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Pod koniec czerwca zaprezento-
wano wyniki najnowszego Rankingu 
Finansowego Samorządu Terytorial-
nego, przygotowanego przez Fun-
dację Instytut Studiów Wschodnich 
we współpracy z Uniwersytetem 
Ekonomicznym we Wrocławiu. 
Sprawdziliśmy, jak w tym ujęciu 
przedstawia się kondycja finansowa 
okolicznych samorządów.

Jak gospodarowano 
finansami 

w ubiegłym roku?
Pięć boisk i plenerowa siłownia
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Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego ma długą tradycję. Jak 
podkreślają twórcy tego zestawienia, jego 
idea wyrasta z dyskusji prowadzonych 
na Europejskim Kongresie Samorzą-
dów oraz na Forum Ekonomicznym 
w Karpaczu. Integralną częścią tego wy-
darzenia jest Forum Regionów w całości 
poświęcone problematyce samorządowej 
i skupiające zarówno praktyków władzy 
samorządowej, jak i naukowców.

Zestawienie obejmuje wszystkie 
jednostki samorządu terytorialnego 
w naszym kraju. Naukowcy zbadali 
ich sposób gospodarowania pieniędzmi 
korzystając z oficjalnych sprawozdań 
finansowych, składanych do Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Podobnie, 
jak w poprzednich latach, ranking 
przygotowany został w oparciu o siedem 
parametrów: udział dochodów własnych 
samorządu w dochodach ogółem, re-
lację nadwyżki operacyjnej do docho-
dów, udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach, obciążenia wydatków 
bieżących wydatkami na wynagrodze-
nia i pochodne od wynagrodzeń, udział 

środków europejskich w wydatkach, 
relację zobowiązań do dochodów oraz 
udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bieżących.

Dodatkowo uwzględniony został 
również wpływ pandemii na kondycję 
samorządów. Powadzone analizy uzu-
pełnione zostały bowiem o nakłady 
samorządów prowadzone na przeciw-
działanie i usuwaniem skutków pande-
mii. - Decyzje i  regulacje prawne rządu, 
często podejmowane w krótkim czasie, 
wymuszały na jednostkach samorządu 
terytorialnego przemodelowanie ich do-
tychczasowej działalności czy sposobu 
pracy, wpływając na stan ich finansów, 
ale były niezbędne wobec stanu epide-
mii. Niższe i często nieregularne wpływy 
do budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, wynikające z zamrożenia 
gospodarki, znacząco oddziaływały na 
harmonogram wpływu środków budże-
towych, utrudniając realizację podstawo-
wych zadań jednostki, nie wspominając 
już o planowanych inwestycjach, co 
znalazło ścisłe odzwierciedlenie w wy-
nikach rankingu – podkreślają twórcy 
zestawienia.

Samorządy sklasyfikowane zostały 
w pięciu kategoriach. Analogicznie do 

przednich publikacji, każdy z badanych 
podmiotów porównany został z liderem 
grupy. Dzięki temu łatwo można spraw-
dzić, jaka jest procentowa różnica między 
konkretną jednostką a liderem danej 
kategorii. W grupie 1533 gmin wiejskich 
w 2020 roku najlepsze wyniki uzyskały 
Chojnice, leżące w województwie pomor-
skim. W naszej okolicy najwyżej uplaso-
wały się Klucze (pozycja nr 195). Dystans 
tej gminy do lidera wynosi 42%. Gmina 
Bolesław znalazła się na 222 miejscu 
a gmina Trzyciąż na 259 miejscu. W tym 
przypadku dystans do najlepszej gminy 
wyniósł odpowiednio: 43% i 44%. W gru-
pie 642 gmin miejsko-wiejskich zwycię-
żyły Poddębice z województwa łódzkiego. 
Na 52 miejscu znalazł się Olkusz (24% 
dystansu). Wolbrom odnajdziemy zaś 
na 86 pozycji (28% różnicy w stosunku 
do lidera). Wśród 236 gmin miejskich 
najlepszy okazała się Podkowa Leśna, 
leżąca w województwie mazowieckim. 
Miasto Bukowno, z dystansem na pozio-
mie 24%, uzyskało 23 lokatę. W ramach 
zestawienia 314 powiatów ziemskich 
laur zwycięzcy przypadł po raz kolejny 
powiatowi wrocławskiemu. Powiat 
olkuski sklasyfikowano na 113 pozycji. 
Różnica pomiędzy naszym powiatem 
i zwycięzcą w tej kategorii wynosi 41%.

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Do naszej redakcji zgłosił się 
pacjent poradni diabetologicznej 
działającej przy olkuskim szpitalu. 
Twierdzi, że ze względu na braki 
kadrowe, musi sobie szukać nowej 
placówki. Taką informację miał 
otrzymać drogą telefoniczną. Przed-
stawiciele lecznicy zapewniają, 
że poradnia nadal działa. Pacjenci 
z odwołanymi wizytami mają być 
umawiani na nowe terminy.

W ubiegłym tygodniu do naszej 
redakcji zadzwonił pacjent leczący się 
w poradni diabetologicznej przy ul. 
Króla Kazimierza Wielkiego 60, funk-
cjonującej w ramach Nowego Szpitala 
w Olkuszu. Poinformował, że miał on 
umówioną kolejną wizytę u lekarza na 
październik bieżącego roku. Niedawno 

otrzymał jednak wiadomość, że musi 
na własną rękę szukać sobie lekarza 
w innej placówce. Powodem tej sytuacji 
mają być braki kadrowe.

– Zadzwonił do mnie ktoś z placów-
ki. Usłyszałem, że pani doktor, u której 
się leczę, zrezygnowała z pracy. W tej 
sytuacji poprosiłem, aby zapisać mnie 
do innego lekarza przyjmującego w tej 
poradni. Wtedy dowiedziałem się, że 
pozostali medycy również złożyli wypo-
wiedzenie – relacjonuje pan Zbigniew, 
mieszkaniec Olkusza. Jak twierdzi 
nasz rozmówca, jest to jedyna przy-
chodnia w naszym mieście, realizująca 
takie świadczenia w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Z informacji zawartych w portalu dia-
betolog.nanfz.pl wynika, że najbliższe 
tego typu placówki zlokalizowane są: 
w Chrzanowie, Jaworznie i Zawierciu. 

