji, jeśli ta
decyzja zapadnie wśród grup, które
już teraz zadeklarowały nam swoje
wsparcie.
WW: Wybiegając nieco w przyszłość - czy zamierza Pani kontynuować polityczną karierę? Zgodnie
z wyborczym kalendarzem, w 2023
roku odbędą się wybory parlamentarne i samorządowe. Czy nadal
bliżej Pani do parlamentu czy też
może chciałaby Pani znaleźć swoje
miejsce w samorządzie?
AŚ: Kolejna rzecz, która nas
połączyła, to na pewno nie myślenie
teraz o miejscach na listach czy
w sytuacji pandemii na 3 lata przed
wyborami prowadzenie kampanii
wyborczej. Ludzie płacą nam tu i teraz
i oczekują pracy na ich rzecz. Na tym
się skupiam - zarówno ja, jak i moi
koledzy, bo to jest najważniejsze.
Nie wiem, co będzie w 2023 roku,
mam zawód i pracę , a bycie posłem
traktuję jak misję. Nie planowałam
nim być, a decyzję o starcie w 2015
roku podjęłam na miesiąc przed wyborami, bo pojawił się projekt, który
był szansą na prawdziwe zmiany
w Polsce. Moim zdaniem Kukiz 15
odniósł duży sukces, bo obecnie
w polskim parlamencie już 3 ugrupowania mówią o zmianie ordynacji
wyborczej, sędziach pokoju czy wyborach bezpośrednich prokuratora
generalnego. Jeśli moje kompetencje
czy zaangażowanie będą jeszcze potrzebne do tego, by robić dobre rzeczy
dla ludzi, to ja na pewno nie będę bała
się pracy, bez znaczenia dla mnie na
jakim stanowisku czy funkcji.

Dom Kultury w Wolbromiu
nie daje się pandemii

WOLBROM

Ewa Barczyk

Ograniczenia związane z zagrożeniem i walką z SARS-COV-2
mocno wpłynęły na nasze życie,
w tym na działalność lokalnych
ośrodków kultury, ale wolbromski
DK robi co się da, by kultura w Wolbromiu nie zamarła całkowicie,
a ośrodek, wbrew przeszkodom,
nieustannie się rozwijał.
Jak informuje Piotr Gamrot, dyrektor wolbromskiego Domu Kultury,
placówka systematycznie zabiega
o środki zewnętrzne, aby otwierać
dalsze pola dla swojej działalności.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
w roku 2021 zostały przygotowane
kolejne wnioski o dofinansowanie
nowych zamierzeń z puli środków
dysponowanych poprzez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jeden z nich, złożony
do tegorocznej edycji ministerialnego
programu Infrastruktura Domów
Kultury, zarządzanego przez NCK
uzyskał ocenę pozytywną, dzięki
czemu do Wolbromia trafi wkrótce
duża dotacja w wysokości 400 tys. zł.
- Nasze zamierzenia ujęte w tym
wniosku opiewały na kwotę dwukrotnie wyższą, bo zabiegaliśmy o ponad
800 tys. zł. Niemniej jednak bardzo
cieszy nas ta, i tak rekordowo wysoka
dotacja dla naszej placówki. Ponieważ
nasze plany były dość rozległe, teraz
będziemy musieli podjąć decyzję, na

co jeszcze poczekamy, a co zdecydujemy się realizować w tym roku z udziałem pozyskanych właśnie środków.
Z jednej strony bardzo zależy mi na
zakupie nowego nagłośnienia koncertowego, z drugiej - powstał pomysł
poszerzenia naszej oferty kulturalnej
o nową powierzchnię wystawową,
trzeba zadbać o poprawę nawierzchni
alejek wokół Domu Kultury, wymianę
oświetlenia zewnętrznego, konieczną
modernizację rozdzielni elektrycznej
i wiele innych potrzeb – wyjaśnia
dyrektor Gamrot.
- Czas pandemii ograniczył aktywność naszej placówki w postaci
świadczenia bezpośrednich usług

kulturalno-oświatowych, nie oznacza
to jednak, że „przespaliśmy” ten czas.
Został on wykorzystany na realizację
kilku koncertowych projektów on
line, konkursy aktywizujące dzieci,
młodzież i dorosłych, wykonaliśmy
kolejne remonty i zrealizowaliśmy
kilka nowych pomysłów na zagospodarowanie budynku Domu Kultury
oraz jego otoczenia. Dzięki temu m.
in. zmodernizowaliśmy pomieszczenia
dawnej kawiarni i powołaliśmy do życia nowy lokal gastronomiczny – Restaurację Pod Łokietkiem, park wokół
Domu Kultury wypiękniał i stał się
azylem dla potrzebujących oddechu
od covidu spacerowiczów oraz osób

chcących skorzystać z odpoczynku
w otoczeniu pięknej natury. Pomysłów na kolejne atrakcje dla mieszkańców naszej gminy i gości nam nie
brakuje, potrzebne są jednak środki
na ich realizację, dlatego przygotowujemy kolejne projekty i wnioski o ich
dofinansowanie z różnych źródeł – informuje dyrektor DK, przypominając,
że w marcu br. do Wolbromia dotarły
również dobre wiadomości, związane
z rozstrzygnięciem dwóch innych
konkursów - organizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury projektu
na popularyzację folkloru EtnoPolska 2021, z którego dofinansowanie
w wys. 47 tys. zł uzyskał projekt pn.
„Etno w Wolbromiu” oraz wiosennego
rozdania środków z Programu Operacyjnego „Rozwój kin”, realizowanego
przez PISF, z którego wolbromski DK
pozyskał 180 tys. zł.
- Z nadzieją na poprawę sytuacji
epidemiologicznej, nie zapominamy
też o będącym pod naszą pieczą wolbromskim Zespole Basenów przy ul.
Kamiennogórskiej, z którego przez
większość okresu panowania pandemii praktycznie nie mogli korzystać
klienci, ale za to powstała poszerzająca ofertę obiektu nowa grota
solna. Naszym marzeniem jest pełne
otwarcie krytej pływalni i innych
atrakcji w nowym budynku, a przede
wszystkim normalna praca w sezonie
letnim na zmodernizowanym dwa lata
temu basenie odkrytym – podsumowuje Piotr Gamrot.

