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Trzy tygodnie temu miało 
miejsce śmiertelne potrącenie na 
przejściu dla pieszych na Drodze 
Krajowej nr 94 w Olkuszu. Nieste-
ty, nie był to pierwszy taki wypa-
dek w tym miejscu. Zapytaliśmy 
zarządcę drogi, czy jest szansa na 
poprawę bezpieczeństwa w tym 
miejscu. Z udzielonej odpowiedzi 
wynika, że w planie jest budowa 
kładki nad drogą.

Co dalej z „pasami” 
na „krajówce”?

.

- Realizujemy Bony Sodexo w ramach programu Kierunek Kariera 

   oraz Kariera Zawodowa a także NETBON

- Jako jedyny Ośrodek w Olkuszu mamy w ofercie szkolenia 

  i egzaminy na Przewóz Rzeczy i Osób

- Jako jedyni posiadamy miernik prędkości do szkolenia motocyklistów

- Dysponujemy dużym placem manewrowym przystosowanym do wszystkich kategorii

- Zapewniamy badania lekarskie oraz psychologiczne

Wspieramy polskich producentów i przedsiębiorców

pod chmurką

Nowe Targowisko
przy al. 1000- lecia, obok sklepu JYSK

czynne: wtorki i piątki 8.00 - 14.00

Zapraszamy! Niskie ceny, szeroka oferta

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku 
życia z pieluszką!

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku 
życia z pieluszką!Polub nas na

Дитячий садок

www.urwisy-olkusz.pl

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

LAST MINUTE
na zapisy do przedszkola

Oferujemy: 
- Język  angielski codziennie,
- Sensoplastykę®,
- Robotykę,
- Rytmikę.

ORGANIZUJEMY 
ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

całodobowo

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21

OLKUSZ
ul. Górnicza 20, tel. 32 645 07 32

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Uczniowie „Ekonomika”  
na praktykach zawodowych w Hiszpanii

Po raz pierwszy w  historii Zespołu 
Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w  Ol-
kuszu, uczniowie Szkoły odbywali prak-
tyki zawodowe poza granicami kraju. Wy-
jazd grupy 16 uczniów, kształcących się 
w  zawodach technicznych: ekonomisty, 
informatyka, programisty, handlowca, or-
ganizacji turystyki i reklamy, możliwy był 
dzięki pozyskaniu przez Szkołę środków 
unijnych w ramach programu Erasmus+.

„Nasz projekt „Mój zawód - moja przy-
szłość”, został bardzo wysoko oceniony 
i  uzyskaliśmy dofinansowanie w  kwocie 
ponad 134 tys. euro na jego realizację” - 
podkreśla dyrektor Wojciech Panek.

Uczniowie olkuskiego „Ekonomika” 
przez miesiąc realizowali praktyki u  pra-
codawców w  słonecznej Sewilli. W  tym 
czasie poznawali specyfikę pracy w  mię-
dzynarodowym środowisku, doskonalili 
umiejętności językowe oraz sprawdzali 
swoje umiejętności zawodowe w  małych 
międzynarodowych grupach zadaniowych. 
„Bardzo miło jest usłyszeć tyle ciepłych 
słów o naszych uczniach od hiszpańskich 
pracodawców. Pracodawcy zwracają uwa-
gę na kulturę osobistą, zaangażowanie 
oraz wysokie kompetencje zawodowe 
i społeczne. To cieszy nas, jako nauczycieli 
i opiekunów. Jest to również potwierdzenie 

dobrej renomy naszej szkoły” - wyjaśnia Be-
ata Wesołowska, kierownik szkolenia prak-
tycznego w ZS Nr 3 w Olkuszu.

Podczas pobytu w Hiszpanii uczniowie 
odbyli szereg wycieczek. Oprócz Sewil-
li, zwiedzili również Malagę, Kadyks oraz 
portugalską Tavirę. Uczestniczyli w  zaję-
ciach języka hiszpańskiego, poznali kuch-
nię i  kulturę hiszpańską. Pisząc projekt 
chcieliśmy, aby uczniowie, poza realizacją 
praktyk, skorzystali również pod wzglę-
dem kulturowym i  turystycznym. Przy-
szłość to otwartość na nowe wyzwania, 

ludzi i  zmieniający się rynek pracy. Tylko 
osoby świetnie przygotowane zawodowo, 
a zarazem mentalnie, będą odnosiły suk-
cesy w pracy zawodowej. Tacy absolwen-
ci będą opuszczać mury naszej szkoły.

Po miesiącu uczniowie ZS NR 3 wró-
cili cali i zdrowi, wypoczęci i zadowoleni. 
Podkreślają, że była to dla nich najlepsza 
lekcja dorosłego życia oraz możliwość 
sprawdzenia się na europejskim rynku 
pracy. Była to również niezapomniana 
przygoda, dzięki której nawiązały się nowe 
przyjaźnie i zacieśniły już istniejące.

W  zbliżającym się roku szkolnym, 
z  olkuskiego „Ekonomika” do Hiszpanii, 
w  ramach projektu „Mój zawód - moja 
przyszłość”, wyruszą jeszcze dwie grupy 
liczące w sumie 32 osoby. Uczniowie uda-
dzą się do Sewilli i Malagi.

Zainteresowanie naszą szkołą wzra-
sta, między innymi dzięki takim projektom, 
jak Erasmus+. Już dziś wiemy, że w naszej 
szkole w  kolejnym roku szkolnym uczyć 
się będzie 144 nowych uczniów. Wszyst-
kie dotychczas realizowane kierunki za-
wodowe będą kontynuowane. Wysoka ja-
kość kształcenia przekłada się na wyniki 
egzaminów zawodowych i  maturalnych, 
o  czym świadczy wzrastające z  roku na 
rok miejsce Szkoły w  rankingu czasopis-
ma „Perspektywy”, potwierdzone prestiżo-
wym znakiem jakości w postaci tarcz.

Projekt „Mój zawód – moja przyszłość” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

RYCZÓWEK
A.N.Q.A., fot od Czytelnika

Mieszkańcy Ryczówka pytają, 
jak długo potrwa jeszcze remont 
drogi powiatowej przebiegającej 
przez ich miejscowość. Jak udało 
nam się ustalić w Zarządzie Drogo-
wym w Olkuszu, termin realizacji 
inwestycji zaplanowany jest na 
koniec przyszłorocznych wakacji.

Niedawno zwrócił się do nas 
mieszkaniec Ryczówka, który prosił 
o interwencję w kwestii remontu drogi 
powiatowej nr 1100K na odcinku Kwa-
śniów – Rodaki. Osoba kontaktująca 
się z nami relacjonuje, że remont na 
terenie jej miejscowości prowadzony 
jest od jesieni zeszłego roku. – Prace 
idą tragicznie. Droga na odcinku 5-6 
km jest totalnie rozgrzebana. Dla 
mieszkańców to ogromna uciążliwość, 
bo nie możemy normalnie dojeżdżać do 
sklepów i do pracy. Ile to jeszcze po-
trwa? – pisze w wiadomości do naszej 
redakcji pan Bartek.

