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POWIAT
A.N.Q.A.

W minioną  środę  odbyła  się 
inauguracja  nowego  roku  szkol-
nego.  Dla  wielu  młodych  osób 
wybór  szkoły  średniej  był  jedną 
z  pierwszych  poważnych,  samo-
dzielnie podjętych decyzji w życiu. 
Jak co roku sprawdziliśmy, które 
placówki z terenu naszego powia-
tu  cieszą  się  obecnie  największą 
popularnością.

Które szkoły cieszą 
się największą 

popularnością?

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dziecko
rozwija się prawidłowo - skontaktuj się z nami

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dziecko
rozwija się prawidłowo - skontaktuj się z nami

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

LOGOPEDA (METODA KRAKOWSKA)     PSYCHOLOG
TERAPIA PEDAGOGICZNA     TERAPIA RĘKI
TRENING UMIEJĘTNOCI SPOŁECZNYCH

CENTRUM TERAPII

Zapraszamy 
na zajęcia 

Olkusz, ul. Nowa 4, ul. K. K. Wielkiego 66
  /ognisko artystyczne Żaczek

PLASTYCZNE    CERAMICZNE

MUZYCZNE 
/gitara, keyboard, flet, pianino, perkusja, saksofon, skrzypce, śpiew, ukulele/

2021/2022
/od września stacjonarnie/:

Informacje: tel. 508 180 788

.

- 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

 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 

Zadbaj o bezpieczeństwo
swojego dziecka

Bezpieczny Rok Szkolny

Czytaj więcej na str. 3

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

tel./fax 32 642 46 98
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 7:00-17:00

sobota: 8:00-13:00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei ULTRALITE S1
klej wysokoelastyczny 
do płytek o dużych 
rozmiarach

65,90 
                  zł/15 KG

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów

Mapei Mapegum
HYDROIZOLACJA

137,90
          zł/10kg

Mapei
Adesilex p9
EXpress
klej DO PŁYTEK  

SEMIN JOINT
COMPOUND

51,00 
                 zł/25 kg

83,90 
                 zł/25 kg

www.przeglad.olkuski.pl

czytaj,
komentuj
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PODZIĘKOWANIA I KONDOLENCJE

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

W Bydlinie, nieopodal  remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej, 
w  ciągu  drogi  powiatowej  nr 
1106K  trwa  przebudowa mostu 
na rzece Dzdzennica. To pierwsza 
taka powiatowa inwestycja od lat.

Inwestycja ma zostać ukończo-
na w tym roku. Obiekt do końca 
listopada będzie zamknięty zarówno 
dla ruchu kołowego, jak i pieszych. 
Prowadzone roboty wymusiły zmia-
nę kursowania autobusów linii 
470 – teraz przystanki na odcinku 
ul. Jurajskiej (od skrzyżowania 
z ul. Olkuską do skrzyżowania 
z ul. Zdrojową w Cieślinie) nie są 
obsługiwane.

Koszt inwestycji w Bydlinie to 3 
083 748,74 złote. Roboty w połowie 
są finansowane z rezerwy subwencji 
ogólnej budżetu państwa - powiat 
pozyskał jej łącznie 2 371 943,00 
złotych. Pozostałe koszty moderni-
zacji mostu pokrywają po połowie 
powiat olkuski i gmina Klucze. 
Wykonawcą inwestycji jest SALTOR 
spółka cywilna Karolina Kobos, 
Ewelina Wielgo z Kielc.

-W ramach oszczędności po 
przetargu na przebudowę mostu 
w Bydlinie oraz środków z rezerwy 
subwencji ogólnej, zostanie zmo-
dernizowane pobliskie skrzyżowanie 
drogi powiatowej 1095K z drogą pro-
wadzącą na modernizowany most. 
Będzie tam wykonana kanalizacja 
deszczowa i nowa nawierzchnia. Po 
przebudowie kierowcy wyjeżdżający 
na drogę powiatową 1095K będą mie-
li zdecydowanie lepszą widoczność 
– mówi dyrektor Zarządu Drogowego 
w Olkuszu Paweł Pacuń.