Alternatywą dla nich jest wizyta w pry-
watnym gabinecie.

Poprosiliśmy o komentarz do zaist-
niałej sytuacji Nowy Szpital w Olkuszu. 
Przedstawiciele lecznicy zapewniają, że 
sytuacja opisana przez naszego Czytel-
nika jest nieporozumieniem. - Przepra-
szamy, że ktoś nieuprawniony podawał 
błędne informacje pacjentom. Zostaną 
oni poinformowani o nowych terminach 
wizyt. Poradnia diabetologiczna działa 
i nie było decyzji w sprawie zawieszenia 
jej działalności. Zapraszamy pacjentów 
– mówi Marta Pióro, rzeczniczka pra-
sowa Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

BOLESŁAW
Wiola�Woźniczko,�fot.�UG�Bolesław

Wymiana 77 starych pieców, 
ponad 200 ocen energetycznych, 
zajęcia dla uczniów, montaż czuj-
ników jakości powietrza - takie 
działania wykonano w gminie Bole-
sław w ramach unijnych projektów 
dotyczących szeroko rozumianej 
walki ze smogiem.  

Z roku na rok coraz więcej mówi 
się o ekologii, zanieczyszczeniu po-
wietrza, niskiej emisji. Podejmowa-
nych jest także coraz więcej działań 
w wymienionych tematach. Od pięciu 
lat gmina Bolesław uczestniczy w pro-
jektach pn. „Wymiana przestarzałych 
kotłów węglowych na nowoczesne źró-
dła ciepła, zasilane gazem i biomasą 
w gminach Bukowno, Klucze i Bole-
sław” oraz „Wymiana przestarzałych 
kotłów węglowych na ekologiczne 
kotły zasilane paliwem stałym w gmi-
nach Bukowno, Klucze i Bolesław” 
dofinansowanych ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Podstawowym działa-
niem w ramach dofinansowanych 
z unijnych funduszy programów była 
oczywiście wymiana nieekologicznych 
źródeł ciepła. Na terenie gminy zre-
alizowano 77 tego typu inwestycji. 
Jak informuje miejscowy urząd 
gminy, wykonano także około 200 
bezpłatnych ocen energetycznych, 
wskazujących na ewentualne zale-
cenia dotyczące termomodernizacji 
budynków mieszkalnych. Niedługo 

zostaną również zamontowane ko-
lejne czujniki powietrza Airly. Dzięki 
temu mieszkańcy na stronie gminy 
i w aplikacji na bieżąco będą mo-
gli sprawdzić, jakie jest aktualnie 
temperatura, wilgotność powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne oraz stężenie 
pyłów zawieszonych PM 1.0, PM 2.5, 
PM 10. Ale to nie wszystko. 

Unijne programy służą również 
edukacji dotyczącej zanieczyszcze-
niom powietrza i jego ochrony -  w róż-
nej formie. Wszystkie przedszkola 
i szkoły na terenie gminy Bolesław 
otrzymały rośliny oczyszczające po-
wietrze ze szkodliwych substancji. 
W pakiecie były też ulotki, gdzie 
zawarto zapisy ustawy antysmogowej 
dla Małopolski i źródeł finansowania 
wymiany starych pieców. Dla dzieci 
i młodzieży przygotowano zajęcia 
online „Oddychaj świadomie z Gminą 
Bolesław”. Na tym nie koniec - pla-
cówki dostaną książki i gry edukacyj-
ne, oczywiście o ochronie powietrza. 

 - Wiadomo, że najlepsze efekty 
możemy osiągnąć, ucząc o ochronie 
środowiska od najmłodszych lat. 
Zajęcia organizowane w ciekawej 
formule powodują, że przedszkolaki 
i uczniowie chętnie dowiadują się, jak 
dbać o powietrze i przyrodę. Zależy 
nam, aby temat szeroko rozumianej 
ekologii towarzyszył naszym najmłod-
szym mieszkańcom na co dzień. To 
na pewno zaprocentuje w przyszłości. 
Widać, że nasi najmłodsi mieszkańcy 
sporo się już nauczyli i starają się 
dbać o swoje otoczenie - opowiada 
wójt gminy Bolesław Krzysztof Du-
dziński.

Gmina zachęca do kontaktu 
mieszkańców zainteresowanych 
wymianą pieca na ekologiczny, wy-
konaniem termomodernizacji czy 
montażem instalacji odnawialnych 
źródeł energii. W urzędzie udzielane 
są informacje o dofinansowanie tego 
typu inwestycji. 
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Ekologiczna edukacja

Co dalej z poradnią 
diabetologiczną?

OLKUSZ - 
WOLBROM

KPP�Olkusz
Mundurowi wyjaśniają okolicz-

ności zdarzenia, do którego doszło 
na drodze wojewódzkiej 783 na tra-
sie Olkusz-Wolbrom. Dwa samocho-
dy osobowy i ciężarowy zderzyły 
się ze sobą. Ze wstępnych ustaleń 

wynika, że 53-letni kierowca polo 
podczas jazdy zasłabł i zjechał na 
przeciwległy pas ruchu. Mężczyzna 
został przewieziony do szpitala.

Do zderzenia doszło 12 lipca br. 
przed godziną 19.00 na trasie Olkusz 
– Wolbrom. Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że 53-latek kierując 
samochodem marki Volkswagen Polo 
na prostym odcinku drogi zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i zderzył 
się z nadjeżdżającym samochodem 

ciężarowym marki Man . W wyniku 
tego zdarzenia kierujący pojazdem 
man, zjechał na prawą stronę jezdni 
i uderzył w ogrodzenie jednej z pose-
sji. Funkcjonariusze pracujący na 
miejscu zdarzenia, zabezpieczali śla-
dy miejsca i pojazdów. Obaj kierowcy 
byli trzeźwi. Jak wstępnie ustalono, 
najprawdopodobniej przyczyną zda-
rzenia było zasłabnięcie mężczyzny, 
który został przewieziony do szpitala.

Zderzenie na trasie 
Olkusz-Wolbrom

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

660 399 002

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

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

20 lipca – Kraków
21 lipca – Wadowice, Oświęcim

, Jaworzno22 lipca – Olkusz

Jak gospodarowano finansami?