Odpowiedzi na to pytanie po-
stanowiliśmy poszukać w instytucji 
odpowiedzialnej za utrzymanie tego 
traktu, czyli w Zarządzie Drogowym 
w Olkuszu. - Przebudowa omawianego 
odcinka drogi powiatowej przebiega 
zgodnie z założonym harmonogra-
mem, a zaawansowanie robót jest 
większe niż zaplanowany poziom 
finansowania na bieżący rok. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji 
został ustalony na 31.08.2022 r. 

– informuje Paweł Pacuń, dyrektor 
Zarządu Drogowego w Olkuszu.

W odpowiedzi nadesłanej do 
naszej redakcji czytamy również, że 
zakres prac prowadzonych na tym 
odcinku obejmuje m.in.: położenie no-
wej konstrukcji jezdni o nawierzchni 
bitumicznej wraz ze stabilizacją istnie-
jącego podłoża gruntowego na odcinku 
około 2,4 km; wzmocnienie i odnowę 
istniejącej nawierzchni na odcinku 
ok. 2,1 km; budowę chodnika z kostki 
brukowej; przebudowę zjazdów do 
posesji w granicach pasa drogowe-
go; budowę kanalizacji deszczowej; 
oczyszczenie istniejących rowów i ich 
reprofilowanie; odtworzenie poboczy 
w miejscach bez ciągów pieszych oraz 
wykonanie nowego oznakowania drogi 
wraz z elementami uspokojenia ruchu 
i zabudową urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

Ile jeszcze 
potrwa ten 

remont?

WOLBROM
KPP w Olkuszu

Policjanci z Komisariatu Po-
licji w Wolbromiu ustalają oko-
liczności zdarzenia drogowego, 
do którego doszło 7 sierpnia br. 
w Wolbromiu na ulicy Skalskiej. 
Samochód marki BMW wjechał 
ogrodzenie znajdujące się przy 
okolicznej szkole.

Ze wstępnych ustaleń policji wy-
nika, że 35-letni kierowca bmw zjechał 
na przeciwległy pas ruchu, uderzył 
w barierki ochronne, a następnie 
w ogrodzenie znajdujące się przy szko-
le. Mężczyzna był trzeźwy. Kierowca 
bmw  nie potrafił wytłumaczyć, co było 
powodem takiego zachowania na dro-
dze. Na miejsce wezwano pogotowie, 
które udzielało pomocy rannemu kie-
rowcy. Mężczyzna został przewieziony 
do szpitala, gdzie pobrano mu krew na 
zawartość  narkotyków.

Kierowca bmw wjechał 
w ogrodzenie 

Co dalej z „pasami”...
Wypadek na „krajówce” rozpętał 

burzę w Internecie. Za spowodowanie 
kolizji do odpowiedzialności zostanie 
pociągnięty kierowca, który potrącił 
przechodzącego przez przejście męż-
czyznę i uciekł z miejsca wypadku, nie 
udzielając pomocy poszkodowanemu. 
Jak informuje Policja, miał on blisko 3 
promile alkoholu w organizmie i orze-
czony przez sąd zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych. 
Wiele osób zwraca jednak uwagę na 
bezpieczeństwo samego przejścia dla 
pieszych, które od lat budzi wiele 
kontrowersji.

Po co komu takie przejście?
Gdy kierowcy mijają skrzyżowa-

nie z ul. Kościuszki i ul. Rabsztyńską 
z sygnalizacją świetlną, za chwilę 
widzą kolejne „światła” na skrzyżowa-
niu z ul. Mickiewicza i ul. Dwudziestu 
Straconych. Mniej więcej w połowie 
drogi pomiędzy nimi znajduje się pro-
blematyczne przejście. Kwestia jego 
bezpieczeństwa dyskutowana jest od 

lat. Mieszkańcy z jednej strony zwra-
cają uwagę na zagrożenia, jakie tutaj 
występują. Z drugiej zaś są niechętni 
jego likwidacji. 

- Tędy chodzimy do pracy, skle-
pów, a nasze dzieci do szkół. Wia-
domo, że „pasy” w takiej formie są 
niebezpieczne, ale na pewno można 
lepiej oznakować to miejsce. One 
znacznie skracają nam drogę. Na pew-
no da się pogodzić bezpieczeństwo 
z ogromnym udogodnieniem, jakim 
dla nas jest to przejście — tłumaczyła 
nam mieszkanka osiedla Glinianki, 
kiedy opisywaliśmy ten temat prawie 
dekadę temu.

Kładka, tunel, a może wzbu-
dzane przejście?

Na temat poprawy sytuacji dys-
kutowano wiele razy. Mówiło się m.in. 
o budowie kładki lub podziemnego 
przejścia. Czytelnicy proponują, aby 
zainstalować w tym miejscu wzbu-
dzane światła, aktywowane na żą-
danie pieszego chcącego przekroczyć 
drogę. Wtedy nikt się tam nie będzie 
rozpędzał — pisze w mailu do naszej 

redakcji Pan Łukasz. Postanowiliśmy 
zapytać przedstawicieli Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
czy jest szansa na realizację któregoś 
z wymienionych pomysłów.

- Przejście jest prawidłowo ozna-
kowane znakami D-6 z tabliczką T-27 
(Agatka) na foli fluorescencyjnej. Pręd-
kość w tym miejscu jest ograniczona 
do 50 km/godz. z uwagi na fakt, że 
znajdujemy się w obszarze zabudo-
wanym. To oznakowanie sprawia, że 
kierowca jest dobrze poinformowany 
o sytuacji na drodze. Jak pokazuje 
praktyka, są to działania niewystar-
czające, stąd w ramach rozbudowy 
DK94 na odcinku w Olkuszu przejście 
dla pieszych przy ul. Cegielnianej 
i Szkolnej zostanie zastąpione kładką. 
Według aktualnego harmonogramu re-
alizacja zadania przewidziana jest na 
lata 2023-2025 - mówi Iwona Mikrut, 
Główny specjalista ds. komunikacji 
społecznej GDDKiA Kraków.

Żaden przepis nie uchroni nas 
lepiej, niż ostrożność

W debacie na temat bezpieczeń-
stwa należy poruszyć jeszcze jeden 
bardzo ważny wątek — obowiązujące 

przepisy i kary, jakie grożą za ich 
łamanie. Wśród wielu facebooko-
wych komentarzy pod artykułem 
o tragicznym wypadku, naszą uwagę 
szczególnie wzbudził jeden z nich.  - 
Wszyscy zacznijmy od siebie. Dwa 
pasy w jedną stronę to nie autostrada. 
Oznaczone przejście dla pieszych? 
NIE WYPRZEDZAJ. Nie ma lepszego 
przepisu od wyobraźni na drodze. 
Zwolnij w pewnych punktach, upewnij 
się i jedź — apeluje do kierowców pan 
Sebastian.