Przetarg na wykonanie robót 
trwa.

Pozostała część subwencji zo-
stanie przeznaczona na trwającą 
przebudowę drogi w Osieku, od szkoły 
do leśniczówki. Przedsięwzięcie będzie 
gotowe w przyszłym roku. Wartość 
robót to prawie 5 mln złotych.

Modernizacji obiektów mosto-
wych na powiatowych traktach 
dawno nie było. Po moście w Bydli-
nie nadszedł czas na kolejną tego 
typu inwestycję. - Powiat olkuski 
podpisał umowę na opracowa-
nie dokumentacji projektowej na 
przebudowę mostu w ciągu drogi 
1108K na rzece Biała Przemsza 
w Golczowicach. Koszt projektu 
budowlanego to kwota nieco ponad 
140 tys. zł. Wystąpiliśmy do gminy 
Klucze o współfinansowanie tej 
dokumentacji. Chcemy być przygo-
towani z dokumentacją do kolejnych 

naborów wniosków o dofinansowa-
nie w ramach rezerwy subwencji 
ogólnej. Uzyskanie dofinansowania 
zewnętrznego w wysokości 50% war-
tości inwestycji to jedyna możliwość 
przebudowania kolejnego obiektu 
mostowego na drogach powiatu 
olkuskiego - mówi starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk.

- Zapewniam, że na przebudowie 
mostu w Bydlinie i Golczowicach nie 
poprzestaniemy. Na drogach powia-
tu olkuskiego znajdują się jeszcze 
drewniane obiekty mostowe - m.in. 
w ciągu drogi powiatowej nr 1121K na 
rzece Centara w miejscowości Kaliś 
i dla niego w następnej kolejności 
będziemy musieli opracowywać do-
kumentację projektową i ubiegać się 
o dofinansowanie zewnętrzne - dodaje 
starosta olkuski.

Most w budowie

ŻURADA
Wiola Woźniczko

Kilka  dni  temu mieszkańcy 
Żurady  spotkali  nutrię.  Zwierzę 
chodziło przy drodze. Niecodzien-
ny gość zapozował do zdjęć i sobie 
poszedł.  Nie  wiadomo,  skąd  się 
tam wziął.

-To pierwszy taki przypadek na 
naszym terenie. Nutrie są zwierzę-

tami hodowlanymi, więc ta praw-

dopodobnie komuś uciekła - uważa 

nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz 

Marcin Polak.

Kilka miesięcy temu media infor-

mowały o całej rodzinie nutrii, które 

zamieszkały w rzece Rudzie w Rybni-

ku. W Żuradzie widziane było jedno 

zwierzę. A Wy spotkaliście kiedyś 

nutrie w naturalnych warunkach?

Niecodzienny 
gość w Żuradzie 

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Tak w czwartkowy poranek wy-
glądał przystanek autobusowy przy 
skrzyżowaniu ul. Ks. Kanonika S. 
Gajewskiego i Legionów Polskich. 

-Prymitywni ludzie niszczą 
wspólne dobro. Tak to należy nazwać. 

Winnych zapewne się nie znajdzie, ale 
czy nie warto zainstalować kamer mo-
nitorujących przystanki w Olkuszu? 
Nie jest to droga inwestycja, a nawet 
możliwa do zrealizowania przez spon-
sorów w zamian za bezpłatne reklamy 
na przystankach - zaproponował nasz 
Czytelnik, który przesłał do redakcji 
zdjęcia zdewastowanego przystanku.

Uważacie, że to dobry pomysł? 