ZGŁOŚ INTERWENCJE
TEL. 32 754 44 77

Po śmietnikach
hulał wiatr

OLKUSZ

Wiola Woźniczko

Wydawać by się mogło, że
o osiedlowych śmietnikach napisaliśmy już wszystko. Nic bardziej
mylnego. Nasi Czytelnicy niemalże
regularnie informują nas o przepełnionych pojemnikach czy podrzucanych pod pojemniki odpadach.
Tym razem otrzymaliśmy zdjęcia
z otoczenia śmietników na osiedlu
Młodych, ilustrujące majówkowy
bałagan.
Pogoda w pierwszy weekend maja
pozostawiała wiele do życzenia. Wiatr
dał się we znaki także śmieciom, które
z przepełnionych kontenerów trafiły
na okoliczne trawniki.
-W ostatni weekend wiało i miejsca w pobliżu koszy na śmieci wyglądały okropnie. Wszędzie tam gdzie te
miejsca nie są ogrodzone. Uważam, że
w chwili obecnej kosze zlokalizowane
przy bloku nr 7 na ul. Konopnickiej
powinny być częściej wywożone. Przecież płacimy za wywóz śmieci, a z tego
co kojarzę to od jakiegoś czasu również w czynszu jest pokazana opłata
za tzw. miejsca na kosze. Szkoda mi
również, pań sprzątaczek, które muszę ten „bałagan” codziennie ogarniać
– napisała do nas Czytelniczka, przesyłając też zdjęcia okolic śmietników
na ul. Konopnickiej i ul. Reja.
Częstotliwość wywozu odpadów
z osiedla Młodych jest następująca:
OGŁOSZENIE

P Ł AT N E

zmieszane 3 razy w tygodniu, segregacja (każda frakcja) 2 razy w tygodniu,
BIO raz w tygodniu – dowiedzieliśmy się w magistracie. -Dotychczas
nie mieliśmy sygnałów o potrzebie
zwiększenia częstotliwości wywozu
ze wskazanego miejsca, a przytoczona
przez Czytelniczkę sytuacja wynikała
z długiego weekendu, w czasie którego mieliśmy dni ustawowo wolne od
pracy. Odbiór odpadów miał miejsce
tuż przed weekendem 30 kwietnia,
natomiast jeden z dni ustawowo
wolnych od pracy wypadł w dniu,
w którym zaplanowany był odbiór
odpadów. Z tego powodu odbiór
odbył się po majówce. Natomiast
samo utrzymanie miejsc gromadzenia
odpadów (w tym zabezpieczenie przez
działaniem osób trzecich, czynnikami
atmosferycznymi oraz ew. zabudowa
miejsc) pozostaje w gestii zarządcy
nieruchomości (w tym przypadku
Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).
Opisane powyżej miejsce gromadzenia odpadów zostało już uprzątnięte
– taką odpowiedź otrzymaliśmy od
rzecznika prasowego Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu Michała Latosa.
To już kolejna interwencja naszych Czytelników dotycząca konieczności częstszego wywozu odpadów
z osiedlowych śmietników. Może
zatem, zgodnie z sugestiami mieszkańców, warto zmienić harmonogram
wywozu odpadów albo po prostu
dostawić więcej kontenerów?
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Skrzydłokwiaty: druga
odsłona ekologicznej akcji
KLUCZE

POWIAT

„Działaj lokalnie”
– konkurs trwa!

Wiola Woźniczko, fot. Stowarzyszenie
Forum Oświatowe Klucze
Do 4 czerwca można składać
projekty do kolejnej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”. Granty
na społeczne inicjatywy mogą wynieść do 6 tys. złotych. Organizatorem jest Stowarzyszenie Forum
Oświatowe Klucze we współpracy
z Akademią Rozwoju Filantropii
w Polsce.
Konkurs skierowany jest do
organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych z siedzibą w gminach:
Klucze, Bolesław, Trzyciąż, Wolbrom.
Planowane działania powinny być
realizowane na terenie przynajmniej
jednej z wymienionych gmin.
– W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują
współpracę mieszkańców na rzecz
OGŁOSZENIE

P Ł AT N E

dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych,
poprawie jakości życia. W rezultacie
podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego
kapitału społecznego. Program jest
prowadzony z myślą o organizacjach
pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny
wysiłek, aby w ich społecznościach
żyło się lepiej – informują organizatorzy.
W konkursie można się ubiegać
o granty na projekty, które będą realizowane najkrócej przez trzy miesiące,
a najdłużej przez sześć miesięcy.
Zgodnie z regulaminem, dopuszcza
się realizację specjalnych projektów,
trwających minimum miesiąc, o ile
dotyczą one wyłącznie walki z pandemią. Zgłoszone inicjatywy powinny
m. in. wynikać z konkretnych potrzeb
danej społeczności, być prowadzone
przez mieszkańców i instytucje życia

lokalnego (jak samorządy, organizacje
społeczne czy przedsiębiorców), przewidywać działania zmniejszające negatywne skutki pandemii w różnych
obszarach, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej.
Wnioski należy składać do dnia 4
czerwca 2021 roku, wyłącznie poprzez
generator on-line dostępny na stronie
http://system.dzialajlokalnie.pl
Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce. Zadanie
współfinansowane jest przez Gminę
Klucze i Gminę Bolesław. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu
znajdziecie na fejsbukowym profilu
Stowarzyszenia Forum Oświatowe
Klucze lub na www.gminaboleslaw.
pl/aktualnosci/dzialaj-lokalnie/19kwietnia-zostal-ogloszony-konkursdzialaj-lokalnie

Wiola Woźniczko, fot .UG Klucze
1650 skrzydłokwiatów otrzymali
uczniowie szkół z terenu gminy
Klucze. To dalszy ciąg edukacji
ekologicznej prowadzonej przez gminę, a dofinansowanej z unijnych
funduszy.
Skrzydłokwiaty to rośliny, które
świetnie oczyszczają powietrze ze
szkodliwych substancji, więc idealnie wpisują się w zasady programu
promującego dbanie o środowisko.
Z ulotek dołączonych do roślin dowiadujemy się że Narodowa Agencja
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
NASA od lat prowadzi badania nad
roślinami skutecznie oczyszczającymi domowe powietrze z toksyn.
NASA rekomenduje, by na każde 10
metrów kwadratowych domu znalazła
się jedna roślina, która skutecznie
pochłania toksyny – czytamy na
ulotce. – Na przykład skrzydłokwiat
ma zdolność wchłaniania benzenu
czy amoniaku. Dodatkowo roślina
neutralizuje zarodki pleśni, dlatego
polecana jest dla osób zmagających
się z alergią; jednocześnie nawilża
powietrze, co ma szczególne znaczenie w okresie grzewczym. Podobne
właściwości do skrzydłokwiatu mają: dracena odwrócona, nefrolepis
wyniosły (tzw. paprotka), sansewiera
gwinejska, bluszcz pospolity, dracena
wonna, rapis wyniosły, gerbera Jamesona i aloes.
Przypomnijmy, że w marcu
uczniowie otrzymali sadzonki drzew
owocowych oraz ekologiczne ulotki
na papierze z recyklingu, dotyczą-

ce ochrony powietrza. Informacje
tam zamieszczone dotyczyły przede
wszystkim sposobów przyczyniania
się do poprawy stanu powietrza
i środowiska, negatywnego wpływu
na zdrowie palenia w kotłach materiałów niedozwolonych czy zalet
sadzenia drzew.
Akcja objęła też montaż przy
szkolnych budynkach czujników do
pomiaru jakości powietrza. Dane
z czujników będą wyświetlane na
tablicach LED, które zostaną zamontowane w widocznych miejscach.
Dzięki temu na bieżąco będzie można
sprawdzić, jaka jest aktualnie temperatura, wilgotność powietrza, ciśnie-