W swoim wpisie odnosi się rów-
nież do zachować pieszych. - Roz-
glądajcie się, zanim wejdziecie na 
przejście. Ustąpcie rozpędzonym po-
jazdom. Odłóżcie na chwilę telefony. 
Kładka owszem rozwiąże ten problem, 
ale za 0,5km jej nie będzie i może 
być tak samo, dlatego najważniejsze 
jest myślenie na drodze, a każde za-
pomnienie się może skończyć czymś 
złym, a nawet tragedią… - podsumo-
wuje internauta.

A jakie jest Wasze zdanie na 
ten temat? Jak zawsze zapraszamy 
do dyskusji!

ciąg dalszy ze str 1
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OGŁOSZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO

OLKUSZ
A.N.Q.A.

W miniony wtorek odbyły się 
ogólnopolskie protesty w obronie 
wolnych mediów. Przeciwko tzw. 
‚’lex TVN’’ protestowali również 
olkuszanie. Z inicjatywy lokalnych 
działaczy KOD na rynku odbyła się 
manifestacja z udziałem kilkudzie-
sięciu osób.

„Wolne media, Wolni ludzie, Wolna 
Polska” – pod takim hasłem odbyła 
się manifestacja, zorganizowana w Ol-
kuszu, w miniony wtorek, o godzinie 
18:00. Stanowiła ona część ogólnopol-
skiej akcji, której organizatorem był 
Komitet Obrony Demokracji. Protesty 
odbyły się jednocześnie w kilkudzie-
sięciu miastach na terenie całego 
kraju.  - Stajemy razem, by wyrazić 
naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec 
wszelkich działań mających ograniczyć 
wolność słowa i wolność mediów w Pol-
sce – takimi słowami członkowie KOD 
nawoływali do udziału w protestach. 
A czego one dotyczą?

Przypomnijmy, że obecnie w Sej-
mie trwają prace nad nowelizacją usta-
wy o radiofonii i telewizji, które mają na 
celu zmianę zasad udzielenia koncesji 
w przypadku mediów z zagranicznym 
kapitałem. Inicjatorzy zmian twierdzą, 
że mają one przeciwdziałać przejęciu 
kontroli nad nadawcami telewizyjny-
mi przez „dowolne podmioty spoza 
Unii Europejskiej, w tym podmioty 
z państw stanowiących istotne zagro-
żenie dla bezpieczeństwa państwa”. 
Środowiska dziennikarskie, działacze 
społeczni, prawnicy oraz opozycyjni 
politycy przekonują, że zmiany te 
mają być wymierzone w Grupę TVN, 

której właścicielem jest amerykańska 
korporacja. Nie bez znaczenia ma być 
przy tym fakt, że materiały przez nią 
emitowane są mocno krytyczne wobec 
obozu rządzącego.

- Dla społeczeństwa demokra-
tycznego warunkiem przetrwania jest 
prawda. O to dziś toczy się spór, i dla-
tego jest on tak zajadły. My obywatele 
Rzeczpospolitej musimy wyjść na ulice, 
aby bronić prawa do prawdy przez całą 
dobę – mówił na początku spotkania 
Grzegorz Wiśniowski, lider olkuskich 
struktur KOD. W trakcie manifestacji 
nie zabrakło odwołań do minionej epo-
ki. – Mieliśmy już w Polsce taki stan, 
gdy funkcjonowała jedna telewizja, 
jedno radio, jedna gazeta i jeden po-
gląd na świat. Nie możemy dopuścić, 
żeby to wróciło. Zwłaszcza że kolejnym 
krokiem może być cenzura Internetu – 
przekonywała Magdalena Kubańska, 
radna Rady Miejskiej w Bukownie 
i lewicowa aktywistka.

Nie obyło się również bez odwołań 
do Konstytucji RP, która w jednym ze 
swoich artykułów mówi, że w naszym 
kraju każdemu zapewnia się wolność 
wyrażania swoich poglądów oraz 
pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji. - Media są czwartą władzą 
i mają za zadanie kontrolować władzę: 
uchwałodawczą, wykonawczą i sądow-
niczą. O tym, jakie błędy popełniają 
obecnie rządzący, nie dowiemy się z te-
lewizji publicznej czy publicznego radia. 
Mamy prawo wiedzieć, na co wydawane 
są pieniądze z naszych podatków. 
To powiedzą nam tylko niezależne 
media. Dlatego nie możemy dopuścić, 
aby w naszym kraju zapanowała taka 
sytuacja, jaka ma miejsce obecnie na 
Węgrzech – podkreślała Anna Barczyk.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Czy 
podzielacie zdanie organizatorów 
wydarzenia? Jak zawsze zachęcamy 
do dyskusji w Internecie!

Protest w obronie 
wolności słowa

GMINA TRZYCIĄŻ
Ewa Barczyk

Tradycyjnie, jak co roku, 
w gminie Trzyciąż przeprowadzo-
no konkurs na najładniejszy ogród 
letni. Efekty pracy miłośników 
ogrodnictwa oceniano w dwóch 
kategoriach: „ogród przydomowy” 
oraz „ogród w gospodarstwie rol-
nym”. Przy okazji dowiedzieliśmy 
się, że organizatorzy w optymi-
stycznych nastrojach rozpoczęli 
przygotowania do obchodzonego 
zwyczajowo w pierwszy weekend 
października „Święta Ziemniaka 
w Gminie Trzyciąż”.

Ogrody, których w tym roku 
zgłoszono do konkursu wyjątkowo 
niewiele, oceniała komisja, w skład 
której weszli radni, członkowie ko-
misji ochrony środowiska, rolnictwa, 
bezpieczeństwa publicznego i PPOŻ 
Rady Gminy Trzyciąż - Karolina 
Latos oraz Adrian Szymczyk. Po zwi-

zytowaniu wszystkich ocenianych 
ogrodów komisja orzekła, że wybór 
– ze względu na wyrównany po-
ziom startujących - jest wyjątkowo 
trudny i zdecydowała o przyznaniu 
równorzędnych pierwszych miejsc 
we wszystkich konkurencjach. Tym 
samym dwa pierwsze miejsca w ka-
tegorii „ogród przydomowy” zajęli Jo-
lanta i Grzegorz Kotowie z Trzyciąża 
- za ogólny nastrój ogrodu, jego styl, 
subtelność, estetykę, różnorodność 
i umiejętny dobór gatunków roślin 
do naturalnych warunków posesji 
oraz Wiesława Gajda z Trzyciąża - za 
stworzenie barwnego ogrodu, estetykę 
otoczenia i piękną zieleń.

Natomiast w kategorii „gospo-
darstwo rolne” miejsce I zajął ogród 
Rafała Kubika z Imbramowic – za ład 

i porządek w obejściu oraz oryginalne 
zagospodarowanie przestrzeni.

 Tradycją Gminy Trzyciąż jest, że 
nagrody w konkursie na najpiękniej-
szy ogród są nie tylko wartościowe, 
ale przede wszystkim praktyczne, 
bo przydatne w dalszym gospoda-
rowaniu w ogrodzie. Po ich odbiór 
laureaci zapraszani są zwykle na 
scenę plenerową podczas obchodów 
Święta Ziemniaka. Podobnie będzie 
w tym roku, ponieważ - jeżeli wszyst-
ko pójdzie dobrze, a pandemia znów 
nie pokrzyżuje planów organizatorów 
- XIV Święto Ziemniaka w Gminie 
Trzyciąż odbędzie się 3 października 
2021 r. Gratulujemy zwycięzcom kon-
kursu, a także trzymamy kciuki za 
powrót do normalności i powodzenie 
w organizacji święta! 