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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BYDLIN
Wiola�Woźniczko

Doskonałe nastroje uczestników, 
mnóstwo atrakcji, świetna pogoda – 
tak upłynął Piknik Rodzinny „Bydlin 
na sportowo”, połączony z obchodami 
Dnia Dziecka.

Sobotnie popołudnie na stadionie 
w Bydlinie rozpoczęło się na sportowo.
kolejny raz rozegrano Turniej Piłki 
Nożnej im. Antoniego Piechniczka 
o puchar Stowarzyszenia „Otwarci”, 
czyli organizatora imprezy. Prawdzi-
wym hitem dla najmłodszych uczest-
ników były harce w pianie, którą co 
pewien czas wylewali strażacy. Ale 
atrakcji przygotowano znacznie wię-
cej: dmuchane wesołe miasteczko, 
konkursy z nagrodami, przejażdżki 
„terenówkami”, pokazy zabytkowych 
i klasycznych pojazdów grupy rekon-
strukcyjnej Parasol, Jurajskie Klasyki 
i Soviet Motorcycle In Poland. Dzieci, 
ale i dorośli chętnie oglądali wypo-
sażenie strażackiego wozu. Równie 
dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko Komendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu, gdzie można było zoba-

czyć radiowozy i motocykl, a także 
porozmawiać z funkcjonariuszami na 
temat bezpiecznego poruszania się po 
drodze, odpowiedniego korzystania 
z kąpielisk czy codziennej pracy 
policjantów. 

Impreza miała też wymiar chary-
tatywny. Prowadzono zbiórkę i licyta-
cje na rzecz niewidomej mieszkanki 
gminy Klucze Kingi Kasprzyk. Nasto-
latka z ogromnym talentem wokal-
nym od lat z powodzeniem występuje 
na różnego konkursach i festiwalach. 
Kinga zaśpiewała także na sobotnim 
pikniku. Uczestnicy imprezy mogli 
również posłuchać minirecitalu Kor-
nelii Imielskiej.

Na wszystkich czekały stoiska: 
gastronomiczne, medyczne, Stowa-
rzyszenia „Otwarci”, corocznej im-
prezy „Juromania”, a także mobilny 
punkt Głównego Urzędu Statystycz-
nego, gdzie zainteresowani spisywali 
się w ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021.

Organizatorem imprezy było Sto-
warzyszenie „Otwarci”, przy wsparciu 
gminy Klucze oraz licznych spon-
sorów.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

BUKOWNO
Wiola�Woźniczko,�fot.�UMWM

Od kilku lat na „Skałce” 
w Bukownie działa Centrum Wspar-
cia Dziecka Niepełnosprawnego 
i Rodziny, Przedszkole Terapeu-
tyczne „Smykałka” im. Aliny 
Ratusińskiej oraz „Kawiarenka pod 
Parasolem”, czyli grupa wsparcia 
dla rodzin z dzieckiem z niepełno-
sprawnością. Wszystko działa pod 
egidą Stowarzyszenia Dobroczyn-
nego „Res Sacra Miser”, które 
otrzymało nagrodę Marszałka 
Małopolski w konkursie „Kryształy 
Soli” dla najlepszej organizacji 
pozarządowej. Teraz „Skałkę” od-
wiedzili przedstawiciele samorządu 
Województwa Małopolskiego.

Centrum wsparcia odwiedzili 
niedawno Iwona Gibas z zarządu wo-
jewództwa małopolskiego oraz radny 
wojewódzki Andrzej Wójcik. Goście 
mieli okazję zobaczyć zajęcia treningu 
umiejętności społecznych, przedszko-
le terapeutyczne oraz indywidualną 
terapię w salach specjalistycznych. 
Jednak przede wszystkim wizyta 
w Bukownie była okazją do poznania 
dzieci korzystających z Centrum 
Wsparcia oraz przedszkolaków ze 
„Smykałki” i ich rodziców. - Długo 

będę wspominać wizytę, a zwłaszcza 
ludzi, których miałam przyjemność 
poznać. Mieliśmy wielką radość ze 
spotkania z cudownymi dziećmi 
i rodzicami z „Kawiarenki pod Para-
solem”, przedszkolakami ze ,,Smy-
kałki” oraz uczestnikami projektu 
Wczesnej Interwencji. Zetknęliśmy 
się z metodami pracy terapeutycz-
nej, podziwialiśmy i testowaliśmy 
działanie sprzętów oraz pomocy dy-
daktycznych, a także wysłuchaliśmy 
historii związanej z odnowieniem 
budynku po dawnej szkole „Na Skał-
ce”. Największe podziękowania oraz 
wyrazy ogromnego podziwu składam 
dla wszystkich pracowników oraz 
osób tworzących Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res Sacra Miser”. 
Dzięki ogromnym sercom ta placówka 
może poszczycić się wysokim pozio-
mem opieki nad podopiecznymi. Nie 
bez powodu stowarzyszenie zostało 
tegorocznym laureatem Nagrody 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego dla najlepszych małopolskich 
organizacji pozarządowych „Kryształy 
Soli” - mówiła Iwona Gibas z zarządu 
województwa.

Działalność Stowarzyszenia nie-
malże od początków jego istnienia 
dobrze zna radny wojewódzki z Olku-
sza Andrzej Wójcik. - Członkowie „Res 
Sacra Miser” swoją pracą, uporem, 

świetnymi pomysłami i konsekwen-
cją w działaniu wiele dokonali przez 
te wszystkie lata. Miejsce dla dzieci 
z niepełnosprawnością, które stwo-
rzyli na „Skałce”, to przysłowiowy 
„strzał w dziesiątkę”. Cieszę się, że 
mamy w naszym powiecie  tak prężnie 
działająca organizację pozarządową. 
Znając kreatywność i zaangażowanie 
osób ze Stowarzyszenia, pomysłów na 
kolejne działania im nie zabraknie - 
mówi radny Andrzej Wójcik.

Stowarzyszenie od lat prowadzi 
szereg działań skierowanych do 

dzieci z niepełnosprawnością.  Przy-
pomnijmy, że Nagroda Grand Prix 
„Kryształy Soli” została przyznana 
właśnie za „całokształt pracy na 
rzecz osób z niepełnosprawnościa-
mi, w szczególności najmłodszych 
dzieci, nieustanne wsparcie w opiece 
terapeutyczno – rehabilitacyjnej nie 
tylko podopiecznych, ale również ich 
bliskich oraz konsekwentne obala-
nie stereotypów dotyczących osób 
z niepełnosprawnościami poprzez 
realizację poruszających kampanii 
społecznych”.