nie atmosferyczne oraz stężenie pyłów
zawieszonych PM 1.0, PM 2.5, PM 10.
Kolejnym elementem edukacji
ekologicznej są warsztaty online dla
uczniów. Dzieci i młodzież mogą na
nich dowiedzieć się m. in. z czego
składa się powietrze, oraz jakie są
źródła zanieczyszczenia powietrza,
poznają również sposoby walki ze
smogiem i działania na rzecz ochrony czystości powietrza, które mogą
podejmować w swoich domach. Istotnym tematem będą kwestie związane
z paleniem w piecach węglem niskiej
jakości i śmieciami, jak również
naturalnymi źródłami energii oraz
metodami ich oszczędzania.
Działania prowadzone są we
wszystkich placówkach oświatowych,
czyli szkołach podstawowych w: Jaroszowcu, Kluczach, Rodakach oraz
zespołach szkolno – przedszkolnych
w: Bydlinie, Chechle, Kwaśniowie
Dolnym i Ryczówku.
Ekologiczne działania realizowane są w ramach projektów: „Wymiana
przestarzałych kotłów węglowych na
nowoczesne źródła ciepła, zasilane
gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” oraz „Wymiana
przestarzałych kotłów węglowych na
ekologiczne kotły zasilane paliwem
stałym w gminach Bukowno, Klucze
i Bolesław”. Projekty te są dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
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WIADOMOŚCI SPORTOWE
OLKUSZ

SPR Olkusz (PK)

W dniu 30 kwietnie 2021 r.
Srebrne Lwice wygrały po raz
dwunasty w tym sezonie! Podopieczne Kamila Zawady w stolicy
Małopolski nie miały łatwo, ale
ostatecznie w drugiej połowie
potwierdziły na parkiecie swoją
dominację i zgarnęły trzy punkty
kosztem coraz lepiej radzących
sobie w I-ligowym towarzystwie
„Pasiaczek”. Najskuteczniejszą
zawodniczką spotkania została
Paula Masiuda. Kapitan olkuskiego
zespołu przez godzinę rzuciła 13
bramek, mocno przybliżając się do
tytułu „Królowej Strzelczyń” za
zapleczu PGNiG Superligi.

Krakowianki żądne
rewanżu
Szczypiornistki SPR-u już przed
tygodniem zagwarantowały sobie 2.
miejsce w tabeli, więc do spotkania
w stolicy Małopolski podeszły na
większym luzie i ze sporymi roszadami w składzie. Trener Zawada tak
jak zapowiedział, tak zrobił – wystawił
do gry dwie różne szóstki, w których
znalazły się też młodsze zawodniczki,
grające do tej pory mniej od swoich
starszych koleżanek. Krakowianki
zwietrzyły więc szansę na udany
rewanż za ubiegłoroczną porażkę
w Olkuszu, kiedy to „Pasiaczki” przegrały różnicą aż 18 goli. W listopadzie
drużyna Krzysztofa Kutrzeby przy

I LIGA. Dwunaste zwycięstwo!

Wiejskiej wypadła blado, teraz miało
być zupełnie inaczej i rzeczywiście
było. Gospodynie piątkowego starcia
na przestrzeni kilku miesięcy dojrzały, co potwierdzają wyniki z drugiej
części sezonu. Progres sportowy
krakowianki potwierdziły na boisko
także w starciu z Lwicami.

Skuteczne otwarcie
gospodyń
„Pasiaczki” od pierwszych akcji
potwierdzały ogromną chęć sprawienia niespodzianki. Po 6 minutach
prowadziły 5:1, a szczególnie mocno
we znaki olkuszankom dała się Patrycja Jałowicka – była zawodniczka
SPR-u, która zdobyła cztery z pięciu
trafień dla swojego zespołu. Przyjezdne potrzebowały chwili aby opanować
emocje i nawiązać do świetnie zmotywowanych krakowianek, którym na
początku wychodziło niemal wszystko. Bezcenne w takich momentach
doświadczenie Pauli Masiudy po raz
kolejny w tej kampanii zapewniło olkuszankom względny spokój. Bramki
kapitan przy wsparciu skrzydłowych
– Pauliny Łuczyk i Julii Mrozowskiej,
w 10. minucie pozwoliły doprowadzić
do remisu 6:6. Miejscowe wcale
jednak nie zamierzały pasować.
Ponownie śmiało ruszyły do przodu,
a za sprawą Justyny Staroń, Laury
Świątek i Katarzyny Kamusińskiej odzyskały czterobramkowe prowadzenie
(10:6 po premierowym kwadransie).

Piłka nożna

POWIAT

źródło: 90minut.pl

Klasa okręgowa

Kolejka 19 - 1-2 maja
Pauza: Przemsza Klucze.
KS Olkusz 4-3 Orzeł Iwanowice, Orzeł
Bębło 0-1 Spójnia Osiek-Zimnodół,
Błękitni Modlnica 4-1 Zieleńczanka
Zielonki, Przebój Wolbrom 1-4 Lot
Balice, Piliczanka Pilica 4-1 LKS
Niedźwiedź, TS Węgrzce 11-0 Leśnik
Gorenice, Pogoń Miechów 0-3 Bolesław Bukowno
Kolejka 20 - 8-9 maja
Pauza: Pogoń Miechów.
KS Olkusz - Spójnia Osiek-Zimnodół
9 maja 11:00, Bolesław Bukowno - TS
Węgrzce 8 maja 18:00, Leśnik Gorenice - Piliczanka Pilica 8 maja 17:00,
LKS Niedźwiedź - Przebój Wolbrom
8 maja 17:00, Lot Balice - Błękitni

Modlnica 8 maja 11:00, Zieleńczanka
Zielonki - Orzeł Bębło 8 maja 17:30,
Orzeł Iwanowice - Przemsza Klucze 8
maja 17:00

A klasa

Kolejka 25 - 1-2 maja
Pauza: Wielmożanka Wielmoża.
Centuria Chechło 7-2 Laskowianka
Laski, Legion Bydlin 3-2 Błysk Zederman, Przebój II Wolbrom 8-0 Unia
Jaroszowiec, Trzy Korony Żarnowiec
3-2 Spartak Charsznica, Prądnik
Sułoszowa 3-1 Olimpia Łobzów,
Błyskawica Kolbark 1-0 Dłubnia
Jangrot, Sokół Gołaczewy 2-4 Strażak
Przybysławice, Pilica Wierbka 1-3
Promień Przeginia
Kolejka 26 - 8-9 maja
Pauza: Pilica Wierbka.
Promień Przeginia - Sokół Gołaczewy
9 maja 11:00, Strażak Przybysławice
- Błyskawica Kolbark 9 maja 17:00,
Dłubnia Jangrot - Prądnik Sułoszowa
9 maja 17:00, Olimpia Łobzów - Trzy

Bramkowa szarpanina

Górą doświadczenie

Nie minęła 20. minuta, a Srebrne
Lwice ponownie zniwelowały dystans
do rywalek. Trafiały: Masiuda z akcji,
Sołościuk ze skrzydła i znowu Masiuda, ale tym razem z rzutu karnego.
Ze stanu 10:9, wkrótce zrobiło się
13:9. Zasługa to głównie skutecznej
w tym fragmencie Justyny Staroń.
Lwice również miały swoje okazje, ale
w pierwszej połowie sporo było po ich
stronie niedociągnięć, co sprawiło,
że „Pasiaczki” w 27. minucie po golu
Pauliny Klimowicz miały już pięć trafień w zapasie (17:12). Końcówka już
dla faworyzowanych gości. Masiuda
dwukrotnie celnie przymierzyła z linii
siódmego metra po faulach na jej
szarżujących koleżankach, a wynik
do przerwy na 17:15 ustaliła Sołościuk. Ostatnim punktem pierwszej
odsłony była doskonała interwencja
Dagmary Knapik, a właściwie trzy
doskonałe obrony bramkarki SPR-u
w jednej akcji. Murowany kandydat
do parady sezonu.