Najpiękniejsze ogrody 
w gminie Trzyciąż
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ZGŁOŚ INTERWENCJE

POWIAT
A.N.Q.A.

Pół miliona złotych — tyle ma 
popłynąć do małopolskich gmin, 
które wykażą się najwyższym wskaź-
nikiem ilości szczepień przeciw CO-
VID-19 wśród swoich mieszkańców. 
Wśród gmin z terenu naszego powia-
tu w wojewódzkim rankingu obecnie 
najwyżej plasują się Olkusz i Klucze. 
W tych samorządach już ponad po-
łowa osób jest w pełni zaszczepiona.

Zarząd Województwa Małopol-
skiego przyjął dzisiaj zasady naboru 
wniosków dotyczących przyznania 
dotacji celowej z wojewódzkiego budżetu 
w ramach konkursu pn. „Małopolska 
ZAszczepiona!”. Pomoc finansowa trafić 
ma do gmin z najwyższym odsetkiem 
mieszkańców zaszczepionych przeciw 
COVID-19. Na realizację konkursu wo-
jewództwo przeznaczyło środki w łącznej 
wysokości 500 tys. zł.

- Akcja ma na celu zachęcenie sa-
morządów lokalnych do zmobilizowania 
Małopolan, aby jak najliczniej zaszczepili 
się przeciwko COVID-19 jeszcze przed 
nadejściem sezonu zimowego. Mimo 
że obecnie notujemy mniej zakażeń 
koronawirusem, to walka z pandemią 
nadal trwa i powinniśmy być czujni. To 
od nas samych w dużej mierze zależy, 
jaki przebieg będą miały kolejne fale za-
każeń koronawirusem. Pamiętajmy, że 
szczepionki to nasza najskuteczniejsza 
ochrona przed chorobami zakaźnymi. 
Szczepiąc się przeciw COVID-19 wybie-
ramy zdrowie — podkreśla marszałek 
Małopolski Witold Kozłowski.

W ramach konkursu wyróżnionych 
zostanie 10 gmin w Małopolsce, które 
do dnia 15 września 2021 roku osią-

gną najwyższy odsetek mieszkańców 
zaszczepionych przeciw COVID-19 
w regionie. W nagrodę Województwo 
przekaże zwycięzcom po 50 tys. zł. 
Mają one zostać przeznaczone na sfi-
nansowane zadań własnych w zakresie 
ochrony zdrowia. Osobami uznanymi 
za zaszczepione będą ci mieszkańcy, 
którzy otrzymali pełny cykl szczepień 
szczepionką przeciw COVID-19 zareje-
strowaną w Unii Europejskiej.

W związku z ogłoszonym konkur-
sem postanowiliśmy sprawdzić, jak 
obecnie przedstawiają się statystyki. 
Dane zaczerpnęliśmy ze strony inter-
netowej Ministerstwa Zdrowia. Na dzień 
10 sierpnia na podium znajdowały się 
kolejno: Kraków (60,4 proc.), Zielonki 
(56,8 proc.) oraz Michałowice (55,3 
proc).

W kontekście naszego powiatu naj-
wyżej uplasował się Olkusz. Samorząd 
odnaleźć możemy na 14 miejscu (51,5 
proc., 24802 w pełni zaszczepionych 
mieszkańców). Dwa „oczka” niżej (16 
miejsce) znajdziemy Klucze. Poziom 
„wyszczepialności” wynosi tutaj 51 
proc. (7600 osób).

Bukowno znajdziemy na pozycji 
numer 24 (49,2 proc., 4912 osób). 
W Wolbromiu (37 miejsce), wszyst-
kie dawki preparatu przyjęło 10713 
mieszkańców (47,4 proc.). W przypadku 
Bolesławia szczepionkowym certyfi-
katem pochwalić może się 3638 osób 
(47,1 populacji, 41 miejsce w rankingu). 
W Trzyciążu jest to 3229 osób (45,9 
proc., pozycja numer 52).

A jakie będą ostateczne wyniki? 
O tym przekonamy się w połowie 
września. Tymczasem zachęcamy 
naszych Czytelników do dyskusji! 
Czy waszym zdaniem takie konkursy 
to dobra inicjatywa?

Nagrody za 
szczepienia

OSIEK
A.N.Q.A.

Na czas remontu drogi powia-
towej w Osieku z użytku wyłączone 
zostały przystanki autobusowe na 
odcinku od skrzyżowania Osiek 
– Zimnodół do pętli autobusowej. 
Mieszkańcy pytają, czy autobusy 
mogłyby z niego korzystać w go-
dzinach popołudniowych, kiedy nie 
ma tam robotników.

Otrzymaliśmy niedawno wiado-
mość od mieszkanki Osieka, która 
skarży się na ograniczenie zasięgu 
linii autobusowych kursujących na 
przystanek Osiek Pętla. – Nasza część 
sołectwa została odcięta od komuni-
kacji publicznej. To duży problem dla 
osób starszych i matek z dziećmi. 
Skoro przejedzie tędy betoniarka, to 

dlaczego autobus nie może? – pyta 
osoba kontaktująca się z naszą 
redakcją.

Przejazdy zostały ograniczo-
ne w związku z remontem drogi 
powiatowej. Na stronie ZKG KM 
widnieje informacja, że o skrócenie 
tras wnioskował wykonawca inwe-
stycji. - Uprzejmie zawiadamiamy, że 
w związku z informacją otrzymaną od 
wykonawcy remontu drogi na odcinku 
od skrzyżowania Osiek – Zimnodół 
do Pętli autobusowej w Osieku, o ko-

nieczności wyłączeniu z ruchu tego 
odcinka dla autobusów komunikacji 
miejskiej. Od 02 sierpnia br. linia ZZ 
i ZP nie będzie realizowała kursów do 
przystanku Osiek Pętla. Do odwołania 
z obsługi wyłączone zostaną wszyst-
kie przystanki na tym odcinku drogi, 
tj. przystanek: Osiek Pętla, Osiek IV, 
Osiek III, Osiek Sklep w obu kierun-
kach oraz przystanek Osiek Szkoła 
(słupek przy parkingu) w kierunku 
Olkusza, Zimnodołu. Za utrudnienia 
powstałe nie z naszej winy przepra-
szamy – czytamy w komunikacie.

Mieszkanka Osieka pyta, czy 
istnieje możliwość, aby autobusy 
mogły tamtędy jeździć po godzinie 
15:00, kiedy nie są prowadzone już 
roboty oraz w weekendy. Zwrócili-
śmy się z tym pytaniem do Zarządu 
Drogowego w Olkuszu. Instytucja ta  
tłumaczy, że zawieszenie linii autobu-

sowych było koniecznością ze względu 
na trwające czynne prace budowlane 
polegające na montażu kanalizacji 
deszczowej oraz wykonaniu nowych 
warstw konstrukcyjnych drogi na 
przebudowanym odcinku drogi po-
wiatowej nr 1078K.