Z wizytą na „Skałce”

OLKUSZ
A.N.Q.A.,�fot�MOK�Olkusz

W minioną niedzielę, 11 lipca 
b.r. w Bazylice Mniejszej pod we-
zwaniem św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu odbył się koncert in-
auguracyjny Letniego Festiwalu 
Organowego „Organy Srebrnego 
Miasta 2021”. Tegoroczny cykl 
imprez obejmuje jeszcze trzy 
takie wydarzenia. Najbliższe 
planowane jest na 25 lipca.

Olkuskie organy Hansa Hum-
mla należą do najcenniejszych 
zabytków tej klasy w całej Europie. 
Festiwale i dni muzyki organowej 
organizowane w olkuskiej Bazylice 
stanowią zaś nie lada gratkę dla 
wielbicieli tego typu brzmień. Wła-
śnie nadarza się kolejna okazja do 
ich podziwiana. Wszystko za spra-
wą Letniego Festiwalu Organowego 
„Organy Srebrnego Miasta 2021”, 
którego inauguracja miała miejsce 
w minioną niedzielę.

Impreza zaczęła się tradycyjnie 
od części oficjalnej. Przybyłych go-
ści przywitał gospodarz świątyni, 
ks. Mieczysław Miarka. Chwilę 
później głos zabrali: burmistrz 
Roman i Piaśnik oraz Lidia Kale-
cińska – przewodnicząca zarządu 
Stowarzyszenia na Rzecz Histo-

rycznych Organów Hansa Hummla 
w Olkuszu.

Zgodnie z założeniami festi-
walu, każdemu z koncertów towa-
rzyszy krótka prelekcja dotycząca 
różnych aspektów powstania wy-
jątkowego instrumentu. Podczas 
inauguracyjnego spotkania dr 
hab. Krzysztof Urbaniak, wybitny 
znawca jednego z najcenniejszych 
skarbów Bazyliki, wygłosił autorski 
wykład o rzemieślnikach pracują-
cych przy budowie instrumentu. 
Ze średniowiecznych źródeł wynika 
bowiem, że twórcę organów w jego 
pracy wspierali również: mularze, 
kowale, stolarze i ślusarze.

Najważniejsze tego dnia nie 
była jednak muzyka. Miłośnicy or-
ganowych brzmień wysłuchali tego 
wieczoru licznych utworów w wyko-
naniu Daniela Prajznera grającego 
na organach i Tomasza Ślusarczyka, 
który grał na trąbce barokowej.

Niedzielny koncert stanowi 
doskonały przykład, że tradycja 
i historia potrafią doskonale współ-
grać z nowoczesnością. Znakiem 
obecnych czasów jest bowiem fakt, 
że wydarzenie można było również 
oglądać w Internecie. Wszystko 
dzięki współpracy jego organiza-
torów z firmą Interkonekt, opera-
torem sieci światłowodowej marki 
FIBER.

Letniemu Festiwalowi Organo-
wemu towarzyszy wystawa fotogra-
fii Ołtarza Wita Stwosza w Kościele 
Mariackim w Krakowie, autorstwa 
dr Tadeusza Łyczakowskiego. Wer-
nisaż tej wystawy odbył się w sobo-
tę, 10 lipca 2021 r. Zdjęcia można 
podziwiać do 8 sierpnia bieżącego 
roku w Centrum Kultury MOK przy 
ul. Szpitalnej 32.

W ramach festiwalu odbędą 
się jeszcze trzy koncerty: 25 lipca, 
8 sierpnia i 22 sierpnia. Wszystkie 
rozpoczynać będą się o godzinie 
19:00 w Bazylice Mniejszej pod 
wezwaniem św. Andrzeja Apostoła 

w Olkuszu. Organizatorami wyda-
rzenia są: Bazylika św. Andrzeja 
Apostoła w Olkuszu oraz Stowarzy-
szenie na Rzecz Historycznych Or-
ganów Hansa Hummla w Olkuszu. 
Współorganizatorem jest Miejski 
Ośrodek Kultury w Olkuszu, a part-
nerami Województwo Małopolskie 
i Gmina Olkusz. Sponsorami wy-
darzenia są firmy: Arkop oraz In-
terkonekt - operator lokalnej sieci 
światłowodowej Fiber. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

Trwa Letni Festiwal Organowy

„Bydlin na 
sportowo” 

POWIAT
A.N.Q.A.

W środę po południu nad za-
chodnią Małopolską rozszalała się 
bardzo gwałtowna burza. Opady, 
którym towarzyszył porywisty 
wiatr i błyskawice, miały miejsce 
również w nocy. Strażacy mieli 
w związku z tym pełne ręce roboty. 
Na terenie naszego powiatu w ciągu 
doby interweniowali kilkadziesiąt 
razy.

Burza, która rozszalała się w śro-
dę,  przeszła nad Śląskiem oraz 
powiatami zachodniej Małopolski.  
W związku z nawałnicą, jaka przeto-
czyła się przez nasz powiat, strażacy 
interweniowali aż 71 razy. Zgłoszenia 
dotyczyły głównie uszkodzonych 

dachów i połamanych bądź prze-
wróconych drzew. Zdarzenia miały 
miejsce na terenie gmin: Bolesław, 
Bukowno, Klucze i Olkusz. Obecnie 
trwa szacowanie szkód.

- W 43 przypadkach były to po-
walone drzewa. Pozostałe interwencje 
dotyczyły: uszkodzonych dachów 
na budynkach mieszkalnych (11 
razy), uszkodzonych dachów na 
budynkach gospodarczych (7 razy), 
zerwanych przewodów energetycz-
nych (8 razy), zalanej jezdni (1 raz) 
oraz do zablokowanej Drogi Krajowej 
nr 94, gdzie wiatr przeniósł zerwany 
elementy konstrukcyjne dachu jed-
nego z budynków — wylicza st. kpt. 
Paweł Papaj, Naczelnik Wydziału ds. 
Operacyjno-Szkoleniowych komendy 
PSP w Olkuszu.

Krajobraz po 
burzy
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

Pięć naszych samorządów 
otrzymało dotacje w ramach pro-
jektu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa – MIRS” 
na modernizację lub budowę boisk 
i siłowni.