Zmiana stron stała się początkiem zmiany boiskowych wydarzeń.
Co prawda pierwsze chwile po wznowieniu dawały nadzieje krakowiankom na utarcie nosa wiceliderkom
tabeli, ale im dłużej trwała druga
połowa, tym bardziej zaznaczała
się przewaga olkuskich piłkarek.
Sygnał do ataku dała niezastąpiona
Masiuda, a za swoją kapitan równym
krokiem poszły aktywne skrzydłowe
– Łuczyk z Mrozowską. Dzięki trafieniom z bocznych sektorów boiska
w 41. minucie Lwice objęły pierwsze
w tym meczu prowadzenie (21:20).
Niby późno mając na względzie poprzednie bezpośrednie pojedynki,
ale najważniejsze w tym wszystkim
było to, że raz zdobytą przewagę
podopieczne trenera Zawady potrafiły utrzymać do samego końca.
Na parkiecie trwała zażarta walka
o każdą piłkę. W końcu potyczki na
linii Olkusz – Kraków śmiało można
nazwać derbami, a jak wiadomo,

w spotkaniach sąsiadów zza miedzy
często iskrzy. Sędziowie nie szczędzili
wykluczeń, a nawet czerwonych kartek. W 45. min trzecią dwuminutową
karę otrzymała Wiktoria Sioła, więc
obrotowa Srebrnych Lwic obejrzała
czerwoną kartkę. Niedługo potem
siły na placu gry się wyrównały, bo
za atak na twarz Magdaleny Barczyk
czerwony kartonik otrzymała również Patrycja Jałowicka. Obie ekipy
straciły w ostatniej fazie pojedynku
ważne dla siebie ogniwa, więc trenerzy zostali zmuszeni do szukania
naprędce nowych rozwiązań. Wydaje
się, że lepszy sposób na przeciwnika
znalazł Kamil Zawada. Szkoleniowiec
olkuskiego zespołu postawił na Kingę
Kasprowicz, a ta zdobyła jedną z ważniejszych bramek tego spotkania.
Zanim jednak tegoroczna maturzystka trafiła ze środka, do meczowego
protokołu po stronie Lwic wpisały
się Anna Andrzejczyk, Paulina Łuczyk i po czterykroć Paula Masiuda,
która swoim występem jak nikt inny
zasłużyła na miano absolutnego MVP
spotkania. Drugą bohaterką piątkowego starcia przy alei Marszałka
Focha należy okrzyknąć Aleksandrę
Nowicką. 22-letnia bramkarka SPR-u
w przerwie zmieniła Dagmarę Knapik,
a swój pobyt na parkiecie zaznaczyła
kilkoma błyskotliwymi interwencjami. Ola zatrzymywała „Pasiaczki”
przy ich próbach rzutów właściwie
z każdej pozycji. Zwieńczeniem świetnej postawy Nowickiej był obroniony
rzut karny wykonywany przez Katarzynę Kamusińską. Ta sytuacja
ostatecznie przesądziła o dwunastej
w sezonie wygranej Srebrnych Lwic,
które w najbliższą sobotę 8 maja

meczem w Chrzanowie z SPR-em Gliwice zakończą tegoroczną rywalizację
o punkty na zapleczu żeńskiej elity.

Królowa jest tylko jedna
Mimo, że do zakończenia sezonu
zasadniczego 2020/2021 pozostała
jeszcze ostatnia 18. kolejka, to jednak
trudno zakładać, aby Paula Masiuda
straciła prowadzenie w klasyfikacji
najlepszych strzelczyń I Ligi Kobiet
gr. B. W piątkowy wieczór kapitan
Srebrnych Lwic do swojego prywatnego konta dołożyła 13 kolejnych
trafień, co sprawia, że obecnie ma już
122 bramki pod swoim nazwiskiem.
To o 21 goli więcej od drugiej w tym
samym zestawieniu Sandry Matusik
z Żor. Tylko jakiś wybitny występ
zawodniczki MTS-u i zarazem totalna
niemoc rozgrywającej SPR-u mogłyby
zmienić kolejność na szczycie indywidualnej klasyfikacji.
I LIGA KOBIET gr. B – 17. Kolejka
KS Cracovia 1906 – SPR Olkusz
29:31 (17:15)
Cracovia: Stępnik, Wójcik-Zgud,
Szwonka – Jałowicka (6), Staroń (5),
Dzidek (5), Kamusińska (4), Świątek
(4), Stachowicz (2), Reichel (1), Klimowicz (1), Podzielinska (1), Wajda,
Wojas, Chrześcijańska, Kawa.
SPR: Knapik, Nowicka – Masiuda (13),
Łuczyk (6), Mrozowska (4), Sołościuk
(4), Radlak (1), Andrzejczyk (1), K.
Kasprowicz (1), A. Kasprowicz (1),
Barczyk, Sioła, Pietruszka, Zub.
Sędziowali: Andrzej Kierczak i Tomasz
Wrona

R E K L A M A

Korony Żarnowiec 8 maja 16:00,
Spartak Charsznica - Przebój II Wolbrom 8 maja 17:00, Unia Jaroszowiec
- Legion Bydlin 8 maja 15:30, Błysk
Zederman - Centuria Chechło 8 maja
17:00, Laskowianka Laski - Wielmożanka Wielmoża 9 maja 16:00

B klasa
Kolejka 15 - 1-2 maja
Trzy Buki Wierzchowisko 3-4 LZS
Stare Bukowno, Pilica II Wierbka
1-3 Orzeł Kwaśniów Górny, Strumyk
Zarzecze 4-3 Piliczanka II Pilica,
Northstar Miechów 1-3 Hetman Dłużec, Czapla Czaple Małe 0-5 Victoria
Smroków, Nidzica Słaboszów 0-3
Cobra Wężerów (wo).
Kolejka 16 - 8-9 maja
Cobra Wężerów - Czapla Czaple Małe,
9 maja 14:00, Victoria Smroków Northstar Miechów 8 maja 17:00,
Hetman Dłużec - Strumyk Zarzecze,
9 maja 11:00, Piliczanka II Pilica Pilica II Wierbka 9 maja 11:00, Orzeł
Kwaśniów Górny - Trzy Buki Wierzchowisko 9 maja 13:00.