- Równocześnie informujemy, iż 
przebudowa weszła w kolejną fazę, 
gdzie równolegle prowadzone są 
roboty branży kanalizacyjnej oraz 
drogowej co uniemożliwia poruszanie 
się samochodów ciężarowych o masie 
całkowitej pow. 3,5 T w tym również 
autobusów. W przypadku pojawienia 
się możliwości przywrócenia komu-
nikacji międzygminnej Zarząd Dro-
gowy w Olkuszu podejmie stosowne 
działania mające na celu wznowienie 
kursowania autobusów – czytamy 
w piśmie, sygnowanym przez dyrek-
tora Pawła Pacunia.

Dlaczego autobusy nie mogą 
kursować do pętli?

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Temat rozkopanej ul. Staro-
wiejskiej w Żuradzie wraca jak bu-
merang. W maju informowaliśmy, 
że prace wykonywane przez olku-
ski PWiK mają zostać zrealizowane 
do końca lipca. Teraz okazuje się, 
że termin został przesunięty na 
koniec wakacji.

Niedawno dostaliśmy telefon 

od Czytelnika, który skarżył się na 

roboty drogowe na ul. Starowiejskiej 

w Żuradzie, związane z budową 

kanalizacji sanitarnej.– Pisaliście, 
że remont będzie trwał do końca 
lipca, a tu prawie połowa sierpnia 
i końca nie widać – usłyszeliśmy 
w słuchawce. Podobnych telefonów 
było więcej. Osoby kontaktujące 
się z redakcją skarżą się w głównie 
mierze na utrudniony dojazd do 
posesji w tym rejonie.

 Ponieważ ulica ta stanowi część 
drogi powiatowej, ponownie zwró-
ciliśmy się do Zarządu Drogowego 
w Olkuszu z prośbą o informację. 

Jak się okazuje, obecnie obowiązuje 
już nowy termin zakończenia prac. 
- Zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego ww. drogi, 
planowany termin zakończenia prac 
związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej oraz przebudową sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami 
wodociągowymi to 31.08.2021 r. 
– wyjaśnia dyrektor Paweł Pacuń.

Roboty w Żuradzie przedłużone

PRZYJDŹ DO ODDZIAŁU 
KIND W OLKUSZU:

KIND to ponad 130 oddziałów w Polsce. Znajdź nas w swoim mieście na:

+ bezpłatne testy słuchu bez 
skierowania

+ bezpłatne testowanie aparatów 
słuchowych - otrzymaj zestaw 
podróżny w prezencie* (tylko 
do 17 września) 

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH!
Usłysz wszystkie dźwięki lata

* Regulamin promocji dostępny w oddziale KIND.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY TEST SŁUCHU:

784 079 799
www.kind.com

OGŁOSZENIA PŁATNE
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KRONIKA POLICYJNA

POWIAT
KPP w Olkuszu

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Olkuszu zatrzymali 
dwóch mężczyzn w wieku 35 i 29 
lat, którzy posiadali znaczne 
ilości narkotyków. Jeden z nich, 
mieszkaniec powiatu będzińskiego, 
odpowiedział również za nielegal-
ną uprawę konopi oraz odpłatne 
udzielanie narkotyków. Decyzją 
sądu obaj mężczyźni trafili do 
aresztu na 3 miesiące. 

Zatrzymanie obu mężczyzn to 
wynik pracy policjantów z Komen-

dy Powiatowej Policji w Olkuszu. 
Funkcjonariusze ustalili, że  35-letni 
mieszkaniec powiatu olkuskiego 
w swoim miejscu zamieszkania może  
posiadać znaczne ilości narkotyków. 
4 sierpnia br. policjanci weszli do 
mieszkania mężczyzny. Podczas 
przeszukania pomieszczeń miesz-
kalnych, jak również  innych miejsc, 
które użytkował 35-latek,  policjanci 
znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości 
marihuany.  Mężczyzna został za-
trzymany i trafił do aresztu. W dniu 
5 sierpnia usłyszał zarzut posiadania 
znacznej ilości narkotyków, za co 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności  

i 6 sierpnia został tymczasowo aresz-
towany na 3 miesiące.  

W tej sprawie zatrzymano rów-
nież drugą osobę, która także po-
siadała narkotyki, działając wbrew 
przepisom Ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii.  Był nim 29-letni 
mieszkaniec powiatu będzińskiego. 
W czwartek (05.08.br.) olkuscy krymi-
nalni wspólnie z funkcjonariuszami 
Wydziału Kryminalnego Komendy  
Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
weszli do mieszkania 29-latka, gdzie 
dokonali przeszukania. W mieszka-
niu policjanci ujawnili i zabezpieczyli 
znaczne ilości suszu marihuany 
oraz 13 krzaków konopi indyjskich. 

Jak ustalili, mężczyzna sprzedawał 
narkotyki 35-latkowi. Mężczyzna 
został zatrzymany i doprowadzony do 
komendy w Olkuszu.

W piątek prokurator na podsta-
wie zebranego materiału dowodowego 
przedstawił podejrzanemu zarzuty 
posiadania znacznej ilości narkoty-
ków, udzielania w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, a także uprawy 
konopi innych niż włókniste. Tego 
samego dnia decyzją sądu podejrzany 
trafił na 3 miesiące aresztu. Za po-
siadanie znacznej ilości narkotyków 
oraz ich udzielanie grozi do 10 lat 
więzienia.   

Policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn i przejęli narkotyki

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Olkuszu wspólnie 
z funkcjonariuszami Małopolskiego 
Urzędu Celno – Skarbowego w Kra-
kowie ujawnili i zabezpieczyli sześć 
automatów do gier hazardowych, 
które znajdowały się w jednym 
z lokali w Olkuszu.

Policjanci prowadzą liczne kon-
trole nielegalnych punktów urządza-
nia gier na automatach hazardowych. 
Działania te prowadzone są zarówno  
samodzielnie, jak również we współ-
pracy z innymi instytucjami, które 
walczą na co dzień z tym nielegalnym 
procederem.  3 sierpnia br. policjanci 
zajmujący się zwalczaniem przestęp-
czości gospodarczej z Komendy Po-
wiatowej Policji w Olkuszu wspólnie 
z funkcjonariuszami Małopolskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego weszli do 
jednego z lokali funkcjonujących  na 
terenie Olkusza.