Zniszczony 
przystanek

Wrzesień to miesiąc powrotu do 
nauki. Po wakacyjnej przerwie wszy-
scy uczniowie ponownie zasiadają 
w szkolnych ławach. Wedle zapew-
nień rządzących, w tym roku eduka-
cja ma być prowadzona stacjonarnie, 
z zachowaniem określonego reżimu 
sanitarnego. Ministerstwo Edukacji 
i Nauki poinformowało, że w środę 
pierwszy dzwonek usłyszało łącznie 
4,6 mln uczniów. Do szkół podsta-
wowych uczęszczać będzie 3,1 mln 
uczniów, w tym do klasy I ponad 380 
tys. dzieci. W szkołach ponadpodsta-
wowych na terenie całego kraju uczyć 
będzie się zaś ponad 1,4 mln uczniów, 
z czego ponad 374 tys. osób stanowić 
będą tegoroczni pierwszoklasiści.

W placówkach, dla których or-
ganem prowadzącym jest powiat 
olkuski, postanowiło kontynuować 
swoją edukację 986 uczniów. To 
wynik niemal identyczny do tego 
sprzed roku. Jak informuje Wydział 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
olkuskiego starostwa, okoliczne licea 
ogólnokształcące wybrało 453 osób, 
technika 416 osób, a branżowe szkoły 
I stopnia – 117 uczniów. W sumie 
we wszystkich szkołach średnich 
powstały 31 nowe oddziały. Gdzie było 
najwięcej chętnych?

Palmę pierwszeństwa wśród lice-
ów ogólnokształcących nieprzerwanie 
dzierży IV LO im. K.K. Baczyńskie-
go w Olkuszu. Od 1 września naukę 
w tej szkole rozpoczęło 204 uczniów, 

co skutkowało utworzeniem 6 nowych 
oddziałów. Niezmiennie dużą popu-
larnością cieszy się również I LO im. 
Króla Kazimierza Wielkiego. W „Ka-
ziku”, podobnie jak przed rokiem, po-
wstało 5 klas pierwszych, w których 
naukę pobierać będą 153 osoby. Obie 
szkoły mają niemal identyczny wynik 
rekrutacji jak w ubiegłym roku. W II 
LO im. Ziemi Olkuskiej utworzono 2 
pierwsze klasy. Swoją edukację kon-
tynuować tutaj będzie 62 uczniów, 
czyli o 9 osób więcej niż w 2020 roku.

Większy przepływ chętnych mo-
żemy zaobserwować w przypadku 
szkół technicznych. Najwięcej osób 
nadal wybiera Zespół Szkół Nr 1 im. 
Stanisława Staszica. Uruchomiono 
tam 6 oddziałów, w tym 5 klas tech-
nikum oraz 1 klasę branżowej szkoły 
I stopnia. Łącznie w „Mechaniku” 
naukę rozpoczęło 182 osób, czyli o 24 

więcej, niż przed rokiem. Na terenie 
Zespołu  Szkół  nr  4  im.  Komisji 
Edukacji Narodowej od września po-
jawiło się 149 nowych podopiecznych. 
Rok temu było ich 172. Rozpoczęli oni 
naukę w 3 klasach technikum oraz 2 
klasach szkoły branżowej I stopnia. 
W szkolnych ławach Zespołu Szkół 
Nr 3 im. Antoniego Kocjana zasia-
dło 139 nowych uczniów (22 więcej 
niż w 2020 r.). W „Ekonomiku” utwo-
rzono dla nich 4 klasy technikum.

Zespół  Szkół  im.  Romualda 
Traugutta w Wolbromiu, przywitał 
w nowym roku szkolnym 97 nowych 
uczniów. W ubiegłym roku było ich 
zaś 126. Skutkowało to utworzeniem 
po jednej klasie liceum ogólnokształ-
cącego (34 uczniów), technikum 
(33 uczniów) oraz szkoły branżowej 
I stopnia (30 uczniów).

„Jest na świecie taki rodzaj smutku, 
którego nie można wytłumaczyć 
– osiada ciasno na dnie serca, 
jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.”