R E K L A M A

Zadzwoń i zamów:
736 656 875
Kupuj online: https://www.e-antysmogowe.pl
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog.
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED"
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00.
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

CHIRURG
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie
naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej,
kończyn dolnych i górnych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel.
604 410 240.
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. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
PIĄTEK 16:00‒19:30.
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, USG jamy brzusznej, USG doppler
naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za pomocą skleroterapii,
leczenie owrzodzeń. Kompresjoterapia
(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 dziecięcy.
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka,
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja
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, skleroterapia,
leczenie żylaków. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
CZWARTEK 15:30‒19:30.

CHIRURG ORTOPEDA
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda.
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz.
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16
(budynek naprzeciw szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie
wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii urazowej i ortopedycznej, specjalista medycyny
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestracja 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 ortopeda
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 Medyczne
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
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Przemysław Waluch ortopeda, traumatolog.
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady,
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
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA
15:45‒19:30.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon.,
śr., pt. 16‒19.

DERMATOLOG

Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista
chorób wewnętrznych. Konsultacje alergologiczne, pulmonologiczne i internistyczne.
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER-MED"
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32
479 10 00.

Anna Dudek lek. med. specjalista dermatolog, wenerolog, specjalista medycyny estetycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca,
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion
barwnikowych, pełny zakres dermatologii
estetycznej – botox, kwas hialuronowy,
peelingi, laser frakcyjny i CO 2 - odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog (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. GABINET
PONOWNIE OTWARTY.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermatolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota
Nowak. Diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz
powikłań. Olkusz, ul. Żeromskiego 4,
Rejestracja tel. 505 163 293.

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na
bezpłatne pobyty w celu poprawy stanu
zdrowia i samodzielności. Dzienny Dom
Opieki Medycznej „Zacisze”, Olkusz, ul. K.K.
Wielkiego nr 86. Więcej informacji można
uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 606 114 901,
600 342 549.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroenterolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska
64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GINEKOLOG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek,
piątek od 15:00. Rejestracja telefoniczna 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 ginekolog
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia,
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja,
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA
9:00‒12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-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 ginekologiczne, profilaktyka nowotworowa,
leczenie zachowawcze nietrzymania moczu.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32
479 10 00.
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Marek Szpringer, lek. med., specjalista
ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5,
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647
961. Pon., wt., pt. 15.30‒17.30.
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

INTERNISTA

KARDIOLOG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG,
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG.
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K.
Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32
6454470 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.

MEDYCYNA SPORTOWA

OPTYKA

BARBARA BANYŚ – badania sportowców,
kandydatów do służb mundurowych, kierowców, pozwolenia na broń, porady neurologiczne, rehabilitacyjne. Tel.: 600 009 942.

„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy
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.

NEFROLOG
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog,
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie
chorób 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 przypadkami,
wymagającymi hospitalizacji i leczenia operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami
medycyny estetycznej z użyciem m.in. toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego i
osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabiegów
dla urody, leczy botoksem migrenowe bóle
głowy, bruksizm, przykurcze czy nadpotliwość. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja
tel. 32 479 10 00.

NEUROLOG

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter
EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłkowy na
bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro),
czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603
166 862.

Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista
kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo
serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul.
K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. Poniedziałek 10-14, czwartek od 14. www.kardiolog-olkusz.pl

Renata Mędrek-Januszek, specjalista neurolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.

Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, lekarz medycyny pracy. Konsultacje,
badania profilaktyczne, badania kierowców,
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 wewnętrznych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja
telefoniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po
15.). Wt. i pt. 17‒19.
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych,
płukanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
PONIEDZIAŁEK 15:30‒19:30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog.
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel.
506 312 032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., czw.
15‒18.
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania
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, antycellulitowa. Gabinet "Twoja Aura" Olkusz, ul.
Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.

Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna,
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, 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 diagnostyka
oka (OCT, USG, foropter), wieloletnie
doświadczenie w chirurgii zaćmy, jaskry,
siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw.
od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób
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. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00,
CZWARTEK 10:00‒15:00.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób
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. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA
15:00- 17:00.
Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – soczewki
PREMIUM, opieka anestezjologiczna, bezpłatne kontrole pooperacyjne. Poradnia
Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i DZIECI.
"OKO-TEST" Olkusz, ul. Nullo 35 B.
Rejestracja – tel. 32 643 25 85 godz. 9-16
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób
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.
Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki pilne
508 177 970.

PEDIATRA
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista
chorób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe,
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32
643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista
chorób dzieci, neonatolog. Diagnostyka
i leczenie dzieci i noworodków, badania USG:
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych.
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Optica)
Rejestracja tel. 502 233 855.
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63.
Przyjęcia w gabinecie 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. Profilaktyka
dzieci zdrowych, leczenie dzieci chorych.
USG: stawów biodrowych, mózgu, jamy
brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego
14A. Rej. tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra
specjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941
921, 505 988 780.

PODOLOG
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza
na specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp.
Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1,
tel.698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych
stóp.
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr
Paulina Węglarz. Usługi kosmetyczne
i lecznicze dla Twoich stóp. Olkusz, ul. K. K.
Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko PZU). Tel. 517
952 536. www.podologolkusz.pl

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 małżeńska,
nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania.
Tel. 516 067 571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna.
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny mgr Nadia Knyziak. Psychoterapia
uzależnień, Psychoterapia osób współuzależnionych i osób z syndromem DDA. Badania i
porady psychologiczne, tel.501 286 603.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, psycholog, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego
28. Czw. 14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13
89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20,
czw. 8-13, pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin.
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel.
510 120 408.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, superwizor
psychoterapii. Badania psychologiczne, psychoterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny Justyna Jochymek – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień. Psychoterapia osób uzależnianych, współuzależnionych oraz DDA.
Porady psychologiczne oraz wsparcie osób w
kryzysie psychologicznym. Psychologiczna
diagnoza kliniczna. Centrum Medyczne S5,
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, tel. 668 127 238.
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WESPAR Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny. Trening poznawczy seniorów 65+.
Aktywizacja rozwoju psychomotorycznego
dzieci. Terapia krótkoterminowa. 505221080.
wespar.gabinet@gmail.com

REHABILITACJA
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa,
stawów obwodowych i mięśni. Terapia:
kobiet w ciąży, dysfunkcji dna miednicy,
blizny. Kinesioteraping, szeroki wybór
masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502
212 663, www.fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJOMED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.
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, Terapia
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel.
885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy,
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz,
ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro (Medesto).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Rehabilitacja neurologiczna. Ćwiczenia lecznicze,
masaż. Tel.: 508-451-924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl
Zabiegi: falą uderzeniową, laserem biostymulacyjnym, Masaże lecznicze, relaksacyjne. Roj-Med ul. Bóżnicza 5. Tel. 530 788
848.
R E K L A M A

STOMATOLOGIA
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta.
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.0018.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 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. 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. Rejestracja tel. 32
726 28 87, 668 525 532.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjalistyczna praktyka lekarsko-dentystyczna.
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 10.0015.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja w godzinach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643
27 37 wew. 37.
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.