Funkcjonariusze mieli  podejrze-
nia, że  dochodzi tam do procederu 
urządzania nielegalnych gier hazar-
dowych. Ich przypuszczenia szybko 
się sprawdziły, ponieważ podczas 

przeszukania pomieszczeń w  lokalu, 
natrafili na 6 nielegalnych maszyn. 
Urządzenia te zostały zabezpieczone 
dla potrzeb postępowania karno-
-skarbowego, jakie będzie toczyło się 
w tej sprawie.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami za urządzanie gier na auto-
matach grożą kary w wysokości 100 
tysięcy złotych od każdej zabezpie-
czonej maszyny. Takiej karze podlega 
zarówno urządzający nielegalne gry 
hazardowe,  jak i posiadacz lokalu, 
w którym taki proceder się odbywa. 
Za organizowanie gier hazardowych 
poza wysoką grzywną grozi również 
kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

Zabezpieczono 
sześć 

nielegalnych 
automatów  

POWIAT
KPP w Olkuszu

Kieszonkowcy wykorzystują 
nasze roztargnienie i zaabsorbo-
wanie zakupami. Do kradzieży 
najczęściej dochodzi tam, gdzie 
występuję „sztuczny tłok”. Łupem 
złodziei padają zarówno dokumen-
ty, jak i pieniądze oraz telefony. 
Często nie zdajemy sobie sprawy, 
że jesteśmy obserwowani przez 
kieszonkowców, którzy czekają 
tylko na naszą nieuwagę. Jak się 
przed tym ustrzec. Oto kilka porad 
prewencyjnych.

Pod koniec lipca na Alei 1000-le-
cia w Olkuszu 63-letni mężczyzna 
stracił nie tylko telefon komórkowy, 
ale i portfel, który przechowywał 
w tylnej kieszeni spodni.  W takiej 
sytuacji nie trudno o utratę swojej 

własności, zwłaszcza na przepełnio-
nych targowiskach czy w galeriach 
handlowych. Starajmy się zatem uni-
kać szczególnie zatłoczonych miejsc. 
Jak ustrzec się przed tego typu prze-
stępstwem? Poniżej zamieszczamy 

kilka prewencyjnych porad: nie noś 
dokumentów lub telefonu w tylnej 
kieszeni spodni, czy w plecaku, bo 
tym samym ułatwiasz pracę złodzie-
jowi; unikaj pokazywania zawartości 
portfela innym; nie pozostawiaj to-
rebki, w której przechowujesz portfel 
czy telefon bez nadzoru; trzymaj ją 
zawsze przy sobie.  Jak jesteś na 
targowisku i robisz zakupy, miej ją 
zawsze na „oku”; nie zostawiaj toreb-
ki, dokumentów, telefonu czy plecaka 
w samochodzie; jeśli dojdzie już do 
kradzieży, natychmiast powiadom 
o tym fakcie Policję. Zastrzeż doku-
menty (www.dokumentyzastrzeżone.
pl), powiadom operatora o kradzieży 
telefonu, a on zablokuje twoje konto.

Uwaga na kieszonkowców

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



6 | 13 sierpnia 2021 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmono-

log. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirur-

giczna / Proktologiczna. Dodatkowo: USG 
jamy brzusznej, tarczycy, USG dopple-
rowskie 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. spe-

cjalista 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 chi-
rurgiczne, 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. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-

rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler na-
czyń. Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, 
„pajączków” za pomocą skleroterapii, lecze-
nie owrzodzeń. Kompresjoterapia (leczenie 
niewydolności żylnej), konsultacje z zakresu 
chirurgii ogólnej. Centrum Medyczne, Ol-
kusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyjmuje w śro-
dę, piątek od 16.00. Rejestracja telefoniczna 
32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista 

chirurg, specjalista chirurgii plastycznej 
Olkusz, ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. 
Czw. od 17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 
604 503 799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecię-
cy. Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stu-
lejka, leczenie ran i urazów, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK 
w miesiącu 17:20–19:30. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 

Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, sklerotera-
pia, leczenie żylaków. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWAR-
TEK 15:30–19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 

NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat 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 piekar-
ni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: 
pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-

zowej i ortopedycznej, specjalista medycy-

ny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem Millenium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestra-
cja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii ura-

zowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. 
Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, pią-
tek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortope-

da traumatolog, neuroortopeda mgr reha-

bilitacji. 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 Medycz-
ne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Przemysław Waluch ortopeda, traumato-

log. Konsultacje, USG narządu ruchu, blo-
kady, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. Wtorek 14:00–17:00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. 

Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:45–19:30. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermato-

log, wenerolog, specjalista medycyny este-

tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatolo-
gii 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 derma-

tolog (leczenie dorosłych i dzieci). Olkusz, 
ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr. 16.00-18.00. Reje-
stracja tel. 32 641 14 75, 602 236 380. GABI-
NET PONOWNIE OTWARTY.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-

tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Doro-

ta 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 gastroente-

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

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKAN-

KA mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Paku-
ska 64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gi-

nekolog-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. 
Wtorek, piątek od 15:00. Rejestracja telefo-
niczna od pon. do pt. od 9.00 do 19.00 - tel.  
514 288 668.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. 

Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 
16.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Zuzanna Gierzyńska specjalista gineko-

log i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. Środa 9:00–12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-po-

łożnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17–18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gi-
nekologiczne, profilaktyka nowotworowa, 
leczenie zachowawcze nietrzymania mo-
czu. 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, Piłsudskie-
go 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. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista cho-

rób wewnętrznych. Konsultacje alergolo-
giczne, 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, Hol-
ter EKG. Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, 
ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej.  
32 645 44 70 pn-pt 10–19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, 

specjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, 
ul. Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, 
ECHO SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG 
i  ciśnieniowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. 
Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., spe-

cjalista kardiolog. Diagnostyka i  leczenie 
nadciśnienia tętniczego, chorby wieńcowej 
oraz zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłko-
wy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.
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
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, inter-

nista, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierow-
ców, EKG, ECHO serca, USG tętnic szyjnych. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 16:30–19:30. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista 

kardiolog. Specjalista chorób wewnętrz-

nych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja tele-
foniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista la-

ryngolog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-
-MED”). Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 
15.). Wt. i pt. 17–19. 
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. Bada-
nia okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. 
K. Wielkiego 64, pok. 15, pon. 16.30–19, śr. 
16.30 -19, sob. 10–12, tel. 32 645 44 70. 

LOGOPEDA
LOGOPEDA - diagnoza i terapia. Tel. 692 
987 304.

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 

ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 

masaż, bańka próżniowa, ogniowa, anty-

cellulitowa. Gabinet „Twoja Aura” Olkusz, 
ul. Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 

spec. chorób wewnętrznych. Leczenie cho-
rób nerek, układu moczowego, nadciśnienia 
tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 
11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. 

Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 232 479 10 00.
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Na codzień zajmuje się ciężkimi przypadka-
mi, wymagającymi hospitalizacji i leczenia 
operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego i 
osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabie-
gów dla urody, leczy botoksem migrenowe 
bóle głowy, bruksizm, przykurcze czy nad-
potliwość. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Ol-
kusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16–18. Tel. 
603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Kon-
sultacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00–
19:30. 
Renata Mędrek-Januszek, specjalista neuro-

log. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. 
Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, le-

czenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulisty-

ka®, 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. spe-

cjalista chorób oczu. Szeroka diagnostyka 
oka (OCT, USG, foropter), wieloletnie do-
świadczenie w chirurgii zaćmy, jaskry, siat-
kówki. 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, po-
miar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, 
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 

oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompu-
terowe 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. PONIEDZIAŁEK 12:00–17:00, WTOREK 
12:00–17:00, CZWARTEK 10:00–15:00. 
Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – so-

czewki PREMIUM, opieka anestezjologicz-

na, bezpłatne kontrole pooperacyjne. Po-
radnia 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  doro-

słych: diagnostyka okulistyczna, OCT, wady 
wzroku, zez, niedowidzenie, okulary, so-
czewki kontaktowe, badania profilaktyczne. 
VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 20. Gabi-
net czynny codziennie od 14.00, w soboty 
10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

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

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista cho-

rób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, 
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 
32 643 08 89.Stanisław Pająk dr n. med. 

specjalista chorób dzieci, neonatolog. Dia-
gnostyka i  leczenie dzieci i  noworodków, 
badania USG: głowy, jamy brzusznej, sta-
wów 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 telefonicz-
na: 602 776  052. www.lekarzolkusz.pl face-
book.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. pedia-

tra specjalista medycyny rodzinnej.  
Tel. 698 941 921, 505 988 780.

PODOLOG 
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zapra-

sza na specjalistyczne zabiegi w obrębie 

stóp. Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniew-
skiego 1, tel.698 919 343. Facebook: gabi-
net zdrowych stóp.
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr 

Paulina Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecz-
nicze dla Twoich stóp. Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 63A I p. (naprzeciwko PZU). Tel. 517 
952 536. www.podologolkusz.pl 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 

Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychote-

rapii Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28. Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Ja-

rosz, ul. Nullo 35 b. Terapia małżeńska, ner-
wice, depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 
516 067 571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet psychologiczno-psychoterapeutycz-

ny Justyna Jochymek – specjalista psycholog 

kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta 

uzależnień. Psychoterapia osób uzależnia-
nych, współuzależnionych oraz DDA. Porady 
psychologiczne oraz wsparcie osób w kryzy-
sie psychologicznym. Psychologiczna diagno-
za 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 współuza-
leżnionych i osób z syndromem DDA. Bada-
nia i porady psychologiczne, tel.501 286 603.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-

cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, psycholog, terapia krótko-

terminowa. Tel. 512 331 430. www.pracow-
niaterapeutyczna.eu
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 

psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkie-
go 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. 
WESPAR Gabinet Psychologiczno-Tera-

peutyczny. Trening poznawczy seniorów 
65+. Aktywizacja rozwoju psychomoto-
rycznego 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. 

OGŁOSZENIA PŁATNE
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REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w  dysfunkcji stawów kręgosłu-
pa, stawów obwodowych i mięśni. Terapia: 
kobiet w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, bli-
zny. Kinesioteraping, szeroki wybór masa-
ży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502 212 
663, www.fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FI-
ZJOMED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fi-
zykalne.Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I  piętro obok Skarbka) Tel. 600 585 055.  
www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja 
Ortopedyczna, Neurologiczna, Sportowa, 
Pooperacyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Te-
rapia Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, 
tel. 885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 

specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BA-
BATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 63, piętro -1 (Medesto).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. 
Rehabilitacja neurologiczna. Ćwicze-
nia lecznicze, masaż. Tel.: 508-451-924.  
www.fizjoterapia.olkusz.pl

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Ol-
kusz, 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-Bob-
ko, lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. 
Anna Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
14, tel. 326432530.Tomasz Curyło lek. dent. 

Spec. stom. zachowawczej z  endodoncją. 
Olkusz, ul. Kościuszki 30. Pon. 9.00 – 14.00, 
śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 11.00, pt. 10.00 
– 18.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.  
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 
13.30, czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 
726 28 87, 668 525 532. 
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specja-

listyczna praktyka lekarsko-dentystycz-

na. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 
10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja 
w godzinach pracy gabinetu lub telefonicz-
nie Tel. 694 54 79 59.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 

Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 
14 (vis a vis kładki nad torami). Godziny przy-
jęć: pon., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; sob. 
od 8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.
„MEDESTO” Wielospecjalistyczna Poradnia 

Stomatologiczna - stomatologia zacho-
wawcza, endodoncja mikroskopowa, prote-
tyka, chirurgia stomatologiczna (implanty), 
RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, 
tel. 327545900, 604294088.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Ol-
kusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja te-
lefoniczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Spe-
cjalistyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. 
Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. Tel. 606 305 
405. ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, 
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Piątek 
9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00. 
Tel. 32 754 25 18.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stoma-

tologicznej Barbara Kucharzewska – Ma-

lik, 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 wykonywa-
nie protez, sklejenia, dostawienia zębów, 
klamer na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 12 (dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 
23, pon.-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, Ol-
kusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz wło-
sy? Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Ol-
kusz, tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, derma-
tologia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64. Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikro-
dermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), bo-
tox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne 
zabiegi dematologiczne.
„MEDESTO” Gabinet Medycyny Estetycz-

nej. Mezoterapia, botox, nici PDO, radio-
frekwencja mikroigłowa, modelowanie i 
powiększanie ust, osocze bogatopłytkowe i 
inne zabiegi. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I 
piętro, tel. 327545900, 604294088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermo-
logie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i  ciało, złuszczanie zio-
łowe, kwasowe, makijaż leczniczy Jane Ire-
dale, kosmetyka pielęgnacyjna i  lecznicza. 
Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872  
www.gabinet-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i  nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 
14:00–17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyjmu-
je w poniedziałki 12.30 - 14.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica moczo-
wa, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.00–15.00.  
Tel. 32 643 30 19. 

USG 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – 
Indywidualna Praktyka Lekarska, Doppler, 
USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, 
jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. 
Tel. 600 686 603, www.usgolkusz.pl
Idzikowska Natasza - Centrum Medycznym 

INTER-MED Olkusz wykonuje badania: USG 
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu mo-
czowego, USG szyi, USG tarczycy, USG ślinia-
nek, USG węzłów chłonnych (w tym USG szyi, 
USG dołów pachowych, USG pachwin), USG 
jąder, USG tkanek miękkich, USG blizny. Przyj-
muje: 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 chi-
rurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmu-
je: 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. – Przy-
chodnia „Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(obok „Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.  
32 643 38 46, 600 249 359. 

REKLAMA

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 Olk-

uszu: www.sp.olkusz.pl

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

14.08 al. 1000-lecia 17  - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

15.08 ul. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

16.08 ul. K. K. Wielkiego 24  - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

17.08	 ul.	Rabsztyńska	2	 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

18.08 al. 1000-lecia 17  - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

19.08 ul. Buchowieckiego 15A  - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

OGŁOSZENIA PŁATNE

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

mgr DOMINIKA LATOS

tel. 604-113-308

Fizjoterapeuta dziecięcy
Terapeuta NDT-BOBATH dla DZIECI

Olkusz. kr. K. Wielkiego 63 (piętro -1)

Specjalista fizjoterapii
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WYDARZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

 ǧ Tanio sprzedam solarium  
w bardzo dobrym stanie .  

Tel.(509)556872.