 Świetny pedagog, kreatywny dyrektor i działacz, 
człowiek niezwykle serdeczny, szanowany za charyzmę, 

subtelność słowa i wyjątkowy takt… 
Będzie nam Pana brakowało Panie Dyrektorze…

ŚŚPP    Aleksandra Banysia

Łączymy wyrazy współczucia dla całej Rodziny 
– Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Absolwenci Szkoły. 

Społeczność Zespołu Szkół Nr 4 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu 

z ogromnym żalem 
przyjęła wiadomość o śmierci długoletniego 

dyrektora i nauczyciela naszej Szkoły 

Serdeczne podziękowanie 
Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym 

i wszystkim uczestnikom pogrzebu

ŚŚPP Kazimierza Sobczyk

z całego serca dziękujemy 
za tak liczne intencje mszalne, 

za złożone kwiaty i wieńce

składają 
Żona, Córka z Mężem, Synowie z Żonami, 

Wnuki i Prawnuczki

składa Rodzina

Serdeczne podziękowanie 
dla Zakładu Pogrzebowego 

Pana Mariana Kostulskiego za organizację 
i profesjonalne przygotowanie 

uroczystości pogrzebowej

ŚŚPP Kazimierza Sobczyk

Najlepsze szkoły...
ciąg dalszy ze str 1
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIA PŁATNE„Sztandar to dla nas 
honor i duma” 

Zaufaj naszym Agentom! (Multiagent)

Gminy: Olkusz, Klucze, Trzyciąż:
Teresa Karwowska - 663 747 651 
Dariusz Kiełtyka- 602 472 610
Mariola Żaba - 662 522 988
Bukowno (PKP): Patrycja Stopa - 881 075 025
Bolesław: Stanisława Walczak - 608 824 637
Sławków: Dawid Cieślik - 512 373 215
Wolbrom: Katarzyna Iciaszek - 512 447 798
Trzebinia: Tadeusz Gil - 608 579 443

Rozpoczęcie roku szkolnego zawsze wiąże się z kompletowaniem wyprawki szkolnej, planowaniem 
zajęć dodatkowych i oczekiwaniem na pierwszy dzwonek. W wirze wszystkich przygotowań nie zapomnijmy 
o najważniejszym, czyli „Bezpieczeństwie Naszych Pociech". Pomyślmy o ubezpieczeniu szkolnym 
naszych dzieci! Zajmie to tylko kilka chwil i nasze dzieci będą objęte ochroną przez 24/7, przez cały rok 
w Polsce i na całym świecie. Ochrona działa wszędzie: w szkole, w domu i na wakacjach, podczas nauki 
zdalnej i podejmowania aktywności sportowych. Dzieci to nasz największy skarb. Ubezpieczmy je m.in. 
od pobytu w szpitalu z powodu COVID-19, zatrucia pokarmowego, ugryzienia przez psa 
czy ukąszenia owada. A opcji jest wiele więcej!

W jaki sposób można wykupić ubezpieczenie?

Samodzielnie - wystarczy wejść na stronę: https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/
wpisać kod zniżkowy 11207745/A – i wybrać opcję, jaka nas interesuje

Przy pomocy agenta, który pomoże wybrać najlepszą opcję ubezpieczenia i odpowie 
na Państwa wszystkie pytania.

Skontaktuj się z naszymi agentami działającymi w terenie:

Bezpieczny
Rok

Szkolny

UWAGA! 
ZMIANA ORGANIZACJI 

RUCHU!

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, 
że w związku z organizacją wydarzenia

nastąpi całkowite wyłączenie 
z ruchu samochodowego w obrębie rynku 

i przylegających ulic.

►POŻEGNANIE WAKACJI
w dniu 4 września 2021 r.

Zarząd Powiatowy LOK w Olkuszu 
i Klub Strzelecki LOKUS 

zapraszają
wszystkich sympatyków strzelectwa na piknik strzelecki 

z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Piknik odbędzie się w niedzielę, 

5 września 2021, na strzelnicy w Bukownie, przy ul. Długiej 

(za Domem Seniora, d. jednostka wojskowa). Zaczynamy o godz. 10:00.