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

DYŻURY
APTEK
W porze nocnej,
w niedziele, święta
i inne dni wolne
od pracy.
Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest
również na stronie Starostwa Powiatowego
w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

"MEDESTO" Wielospecjalistyczna Poradnia
Stomatologiczna - stomatologia zachowawcza, endodoncja mikroskopowa, protetyka,
chirurgia stomatologiczna (implanty), RTG.
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel.
327545900, 604294088.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz,
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 602 276 667.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjalistyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9‒20. Tel. 606 305 405.
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F.
Nullo 35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek
9.00 - 19.00, środa, piątek 9.00-13.00. Tel. 32
754 25 18.

—

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicznej Barbara Kucharzewska – Malik,
specjalista chirurgii stomatologicznej.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt.
8‒14, śr. i pt. 12‒18, czw. 8.00-14.00. Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805
027. Umowa z NFZ.

—

TECHNIKA DENTYSTYCZNA
"Somadent", ekspresowe wykonywanie
protez, sklejenia, dostawienia zębów, klamer
na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12
(dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 23, pon.-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek,
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.

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

OLKUSZ

WOLBROM

7.05

ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00

- dyżur 20:00-24:00
ul. Mariacka 6

8.05

al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00

ul. Skalska 22

9.05

ul. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20:00-24:00

ul. Mariacka 6

10.05 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00

ul. Krakowska 43

11.05 ul. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00

ul. 1 Maja 39

12.05 ul. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00

ul. Krakowska 2

13.05 ul. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-24:00

ul. Mariacka 6
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NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy?
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz,
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

Pawła II 30, Olkusz. Choroby nerek, prostaty,
kamica moczowa, diagnostyka USG i leczenie.
Rej. 9.00‒15.00. Tel. 32 643 30 19.

URODA

USG

Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermatologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas
hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi
dematologiczne.
"MEDESTO" Gabinet Medycyny Estetycznej.
Mezoterapia, botox, nici PDO, radiofrekwencja mikroigłowa, modelowanie i powiększanie ust, osocze bogatopłytkowe i inne zabiegi.
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel.
327545900, 604294088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie – zbiegi modelujące, antycellulitowe,
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe,
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale,
kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz,
ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

UROLOG
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000lecia 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

OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej
ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb
PULMONOLOG

(w tym diagnostyka bezdechu)

Dr n. med. Szymon Skoczyński
PSYCHIATRA
Lek. Beata Wawrzak–Mucha
PSYCHOLOG
Mgr Justyna Jochymek
REUMATOLOG
Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk
UROLOG
Lek. Marek Pogodziński

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
Idzikowska Natasza - 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 pachwin),
USG jąder, USG tkanek miękkich, USG blizny.
Przyjmuje: dwa piątki w miesiącu 16:0020:00 oraz dwie soboty w miesiącu 09:00–
13:00.
Sławomir Kaźmierczuk specjalista 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. Rejestracja tel. 32
479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn.
14.30‒17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok
„Skarbka”). Godz. 15.30‒18, tel. dom. 32 643
38 46, 600 249 359.
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KOLONOWSKIE

SPR Olkusz (PK)
Juniorki Młodsze SPR Olkusz
spełniają marzenia! Podopieczne
Patrycji Głąbik w turnieju 1/16
Mistrzostw Polski w Kolonowskiem
zajęły 2. miejsce i tym samym
zapewniły sobie udział w kolejnej
rundzie zmagań o krajowe medale. Młode Lwice na Opolszczyźnie
wygrały dwa z trzech spotkań,
przegrywając tylko na inaugurację
z obrończyniami tytułu sprzed
dwóch lat UKS Dziewiątką Legnica.
W meczach z Akademią Handballu
Ruchu Chorzów oraz gospodyniami
rywalizacji, olkuszanki odniosły
zasłużone zwycięstwa i dzięki temu
awansowały do najlepszej szesnastki w Polsce!
Majówkowy turniej w Kolonowskiem dostarczył sporo emocji. Już
na samym wstępie rywalizacji doszło
do pojedynku dwóch najlepszych ekip
w stawce, z którego zwycięsko wyszedł
zespół z Legnicy. Młode Lwice pomimo
porażki nie straciły zapału i w następnych próbach udowodniły, że zasługują na promocję do następnej rundy
ogólnopolskich rozgrywek. W niedzielę pokonały „Niebieskie” z Chorzowa,
a w poniedziałek postawiły kropkę
nad „i” efektownym triumfem nad
UKS Handball Kolonowskie.

MECZ 1. UKS Dziewiątka
Legnica
Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem można było zakładać, że dla
olkuszanek pojedynek z Dziewiątką
będzie najtrudniejszy. I tak rzeczywiście było, choć jasno trzeba przyznać,
że Młode Lwice miały w tym meczu
bardzo dobre momenty, kiedy napędziły dużego stracha pretendentkom
do obrony młodzieżowego tytułu.
Zaczęło się jednak od prowadzenia
3:0 rywalek, wśród których prym

Juniorki młodsze. Awans do 1/8 MP!

w ofensywie wiodło trio Natalia
Gdula, Oliwia Doroba, Natalia Szuk,
a więc zawodniczki grające dla UKS-u w ramach I Ligi Kobiet. Wszystkie
z wymienionych 24 kwietnia były
obecne w Chrzanowie podczas meczu
dorosłych drużyn Olkusza i Legnicy.
Doświadczenie wzięło górę, ale zanim
legniczanki mogły poczuć się pewniej, musiało upłynąć trochę czasu.
Dowód? Olkuszanki mimo że zaczęły
kiepsko, to po kwadransie prowadziły
8:6. Dwie bramki skrzydłowej Oliwii
Bartusik oraz pięć trafień Vanessy
Nowak i gol Nikoli Sołościuk zapewniły Młodym Lwicom dwubramkowe
prowadzenie. Rywalki wkrótce jednak
odzyskały wigor i zaczęły trafiać dwa
razy skuteczniej od SPR-u. W efekcie
po kolejnych dziesięciu minutach
wynik premiował już Legnicę, a że
szczypiornistki z Dolnego Śląska
zaliczyły również udaną końcówkę
pierwszej połowy, to do przerwy prowadziły 17:12.
Szybka, osiemnasta bramka
rywalek zaraz po wznowieniu nie
złamała Młodych Lwic, które w 40.
minucie były gorsze od swoich przeciwniczek o zaledwie jedno trafienie
(17:18). W tym fragmencie na listę
strzelczyń wpisały się: ponownie Vanessa Nowak, Wiktoria Kozyra oraz
dwie Nikole – Sołościuk oraz Sidor.
Kiedy wydawało się, że olkuszanki
będą w stanie włączyć się do walki
o premierowe punkty, piłkarki Dziewiątki ponownie odskoczyły dzięki
kombinacyjnej grze w ataku i uważnej
postawie w obronie. W 50. minucie
zespół Celestyny Majchrzyk prowadził
już różnicą sześciu goli 26:20 i tę
przewagę utrzymał do samego końca,
ostatecznie triumfując 31:25.
– W pewnych momentach zabrakło nam nieco konsekwencji, ale mimo

to jestem zadowolona z występu całej
drużyny. Dzielnie walczyliśmy, a o
wygranej rywalek zdecydowała lepsza dyspozycja dnia – mówiła zaraz
po spotkaniu trenerka Głąbik.
MECZ 1. SPR Olkusz – UKS
Dziewiątka Legnica 25:31 (12:17)
SPR: Januszek, Wadas, Czarnota
– Nowak (9), Sołościuk (6), Bartusik
(4), Sidor (2), Stach (1), Kozyra (1), Herian (1), Basara (1), Błaszczykiewicz,
Polakowska, Fiołna, Faryńska.
UKS: P. Lange, Rusin – Gdula
(7), Doroba (7), Szuk (6), E. Lange
(3), Niedzielenko (3), Wiśniewska (2),
Borowa (1), Warzecha (1), Stelmach
(1), Chmielarczyk, Wańkowicz, Iwan,
Piechota.