Program przewiduje dofinanso-
wanie zadań związanych z budową, 
rozbudową, wymianą nawierzchni lub 
rewitalizacją m.in. ogólnodostępnych 
boisk piłkarskich, lekkoatletycznych 
i wielofunkcyjnych, siłowni plenero-
wych i skateparków. Finansowane 
wsparcie obejmuje ogólnodostęp-
ne, wielofunkcyjne, niekubaturowe 
obiekty sportowo-rekreacyjne na 
otwartym powietrzu, w szczególno-
ści obiekty umożliwiające masowe 
uprawianie sportu i rekreację oraz 
integrację lokalnych społeczności.

124 660,00 złotych – tyle otrzy-
ma gmina Klucze na przebudowę 
przyszkolnego boiska w Jaroszowcu. 
Powstanie tam nowoczesny obiekt 
wielofunkcyjny do gier zespołowych, 
z piłkochwytami i oświetleniem. Bo-
isko będzie służyć zarówno uczniom 
podczas lekcji, jak i wszystkim miesz-
kańcom.

Gmina Olkusz zyskała dofinan-
sowanie na dwa obiekty: w Sienicznie 
(69 090,00 złotych)i Witeradowie (124 
660,00 złotych). W pierwszej z wy-
mienionych miejscowości istniejące 

boisko zostanie przebudowane. Po 
modernizacji będzie tam można grac 
w siatkówkę, koszykówkę i piłkę 
ręczną. Dotychczasowe oświetlenie 
zostanie zastąpione ledowymi lampa-
mi. Całości dopełnia piłkochwyty oraz 
elementy małej architektury.

Przy szkole w Witeradowie 
powstanie wielofunkcyjne boisko 
z 60-metrową bieżnią: do piłki ręcz-
nej, siatkówki oraz dwa boiska do ko-
szykówki. Zaplanowano tam również 
montaż piłkochwytów, ławek, koszy 
na śmieci i stojak na rowery.

124 660,00 złotych otrzymało 
Bukowno na modernizację ogólnodo-
stępnej infrastruktury sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1, w skład której 
wchodzą: boisko do piłki ręcznej, boisko 
do piłki siatkowej, bieżnia czterotorowa, 
rozbieżnia i trybuny. Jak informuje 
urząd, inwestycja obejmie  wymianę 
nawierzchni: boiska do piłki ręcznej, 
boiska do piłki siatkowej, elastomerowej 
bieżni czterotorowej i rozbieżni, a także 
modernizację trybun - wymianę istnie-
jących siedzisk, konserwację słupów 
piłkochwytów i  wymianę elementów 
metalowych (kratek) w elementach 
odwodnienia liniowego.

Dotacje z MIRS - u dostał również 
Wolbrom na budowę wielofunkcyjne-
go boiska sportowego w Wolbromiu 
przy ul. Pod lasem (124 660,00 zło-
tych) oraz Powiat Olkuski na budowę 
siłowni plenerowej na terenie Zespołu 
Szkół w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 
(9 230,00 złotych).

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

R E K L A M A

Pięć boisk i plenerowa siłownia

POWIAT
Wiola�Woźniczko,�fot.�pixabay.com

W wakacje częściej niż za-
zwyczaj na drogach można spo-
tkać rowerzystów. Na przestrzeni 
ostatnich lat często dostawaliśmy 
pytania od Czytelników dotyczące 
jazdy rowerem po chodnikach. 
Tym razem jednak interwencje do-
tyczą pokonywania przejść dla pie-
szych przez cyklistów. Jak powinni 
to robić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami?

- Nic mnie tak nie doprowadza do 
szału, jak rowerzyści przejeżdżający 
przez przejścia dla pieszych. Śmignie 
taki nagle z chodnika, kierowca zbli-

żając się do przejścia i nie ma szans 
go zobaczyć. Niedawno widziałem, 
jak młoda kobieta przed pasami nie 
zsiadła z roweru, a pokonując pasy 
odpychała się jedną nogą od jezdni, 
jakby jechała na zwykłej hulajnodze. 
To chyba też jest niedopuszczalne? 
Przecież powinna zsiąść z roweru i go 
przeprowadzić – opowiada zmotoryzo-
wany mieszkaniec Olkusza.

Rowerzysta, jak każdy inny 
uczestnik ruchu drogowego, ma 
obowiązek zastosowania się do prze-
pisów zawartych w Kodeksie o ruchu 
drogowym – przypomina policja. 
Krótko mówiąc, rowerzysta to osoba 
kierująca pojazdem, której nie wolno 
jechać wzdłuż po przejściu dla pie-
szych. Cyklista musi zsiąść z roweru 
i przeprowadzić go przez zebrę. Za 
przejechanie przez pasy grozi mandat 
w wysokości 100 złotych.

Są jednak wyjątki. - Obowiązek 
zsiadania z roweru podczas poko-
nywania przejścia dla pieszych nie 
dotyczy dzieci do 10. roku życia oraz 
ich opiekunów jadących na rowerze. 
Jest to spowodowane faktem, że zgod-

nie z przepisami, rowerzysta to osoba 
mająca co najmniej 10 lat. Dlatego 
dziecko do 10 roku życia, jadące na 
rowerze, w świetle prawa jest uwa-
żane za pieszego. W związku z tym 
młodzi cykliści nie powinni korzystać 
ze ścieżek rowerowych, a poruszać się 
po chodnikach – tłumaczy mł. asp. 
Marika Guzik – Gajda z Komendy 
Powiatowej Policji.

A Wy jakie macie drogowe 
doświadczenia z rowerzystami? 
Mamy też pytanie do amatorów 
jazdy na dwóch kółkach -  z jaki-
mi problemami zmagacie się na 
drogach naszego powiatu? Piszcie 
w komentarzach lub na redakcja @
przeglad.olkuski.pl! 

Rowerem przez pasy?

Zadzwoń i zamów:

736 656 875

Kupuj online: https://www.e-antysmogowe.pl

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW! 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z informacjami 
zamieszczonymi na stronie Stowarzyszenia www.rsm.org.pl

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" informuje, że 

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROGRAMU 
STYPENDIÓW POMOSTOWYCH -

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych 
miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną 

w tym roku studia dzienne do udziału w konkursie o stypendium. 
W roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia 

na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, 
które będą wypłacane przez okres 10 miesięcy. 