Dodatkową atrakcją pikniku będzie wystawa

broni palnej. O godz. 12:00 odbędą się 

Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar 

Prezesa Powiatowego LOK w Olkuszu. 

Zapisy na zawody do godz. 11:00.

Na pikniku będzie okazja strzelania z kultowej „pepeszy”.

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Oddział  Powiatowy  Związku 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych 
RP w Olkuszu ma własny sztandar. 
Uroczystość przekazania sztandaru 
odbyła się w niedzielę na olkuskim 
rynku.

Pierwotnie miała odbyć się rok temu 
w maju. Z powodu pandemii przekazanie 
i poświęcenie sztandaru musiało zostać 
przełożone na późniejszy termin. Nie-
dzielne obchody zbiegły się z ważnych dla 
ochotników świętem – w tym roku mija 
bowiem sto lat od powstania Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

O godz. 10.00 w olkuskiej bazylice 
rozpoczęła się uroczysta msza św. Po 
nabożeństwie strażacy oraz zaproszeni 
goście przy akompaniamencie Wło-
ściańskiej Orkiestry Dętej OSP Zagórowa 
przemaszerowali na rynek, gdzie odbył 
się uroczysty apel.

– Niewątpliwie przekazywany dzi-
siaj sztandar to dla nas honor i duma. 
Bo kiedy patrzymy na czerwony płat 
sztandaru widzimy połyskujący złoty 
znak, symbol łączenia męstwa i odwagi, 
widzimy wpisanego w nim orła białego 
dedykującego naszą służbę ojczyźnie. 
Na pięknym granacie wizerunek Świę-
tego Floriana uzmysławia, że służymy 
w duchu chrześcijańskiej miłości, niosąc 
pomoc i ratunek wtedy, gdy jest taka po-
trzeba. Ze swojej strony mogę zapewnić, 
że sztandar zostanie otoczony należytym 
szacunkiem i znajdzie godne miejsce 
w biurze Zarządu. Będzie przez nas 
noszony z dumą pokazując, że jesteśmy 
przy społeczeństwie i dla społeczeństwa. 
Życzę wszystkim Strażakom spełnienia 
planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślno-

ści osobistej oraz zadowolenia z wypeł-
niania obowiązków służbowych. Niech 
podejmowane działania przyniosą wiele 
satysfakcji i będą inspiracją do dalszych 
działań w myśl strażackiej dewizy „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek” – mówił 
prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Olkuszu druh Grzegorz Ziarno, dzię-
kując samorządom i ludziom dobrej woli 
za okazywane wsparcie.

Nowy symbol OSP to inicjatywa 
Społecznego Komitetu Fundacji Sztan-
daru, którego założenie zaproponował 
kilka lat temu poprzedni starosta Paweł 
Piasny. W rezultacie w 2019 roku pod-
czas majowych obchodów Dnia Strażaka 
Państwowa Straż Pożarna w Olkuszu 
otrzymała własny sztandar. Teraz nad-
szedł czas na Powiatowy Związek OSP. 
Sztandar poświęcony przez kapelana 
małopolskich strażaków ks. Władysła-
wa Kuliga oraz ks. proboszcza parafii 
pw. św. Andrzeja Apostoła Mieczysława 
Miarkę, przekazał druhowi Grzegorzowi 
Ziarno starosta Bogumił Sobczyk.