MECZ 2. Akademia Handballu Ruch Chorzów
W kontekście wymarzonego
awansu, po sobotniej porażce, niedziela musiała już należeć do olkuszanek. Ogromna waga pojedynku
z Ruchem nie sparaliżowała Młodych
Lwic, które od początku ruszyły do
ataku, a dzięki temu bardzo szybko
ustawiły sobie to spotkanie. W 5. minucie 3:2, ale w 15. minucie już 11:4
dla SPR-u! Ponownie doskonałą pracę
w ofensywie wykonywała Vanessa
Nowak, ale olkuską rozgrywającą
dzielnie wspierały jej koleżanki, m.in.
Amelia Basara, Nikola Sołościuk, czy
Karolina Herian. Na kole z dobrej
strony zaprezentowała się też Julia
Polakowska, a na skrzydle swoje
zrobiła Oliwia Bartusik. Nieco mniej
efektowna, ale za to bardzo efektywna
była Wiktoria Kozyra. Jej podania
często otwierały drogę do siatki innym
zawodniczkom. Do 20 minuty na
parkiecie niepodzielnie rządziła jedna

KRONIKA POLICYJNA

Policjanci zatrzymali
dwóch kierowców, którzy
posiadali narkotyki
OLKUSZ
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Policjanci z olkuskiej drogówki
zatrzymali do kontroli drogowej
dwóch kierowców w wieku 35
i 21 lat, mieszkańców; Mysłowic
i powiatu olkuskiego, którzy posiadali narkotyki. Za to przestępstwo
grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto, jeśli okaże się, że
mężczyźni prowadzili swoje auta
pod wpływem narkotyków, grożą
im kolejne konsekwencje karne,
w tym zatrzymanie uprawnień do
kierowania pojazdami.
Do zdarzenia doszło pod koniec
kwietnia br. w Olkuszu na ulicy Zagaje. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali tam kierowcę forda mondeo.
Na miejsce wezwano kryminalnych,
którzy w trakcie przeszukania auta
znaleźli ponad 25 gramów marihuany. Kierowca forda został zatrzymany i doprowadzony do komendy,
gdzie przedstawiono mu zarzuty
posiadania narkotyków. Mężczyźnie
pobrano również krew do badania,

albowiem policjanci podejrzewali, że
mógł on prowadzić pojazd, będąc pod
wpływem narkotyków.
Jeszcze tego samego dnia, ten
sam patrol ruchu drogowego, w trakcie służby na drodze krajowej nr 94
w Olkuszu zauważył seata, którego
stan techniczny wymagał zainteresowania i kontroli przez mundurowych.
Policjanci postanowili zatrzymać ten
pojazd i jego kierowcę. Pomimo wyraźnych poleceń wydawanych przez
mundurowych do zatrzymania się,
kierowca seata nie reagował i zaczął
uciekać w kierunku Katowic.
Policjanci, zachowując środki
bezpieczeństwa, podjęli pościg za tym
kierowcą. Mężczyzna nie zatrzymywał
się i ignorował polecenia policjantów, jak również nie stosował się
do sygnalizacji świetlnej na drodze,
kontynuując swoją jazdę. Kierowca
seata został zatrzymany w Bolesławiu. Był nim 21-letni mieszkaniec
powiatu olkuskiego. Jak się okazało,
mężczyzna nie posiadał uprawnień do
kierowania pojazdami.
Policjanci podejrzewali również,
że może on znajdować się pod

R E K L A M A

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

wpływem narkotyków i pobrali mu
krew do badania. Wskazywało na
to zachowanie mężczyzny podczas
policyjnej kontroli. 21-latek został
zatrzymany i doprowadzony do olkuskiej komendy. Dalsze czynności
policjantów kryminalnych doprowadziły do przeszukania i ujawnienia
w miejscu zamieszkania mężczyzny
marihuany i amfetaminy. Jeśli się
okażę, że 21-latek w trakcie prowadzenia pojazdu znajdował się
pod wpływem narkotyków, grożą
mu kolejne konsekwencje prawne.
Ponadto mężczyzna odpowie także
za wykroczenia w ruchu drogowym,
jakich się dopuścił podczas swojego
niebezpiecznego „rajdu”.
Pamiętajmy! Kto znajdując się
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi
pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

ekipa. Olkusz prowadził z Chorzowem
14:4 imponując właściwie w każdym
elemencie gry. Końcówka pierwszej
części nie przyniosła wielkich zmian.
Młode Lwice utrzymały wysoki poziom, na przerwę schodząc przy
prowadzeniu 19:11.
Druga odsłona to już umiejętne
pilnowanie wyniku i konsekwentna
gra olkuszanek przy skomasowanych
atakach chorzowianek, które zdawały
sobie sprawę z tego, że niedzielne
spotkanie mając jeszcze w perspektywie następnego dnia pojedynek
z Legnicą, muszą rozstrzygnąć na
swoją korzyść. „Niebieskie” bardzo
się starały zniwelować straty, ale były
w stanie zejść tylko do czterech bramek, które i tak w końcówce ponownie urosły do ośmiu trafień różnicy.
Ostatnie dziesięć minut pojedynku to
prawdziwy popis skuteczności Amelii
Basary i Nikoli Sołościuk. Finalnie
olkuszanki wygrały 34:26, więc kwestię awansu miały w swoich rękach,
bez konieczności oglądania się na
konkurencję.
– Duża satysfakcja, że dziewczyny potrafiły się szybko odbudować
po porażce. Świetnie weszliśmy w to
spotkanie, więc później grało nam
się już znacznie łatwiej. Do samego
końca kontrolowaliśmy przebieg gry
i teraz wszystko już zależy tylko od
nas – mówiła Patrycja Głąbik.
MECZ 2. Akademia Handballu
Ruch Chorzów – SPR Olkusz 26:34
(11:19)
Ruch: Fornalczyk, Kierat – Piegza
(8), O. Sikora (5), Woźniakowska (4),
D. Sikora (3), Tukaj (3), Kotyś (1),
Jeziorska (1), Ciołek (1), Janko, Musz,
Szymońska, Maruszak, Kolebska,
Wróbel.