Zarząd
Powiatu w Olkuszu

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym 
w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 wywieszone zostało zawiadomienie 
o przeznaczeniu do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Wolbrom udziału Powiatu Olkuskiego w nieruchomości położonej 
w Wolbromiu. Zawiadomienie zamieszczone zostało także na stronie 
internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

PPRROOMMOOCCJJAA  TTIIKKKKUURRIILLAA

Olkuskie Centrum Budowlane
ul. 20-tu Straconych 10

Poniedziałek - Piątek od 7:00 do 17:00
Sobota od 7:00 do 14:00

rafitrafitGG www.grafitolkusz.pl 

Studio Tikkurila
tel. 881 820 932 

Valtti Plus Wood Oil
Olej do tarasów - baza

115115 0000
zł/2,7lzł/2,7l

 Promocja do 30 lipca 

lub do wyczerpania zapasów, 

płatność gotówką lub kartą.
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Nr. Ref. 1/2021
Inżynier Elektryk/ Młodszy Inżynier Elektryk

Zadania: 
• weryfikacja i analiza dokumentacji technicznej oraz wymagań klienta
• opracowywanie zestawień, ocena projektów zgodnie z normami i standardami
• uczestnictwo w budowlanych naradach koordynacyjnych, kontakt z firmami zewnętrznymi
• wspieranie kierownika projektu
• wykonywanie protokołów pomiarowych, tworzenie dokumentacji powykonawczych

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe- elektrotechnika
• prawo jazdy kat. B
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy: 
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
• możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego do uzyskania uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji 
elektrycznych

Nr. Ref. 2/2021
Kierownik Robót Elektrycznych

Zadania:
• prowadzenie całościowo projektów inwestycyjnych związanych z budownictwem 

komercyjnym oraz przemysłowym
• koordynowanie projektu i odpowiedzialność za jego przebieg
• zgłaszanie i nadzór nad obiorami częściowymi i końcowymi
• współprowadzenie i czynne uczestnictwo w budowlanych naradach koordynacyjnych 
• organizacja i podział zadań w zespole, delegowanie i egzekwowanie zadań

Wymagania:
• min 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku przy realizacji projektów 

związanych z instalacjami elektrycznymi
• prawo jazdy kat. B
• mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych
Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B

Nr. Ref. 5.2021
Samodzielna Księgowa

Zadania:
• poprawne i terminowe prowadzenie ewidencji księgowej i sporządzanie sprawozdań 

finansowych oraz deklaracji podatkowych
• współpraca się z instytucjami zewnętrznymi US, ZUS, GUS, oraz bankami w zakresie 

rozliczeń księgowo-podatkowych
• uczestniczenie w kontrolach finansowych oraz przygotowywanie dokumentów
• opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi 

wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym
• potwierdzanie sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy 

prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych
Wymagania:

• wykształcenie wyższe o profilu rachunkowym lub finansowym
• 3 lata doświadczenia na stanowisku księgowej/księgowego
• min rok doświadczenia na stanowisku samodzielnej księgowej/samodzielnego 

księgowego
• mile widziana znajomość programu Optima oraz Płatnik, certyfikat do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych
Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• możliwość rozwoju oraz podnoszenia kompetencji

Dla naszego klienta, firmy El Logic, specjalizującej 

się w instalacjach elektrycznych w przemyśle 

i budownictwie poszukujemy osób,  
które dołączą do zespołu  

na stanowiska:

Nr. Ref. 3/2021
Elektryk – Elektromonter

Zadania:
• montaż instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej/przemysłowych
• wykonywanie połączeń kablowych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych
• podłączanie aparatów, maszyn i urządzeń elektrycznych
• demontaż rozdzielnic, urządzeń elektrycznych, maszyn, linii technologicznych
• analizowanie usterek, rozwiązywanie problemów technicznych

Wymagania:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• dyspozycyjność do pracy w delegacjach krajowych i zagranicznych
• umiejętność obsługi podstawowych narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi

Oferujemy:
• umowę o pracę
• niezbędne narzędzia pracy
• zagwarantowane zakwaterowanie podczas delegacji

Nr. Ref. 4/2021
Monter – Mechanik

Zadania:
• wykonywanie prac z zakresu instalacji przemysłowych (konstrukcje stalowe, montaż 

maszyn, linii technologicznych)
• montaż/demontaż maszyn i urządzeń przemysłowych wg dokumentacji
• zabezpieczanie i przygotowywanie maszyn i urządzeń do transportu
• udział w próbach i testach gotowych maszyn i urządzeń

Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku z pokrewnym zakresem obowiązków/zadań
• dyspozycyjność do pracy w delegacjach zagranicznych i krajowych
• umiejętność obsługi podstawowych narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi

Oferujemy:
• umowę o pracę
• niezbędne narzędzia pracy
• zagwarantowane zakwaterowanie podczas delegacji

Nr. Ref. 6/2021
Specjalista ds. rachunkowości i finansów

Zadania:
• wsparcie zespołu działu realizacji poprzez prowadzenie spraw ekonomiczno-

finansowych projektów
• ewidencjonowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym oraz właściwych rejestrach
• wystawianie faktur sprzedaży oraz monitorowanie terminów płatności i windykacja 

należności
• bieżące kontrolowanie stanu rozrachunków z dostawcami i podwykonawcami
• prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami
• weryfikowanie zapisów umownych dotyczących kwestii finansowych oraz zabezpieczeń 

finansowych składanych przez kontrahentów (np. gwarancje bankowe)
• przeprowadzanie czynności transakcyjnych związanych z zamknięciem miesiąca 

w systemie ERP Optima
Wymagania:

• min. 5 lat doświadczenia zawodowego
• min. 3 lata na doświadczenia na pokrewnym stanowisku
• znajomość programu Optima – moduł księgowy i handlowy
• znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excel na poziomie średniozaawansowanym

Oferujemy:
• umowę o pracę
• niezbędne narzędzia pracy
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

Jesteś zainteresowany? Aplikuj przez e-mail lub zadzwoń! 
Adres e-mail: rekrutacja@passionhr.pl tel. 735-038-317