 ǧ KOMIS ROWEROWY. Skup - 
sprzedaż RTV, AGD, Lombard. 
Kosiarki spalinowe. Plac Targowy 
koło Lidla. Tel.(502)261113.

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

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

od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(512) 898 278.

USŁUGI
 ǧ Naprawa komputerów PC i 

laptopów. Tel.(601)623740. Dojazd 
do klienta.

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

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

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

BUDOWLANE
 ǧ Malowanie pokoi, tanio! Tel.

(512)424466.

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 FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze 

zdjęcia do dokumentów w 3 
minuty + retusz gratis (możli-
wość dojazdu do klienta). Tel.
(600)057911, (692)736760.

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 
1 zaprasza. Natychmiastowe 

zdjęcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, możliwość wyko-

nania w domu klienta). Tel.
(600)057912.

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

MOTORYZACJA
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PRO-

FESJONALNE NARZĘDZIA SAMO-
CHODOWE F.H.U. „SWEMOT”, 
Olkusz, ul. Sikorka 21. Tel.
(32)6450660, czynne: 8-18.

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ  Zamienię atrakcyjne 
mieszkanie w centrum Olkusza 

na DOM z dopłatą lub kupię 
DOM w Olkuszu 100-150 m2 
z 2 łazienkami. Pośrednikom 
dziękuję!!! Tel.(579)510579.

PRACA
 ǧ Praca na budowie. Dobre 

warunki. Tel.(665)980964.

 ǧ Przyjmę kierowcę na mię-
dzynarodówkę, tygodniowe 
wyjazdy, jazda na chłodniach. Tel.
(509)020901, (604)562175. 

Gramy dalej na MAMPOLU!
21 sierpnia zapra-

szamy na kolejny 
koncert na polu! Tak, 
prawdziwym polu, 
na którym kiedyś ro-
sły ziemniaki, a teraz 
bujna zieleń i różne 
kwiaty.

Monika Kowalczyk - urodzo-
na w Lublinie wokalistka, au-
torka tekstów, kompozytorka, 
gitarzystka. Laureatka ogólno-
polskich i międzynarodowych 
festiwali muzycznych, m.in. 
Grechuta Festival Kraków. Od 
2015 roku komponuje i kon-
certuje w całej Polsce. Jej twór-
czość to szczere, polskie teksty 
obudowane alternatywnym 
popem. Wokalnie bywa po-
równywana do Martyny Ja-
kubowicz, a muzycznie - do 
Edyty Bartosiewicz, co uważa 
za duży komplement i znak, 
że idzie drogą silnych kobiet 

w polskiej muzyce, dla 
których tekst i przekaz 
są ważne.
Start: godz. 18.00
Koszt udziału w wy-
darzeniu: 35 zł/oso-
ba

Bilety do nabycia: https://
www.viaggi.pl/oferta.../
mampole-monika-kowalczyk
Bilety będzie można także 
kupić za GOTÓWKĘ na miej-
scu przed wydarzeniem:)
Link do wydarzenia na 
Facebooku: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/808852983151580
ADRES MAMPOLE: Ul. Ja-
sna 169, 32-300 Olkusz

Zapraszam na fanpa-
ge: https://www.face-
b o o k . c o m / M a m p o -
le-106061911715714

Do zobaczenia!

OLKUSZ
MOK Olkusz

8 sierpnia w Bazylice Mniej-
szej pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu odbył się recital orga-
nowy w ramach Letniego Festiwalu 
Organowego „Organy Srebrnego 
Miasta 2021” pod patronatem 
honorowym Romana Piaśnika, 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Licznie przybyłych gości powitali: 
ksiądz Mieczysław Miarka, proboszcz 
parafii oraz Lidia Kalecińska, Prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Histo-

rycznych Organów Hansa Hummla 
i Jerzego Nitrowskiego w Olkuszu.

Dyrektor Artystyczny festiwalu, 
dr hab. Krzysztof Urbaniak, wy-
głosił wykład przybliżający historię 
XVII-wiecznych organów, które znaj-
dowały się na południowej ścianie 
prezbiterium olkuskiej fary, tam, 
gdzie obecnie są organy zbudowane 
przez Włodzimierza Truszczyńskiego. 
Ostatnie zdjęcie tego starego instru-
mentu pochodzi z 1942 roku.

Po wykładzie miłośnicy muzyki 
organowej wysłuchali recitalu Woj-
ciecha Buczyńskiego, absolwenta 
Akademii Muzycznej w Łodzi, obecnie 
studiuje muzykę sakralną w Lubece.

Recital organowy

OLKUSZ
SPR Olkusz (PK)

Centralny Ośrodek Sportu 
w Cetniewie będzie miejscem 
najbliższego zgrupowania dla Re-
prezentacji Kobiet 2006. Trener 
kadry Juniorek Młodszych Marek 
Jagodziński nad Bałtyk zabierze 
25 zawodniczek, wśród których 
ponownie znalazła się olkuszanka 
Zuzanna Krupa.

Zgrupowanie rozpoczęło się w po-
niedziałek 9 sierpnia i potrwa przez 

równy tydzień. Do dyspozycji sztabu 

szkoleniowego będzie grupa starannie 

wyselekcjonowanych szczypiornistek, 

które mają już za sobą m.in. wyjazd 

na trójmecz do Paryża i kilka innych 

konsultacji szkoleniowych. 19 z 25 

zawodniczek to uczennice Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego w Płocku. 

Od września także i Zuzanna Krupa 

przenosi się na Mazowsze, aby naukę 

szkolną łączyć z grą w piłkę ręczną, 

na najwyższym krajowym poziomie.

Kolejne powołanie dla 
Zuzanny Krupy!

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

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
DOM POGRZEBOWY MORIA
Olkusz, ul. Rynek 22
) (32)6450645

wypłacamy zasiłek pogrzebowy
przed pogrzebem, chłodnia gratis

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MORIA
DOM POGRZEBOWY

44..0099..22002211

Dzień Smerfa
„„3300  llaatt  OOssiieeddllaa  SSłłoowwiikkii  --  1100  llaatt  OOKKSS  SSłłoowwiikk""

--  wwssppóóllnnee  śśwwiięęttoowwaanniiee

BBĄĄDDŹŹ  ZZ  NNAAMMII  NNAA  OOSSIIEEDDLLUU  SSŁŁOOWWIIKKII  

PPRRZZEEZZ  CCAAŁŁYY  DDZZIIEEŃŃ  DDOOBBRRAA  ZZAABBAAWWAA

II  MMOOCC  AATTRRAAKKCCJJII

SM Nowa PPOOWWIIAATT  OOLLKKUUSSKKII

sierpień 2021

Organizujesz imprezę plenerową, koncert 

lub inne ciekawe wydarzenie 

i potrzebujesz wsparcia medialnego.

Organizujesz imprezę plenerową, koncert 

lub inne ciekawe wydarzenie 

i potrzebujesz wsparcia medialnego.

Zadzwoń lub napisz do naszej redakcji.

marketing@przeglad.olkuski.pl   tel.32 754 44 77 