SPR: Januszek, Wadas – Nowak
(7), Basara (5), Herian (4), Sołościuk
(4), Polakowska (4), Bartusik (3), Stach
(3), Kozyra (3), Błaszczykiewicz (1),
Sarota, Faryńska, Fiołna, Pawłowska, Sidor.

MECZ 3. UKS Handball
2019 Kolonowskie
Poniedziałkowy mecz, który miał
zadecydować o tym czy Młode Lwice
zapewnią sobie udział w kolejnej rundzie przez pryzmat dotychczasowych
wyników uzyskiwanych przez gospodynie wydawał się być teoretycznie
najłatwiejszym sprawdzianem dla
olkuszanek. I takim się też okazał.
Awans do 1/8 finałów Mistrzostw
Polski podopieczne trenerki Głąbik
wywalczyły w pięknym stylu, wygrywając różnicą aż 40 bramek! Już do
przerwy zanosiło się na prawdziwy
pogrom, choć jako pierwsze do siatki
trafiły miejscowe zawodniczki. Były to
jednak tylko miłe złego początki. Później bowiem Kolonowskie straciło…
17 goli z rzędu, co zupełnie odebrało
gospodyniom chęci do dalszej gry.
Co prawda UKS wyprowadził jeszcze
cztery udane ataki, ale to i tak było nic
w porównaniu z tym co w ofensywie
wyczyniały Młode Lwice. Ktoś może
powiedzieć, że przy wysokim prowadzeniu można było nieco oszczędzić
rywalki, jednak profesjonalne podejście do swoich obowiązków nakazuje
grę na najwyższych obrotach, bez
lekceważenia przeciwnika do samego
końca. Miło patrzyło się na olkuski
zespół cieszący się z każdego trafienia, a taka postawa zaowocowała
złamaniem trochę magicznej bariery
jak na nawet młodzieżowy handball
50 bramek!

www.przeglad.olkuski.pl
– Wykonaliśmy zadanie. Dziewczyny potwierdziły na boisku swoją
dominację i w dobrych humorach
meldujemy się w 1/8 finałów. Jesteśmy w szesnastce najlepszych drużyn
w kraju, ale jak to zwykle bywa apetyt
rośnie w miarę jedzenia. Przed nami
turniej w Gliwicach, gdzie zagramy
z Sośnicą, SPR-em Gdynia i Samborem Tczew. Poziom sportowy pójdzie
jeszcze w górę, więc i my na parkiecie
będziemy musieli być jeszcze lepsi niż
w Kolonowskiem – zaznacza trenerka
Patrycja Głąbik.
MECZ 3. UKS Handball 2019
Kolonowskie – SPR Olkusz 12:52
(5:28)
UKS: Gołębicka, Kciuk – A. Nowak (3), Szampera (2), Laski (2),
Bonk (2), Tymich (1), Fablewski (1),
Antoniak (1), Ploch, Kampa, Skrucha,
Wacławczyk, Kurczyk.
SPR: Januszek, Wadas – Nowak
(10), Kozyra (7), Herian (7), Sołościuk
(7), Stach (6), Bartusik (5), Fiołna (3),
Basara (3), Sarota (2), Pawłowska
(1), Faryńska (1), Błaszczykiewicz,
Polakowska, Sidor.
Komplet wyników turnieju 1/16 MP
Juniorek Młodszych – Kolonowskie
1-3 maja.
DZIEŃ 1 – 1 maja (sobota)
SPR Olkusz – UKS Dziewiątka Legnica
25:31 (12:17)
UKS Handball Kolonowskie – AH Ruch
Chorzów 22:39 (11:19)
DZIEŃ 2 – 2 maja (niedziela)
AH Ruch Chorzów – SPR Olkusz 26:34
(11:19)
UKS Handball Kolonowskie – UKS
Dziewiątka Legnica 8:44 (3:21)
DZIEŃ 3 – 3 maja (poniedziałek)
UKS Dziewiątka Legnica – AH Ruch
Chorzów 31:23 (16:10)
UKS Handball Kolonowskie – SPR
Olkusz 12:52 (5:28)

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ - SPRZEDAM

ǧ Autoskup - kupię każdą
markę, tanie i drogie, gotówka
od ręki, płacę najlepiej.
Tel.(512)898278.
ǧ Tanio sprzedam solarium
w bardzo dobrym stanie.
Tel. 509 556 872
ǧ Autoskup- każda marka,
każdy stan. Tel.(793)999910.
ǧ KOMIS ROWEROWY. Skup
- sprzedaż RTV, AGD. kosiarki
spalinowe, Lombard. Plac Targowy
koło Lidla. Tel.(502)261113.

USŁUGI
ǧ Autoskup - kupię każdą
markę, tanie i drogie, gotówka
od ręki, płacę najlepiej. Tel.
(793)001819.
ǧ Naprawa komputerów PC i laptopów. Tel.(601)623740. Dojazd do
klienta.
ǧ Autoskup- każda marka,
każdy stan. Tel.(793)999910.

BUDOWLANE
ǧ Malowanie. Tel.(799)914521.

FINANSOWO - PRAWNE
ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka,
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne:
pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż
złota, atrakcyjne ceny, super
warunki. Tel.(512)777884.

HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
„SWEMOT”
Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

OKOLICZNOŚCIOWE
ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia
do dokumentów (drobny retusz
grafis, możliwość wykonania w
domu klienta). Tel.(600)057912.
ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia
do dokumentów w 3 minuty +
retusz gratis (możliwość dojazdu
do klienta). Tel.(600)057911,
(692)736760.

MOTORYZACJA
ǧ Autoskup- każda marka, każdy
stan. Tel.(793)999910.
ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PROFESJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHODOWE F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz, ul.
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, czynne:
8-18.
ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430,
(602)871305.
ǧ Autoskup - kupię każdą
markę, tanie i drogie, gotówka od
ręki, płacę najlepiej.
Tel.(793)001819.

NIERUCHOMOŚCI
ǧ Zamienię atrakcyjne mieszkanie w centrum Olkusza na
DOM z dopłatą lub kupię DOM
w Olkuszu 100-120 m2 z 2 łazienkami. Pośrednikom dziękuję!!!
Tel. 579 510 579.

ǧ Sprzedam garaż.
Tel.(575)012102.
ǧ Wynajmę mieszkanie
2-pokojowe na os. Pakuska.
Tel.(503)811838.

PRACA
ǧ Przyjmę kierowcę na międzynarodówkę, tygodniowe wyjazdy,
jazda na chłodniach.
Tel.(509)020901, (604)562175.
ǧ Przyjmę kierowcę na wywrotkę,
codzienne wyjazdy i zjazdy
do domu. Tel.(509)020901,
(604)562175.

RÓŻNE
ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia
do dokumentów (drobny retusz
grafis, możliwość wykonania w
domu klienta). Tel.(600)057912.
ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia
do dokumentów w 3 minuty +
retusz gratis (możliwość dojazdu
do klienta). Tel.(600)057911,
(692)736760.

Ogłoszenia
drobne
już od 2,76 zł*
tel. 32 754 44 77
*cena brutto za linijkę tekstu
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