W tytule wiadomości prosimy wpisać Numer Referencyjny oferty na którą aplikujesz.
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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: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specja-
lista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler 
naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żyla-
ków, „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. Rejestra-
cja telefoniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chi-
rurg, 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 zabie-
gów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK w mie-
siącu 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. 1000-
lecia 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. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki). 
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wiel-
kiego 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. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.
Przemysław Waluch ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum 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. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatologii 
estetycznej – botox, kwas hialuronowy, 
peelingi, laser frakcyjny i CO2 - odmła- 
dzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków  
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermato-
log (leczenie dorosłych i dzieci). Olkusz, ul. 
Bylicy 1 p.11, pon., śr. 16.00-18.00. Rejestra-
cja tel. 32 641 14 75, 602 236 380. GABINET 
PONOWNIE OTWARTY.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota 
Nowak. Diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz 
powikłań. Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Reje-
stracja w godz. 9.00- 18.00. 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 gastroentero-
log. 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 gineko-
log-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. Przyj-
muje: 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 czwar-
tek 17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gine-
kologiczne, 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 gine-
kolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., 
śr., pt. 16‒19. 
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
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista 
chorób wewnętrznych. Konsultacje alergo-
logiczne, pulmonologiczne i internistyczne. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER-MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

KARDIOLOG 
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, 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, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. Rejestra-
cja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjali-
sta kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia 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.
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. Ponie-
działek 10-14, czwartek od 14. www.kardio-
log-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, interni-
sta, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierowców, 
EKG, ECHO serca, USG tętnic szyjnych. Przyj-
muje: 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 wewnętr-
znych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja 
telefoniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryn-
golog. 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, antycel-
lulitowa. Gabinet "Twoja Aura" Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie 
chorób nerek, układu moczowego, nadciśnie-
nia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmie-
ście 11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyj-
muje: 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 ope-
racyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego i 
osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabiegów 
dla urody, leczy botoksem migrenowe bóle 
głowy, bruksizm, przykurcze czy nadpotli-
wość. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER 
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 
166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30. 
Renata Mędrek-Januszek, specjalista neuro-
log. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
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 Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. spe-
cjalista chorób oczu. Szeroka diagnostyka 
oka (OCT, USG, foropter), wieloletnie 
doświadczenie w chirurgii zaćmy, jaskry, 
siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. 
od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
Magdalena Kuchno-Jop specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe badanie wzroku, dobór soczewek, 
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, 
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe badanie wzroku, dobór soczewek, 
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, 
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIE-
DZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00, 
CZWARTEK 10:00‒15:00. 
Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – soczewki 
PREMIUM, opieka anestezjologiczna, bez-
płatne kontrole pooperacyjne. Poradnia 
Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i DZIECI. 
"OKO-TEST" Olkusz,  ul .  Nul lo 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 kon-
taktowe, 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.

OPTYKA 
„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.

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, spe-
cjalista 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. Psychotera-
pii 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 psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista psy-
cholog kliniczny, certyfikowany psychotera-
peuta uzależnień. Psychoterapia osób uzależ-
nianych, 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.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny mgr Nadia Knyziak. Psychoterapia 
uzależnień, Psychoterapia osób współuzależ-
nionych i osób z syndromem DDA. Badania i 
porady psychologiczne, tel.501 286 603.
Agata Majda, psycholog, terapia krótkoter-
minowa. Tel. 512 331 430. www.pracownia-
terapeutyczna.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-mora-
siewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 
510 120 408. 
WESPAR Gabinet Psychologiczno-Terapeu-
tyczny. Trening poznawczy seniorów 65+. 
Aktywizacja rozwoju psychomotorycznego 
dzieci. Terapia krótkoterminowa. 505221080. 
wespar.gabinet@gmail.com
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

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. „FIZJO-
MED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok 
Skarbka) Tel. 600 585 055. www.fizjomed-
-olkusz.pl

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poope-
racyjna, 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. Rehabi-
litacja neurologiczna. Ćwiczenia lecznicze, 
masaż. Tel.: 508-451-924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-
18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr 
n. med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, 
lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej 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, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. 
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 10.00-
15.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja w godzi-
nach 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.
"MEDESTO" Wielospecjalistyczna Poradnia 
Stomatologiczna - stomatologia zachowaw-
cza, 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 telefo-
niczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9‒20. Tel. 606 305 405. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. 
Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00-
14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00. Tel. 32 
754 25 18.

— CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomato-
logicznej 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. Reje-
stracja 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.
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.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, dermato-
logia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. 
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikroderma-
brazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas 
hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi 
dematologiczne.

"MEDESTO" Gabinet Medycyny Estetycznej. 
Mezoterapia, botox, nici PDO, radiofrekwen-
cja mikroigłowa, modelowanie i powiększa-
nie ust, osocze bogatopłytkowe i inne zabiegi. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel. 
327545900, 604294088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermolo-
gie – 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.gabi-
net-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-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwar-
tek 14:00‒17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 12.30 - 14.00, ul. Jana 
Pawła II 30, Olkusz. Choroby nerek, prostaty, 
kamica moczowa, diagnostyka USG i leczenie. 
Rej. 9.00‒15.00. Tel. 32 643 30 19. 

USG 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, 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 16:00-
20:00 oraz dwie soboty w miesiącu 09:00–
13:00.

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. 
specjalista radiodiagnostyki. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 11, I piętro (winda). Rejestracja tel. 32 
645 44 70, pon.-pt. 10-19, sob. 9-13.

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. Przyj-
muje: 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.  
R E K L A M A

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

OLKUSZ
16.07 ul. Mickiewicza 7  - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

17.07 ul. K. K. Wielkiego 24  - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

18.07 ul. Skwer 6 - dyżur 20:00-24:00 ul. Mariacka 6

19.07 ul. Nullo 2  - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

20.07 ul. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

21.07	 ul.	Piłsudskiego	22	 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

22.07 ul. Skwer 6 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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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CHECHŁO
Biuro�Prasowe�UMWM/ŁP

Konkurs Małopolski Lider Przed-
siębiorczości Społecznej realizowany 
jest przez ROPS w Krakowie w ramach 
projektu „Małopolski Ośrodek Koordy-
nacji Ekonomii Społecznej” od 2011 
roku. W siedzibie Spółdzielni w Chechle 
nagrodę wręczył wicemarszałek Łukasz 
Smółka.

-Spółdzielnia Socjalna OPOKA zosta-
ła nagrodzona za prekursorskie działania 
w obszarze ekonomii społecznej, a także 
za wieloaspektowy rozwój lokalnego 
systemu wsparcia dla osób bezrobotnych 
i niepełnosprawnych. Udało się to dzięki 
oparciu o pierwszą w Polsce spółdzielnię 

socjalną założoną przez dwie osoby praw-
ne i utworzony przez nią zakład aktyw-
ności zawodowej - mówi wicemarszałek 
Łukasz Smółka.

Celem konkursu jest promowanie 
najlepszych małopolskich firm społecz-
nych, tj. takich, które osiągnęły sukces 
rynkowy a jednocześnie są skuteczne 

w realizacji celów społecznych (najczęściej 
tworzeniu miejsc pracy dla osób wyklu-
czonych społecznie).

Wysokość nagród przyznanych do tej 
pory w ramach Konkursu MLPS wyniosła 
blisko 200 tys. zł. O nagrodę główną wal-
czyło 135 przedsiębiorstw społecznych. 
Natomiast 56 gmin i powiatów oraz 48 
małopolskich firm zostało rekomendo-
wanych do Konkursu jako przyjazne 
ekonomii społecznej.

Zwycięzcą w Kategorii Dekada z Li-
derem została Spółdzielnia Socjalna 
OPOKA, otrzymując nagrodę w wysokości 
10 000 zł, której sponsorem była Firma 
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. (nagroda fi-
nansowa została przekazana niezwłocznie 
na konto Laureata).

IMPREZY
LOKALNE

R E K L A M A

OPOKA Laureatem Konkursu 
Małopolski Lider  

Przedsiębiorczości Społecznej

WOLBROM
KPPi�w Olkuszu

W dniu 6 lipca b.r., funkcjona-
riusze Komendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu oraz Komisariatu Policji 
w Wolbromiu wspólnie z funkcjo-
nariuszami Małopolskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Krakowie, 
w jednym z lokali na terenie gm. 
Wolbrom ujawnili 3 nielegalne au-
tomaty służące do gier losowych. 
Za posiadanie tego rodzaju automa-
tów w lokalach gastronomicznych, 
handlowych i usługowych grożą 
kary w wysokości 100 tys. zł od 
jednego automatu. Za organizowa-

nie gier hazardowych, poza wysoką 
grzywną, grozi również kara pozba-
wienia wolności do lat 3 lat.

W dniu 6 lipca b.r. na terenie 
gminy Wolbrom, policjanci zajmujący 
się przestępczością gospodarczą Ko-
mendy Powiatowej Policji w Olkuszu 
razem z funkcjonariuszami Małopol-
skiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Krakowie weszli do jednego z lokali 
usługowych, gdzie jak się okazało, 
znajdowały się trzy automaty do 
gier. Dalsze czynności podjęte przez 
funkcjonariuszy organu celnego po-
twierdziły, że są to maszyny służące 
do  urządzania gier hazardowych, 
mające charakter gier losowych, 

działające w sprzeczności z przepi-
sami ustawy o grach hazardowych. 
Wykonywane na miejscu czynności 
zabezpieczali policjanci z Komisariatu 
Policji w Wolbromiu. 

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami działalność w zakresie gier na 
automatach może być prowadzona 
wyłącznie na podstawie udzielonej 
koncesji na prowadzenie kasyna 
gry.  Zabezpieczone maszyny trafiły 
do depozytu Małopolskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Krakowie, który 
będzie prowadził postępowanie w tej 
sprawie w kierunku popełnienia prze-
stępstwa określonego w przepisach 
kodeksu karnego skarbowego.

Przypomnijmy i podsumujmy: 
podmioty prywatne nie mogą urzą-
dzać gier na automatach poza ka-
synami. Za posiadanie nielegalnych 
automatów w lokalach gastrono-
micznych, handlowych i usługowych 
grożą surowe kary w wysokości nawet 
100 tys. zł od jednego automatu. 
Taką karę pieniężną może ponieść 
nie tylko właściciel nielegalnych 
automatów, ale również osoba, która 
wydzierżawia lub wynajmuje lokal, 
w którym umieszczane są nielegalne 
automaty do gier hazardowych. Za 
organizowanie gier hazardowych poza 
wysoką grzywną grozi również kara 
pozbawienia wolności do lat 3 lat.

Nielegalne automaty

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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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

ZAKŁAD POGRZEBOWY MORIA
Olkusz, ul. Rynek 22

) (32)6450645

wypłacamy zasiłek pogrzebowy
przed pogrzebem, chłodnia gratis

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

szczegły:
tel. 32/754 44 77

Twoja reklama już od

zł42 40

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ	-	SPRZEDAM
 ǧ KOMIS ROWEROWY. Skup - 

sprzedaż RTV, AGD, Lombard. 
Kosiarki spalinowe. Plac Targowy 
koło Lidla. Tel.(502)261113.

 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.

USŁUGI

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka 

od ręki, płacę najlepiej. Tel.
(793)001819.

 ǧ Naprawa komputerów PC i lap-
topów. Tel.(601)623740. Dojazd do 
klienta. 

 ǧ Pranie dywanów itp. 
Tel. (795)127003

 ǧ Autoskup- każda marka,  
każdy stan. Tel.(793)999910.

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.

OKOLICZNOŚCIOWE

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo, 
e-mail: pbmuz@interia.pl Tel.
(501)384356.

 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 OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PRO-
FESJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHO-
DOWE F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, czynne: 
8-18.

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 

markę, tanie i drogie, gotówka od 

ręki, płacę najlepiej.  

Tel.(793)001819.

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ Zamienię atrakcyjne miesz-
kanie w centrum Olkusza na 

DOM z dopłatą lub kupię DOM 
w Olkuszu 100-150 m2 z 2 łazien-
kami. Pośrednikom dziękuję!!!  

Tel. 579 510 579.

PRACA

 ǧ GRAFIK KOMPUTEROWY 
z doświadczeniem poszukuje 

stałej pracy w Olkuszu  
lub okolicach. Tel. 737477731

 ǧ Przyjmę kierowcę na między-
narodówkę, tygodniowe wyjazdy, 
jazda na chłodniach.  
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