– W imieniu mieszkańców Powiatu 
Olkuskiego chciałbym serdecznie po-
gratulować tego wspaniałego sztandaru, 
który jest symbolem wartości przysłu-
gujących Wam na co dzień, służbie 
Bogu i Ojczyźnie. Kardynał Wyszyński 
mówił, że sztandar jest czymś pomiędzy 
hymnem państwowym a przysięgą, czyli 
jedną z najważniejszych rzeczy, która 
przyświeca Waszej misji. Wasza działal-
ność zasługuje na wsparcie i szacunek 
władz i samorządu, czego dowodem jest 
realne wsparcie, choćby z Funduszu 
Sprawiedliwości czy uruchomionego 
przez powiat programu dotacji dla OSP. 
Życzę wam, aby Wasza praca zawsze 
wśród ludzi budziła szacunek i podziw – 
mówił starosta olkuski Bogumił Sobczyk. 
Strażacy otrzymali również życzenia od 
zaproszonych gości, m. in.  Małopol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. 
Piotra Filipka; Wiceministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jac-
ka Osucha; Wojewody Małopolskiego 
Łukasza Kmity.  

Podczas uroczystości na rynku 
wręczono także odznaczenia i odznaki. 
Postanowieniem Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Złotym Krzyżem 
Zasługi odznaczony został druh Janusz 
Kika, Srebrnym Krzyżem Zasługi druh 
Grzegorz Ziarno, a Brązowym Krzyżem 
Zasługi druh Waldemar Wiśniewski. 
Oddział Wojewódzki Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej „Brązowym Medalem Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa” wyróżnił Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Olkuszu.

St. kpt. Robert Żaba odebrał Srebr-
ną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”. Brązowe Odznaki 
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej” odebrali: st. ogn. Mariusz Tokaj, 
st. sekc. Damian Dąbek oraz dh Zdzisław 
Solecki. Druh Waldemar Wiśniewski 
i druh Stanisław Bilczyński zostali 
odznaczeni Złotym Znakiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Medalem honorowym im. Bolesława 
Chomicza wyróżniono druha Janusza 
Kikę i druha Zdzisława Soleckiego.

Małopolski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. 
Piotr Filipek, bryg. ks. Władysław Ku-
lig – kapelan małopolskich strażaków, 
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, 
Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz 
Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Du-
dziński odebrali odznaki „Zasłużony dla 
pożarnictwa Ziemi Olkuskiej”.

Okolicznościową odznaką „20 
lat powstania Oddziału Związku OSP 
RP w Olkuszu” uhonorowano Burmi-
strza Miasta i Gminy Olkusz Romana 
Piaśnika, zastępcę Burmistrza Miasta 
Bukowno Marcina Cockiewicza oraz 
druha Adama Domagałę.
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KLUCZE
Wiola Woźniczko, fot. ROD „Skałka”

Czterdzieści  lat  minęło  – 
w tym roku Polski Związek Dział-
kowców obchodzi okrągłe urodziny. 
Jubileusz  świętowali  członkowie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Skałka” w Kluczach.

Na co dzień chętnie spotykają się 
„na działkach”. Często przychodzą ca-
łymi rodzinami, a przez lata nawiązało 
się tu wiele przyjaźni. Kolejny jubile-
usz był świetną okazją do zorganizo-
wania pikniku, na który działkowcy 
licznie przybyli. Na plenerowej impre-
zie nie zabrakło zaproszonych gości: 
posłanki Agnieszki Ścigaj, członka 
Okręgowej Rady Małopolskiej Związ-
ku Działkowców Zdzisława Walczyka 
oraz samorządowców z gminy Klucze: 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Kamila Wołka i wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Klucze Pawła Krawczyka.

Polski Związek Działkowców to 
liczna organizacja. Jak czytamy na 
stronie pzd.pl, „zarządza 4601 ROD 
o pow. ponad 40 tys. ha oraz skupia 
ponad milion członków, posiadających 
prawo do blisko 906 tys. działek ro-
dzinnych. Jest jedną z największych 
organizacji społecznych w Polsce 
i najliczniejszym stowarzyszeniem 
ogrodowym, o najdłuższej historii 
i najciekawszej tradycji”. Tradycyjnie 

jubileuszowe spotkanie w Kluczach 
było okazją do uhonorowania złotymi, 
srebrnymi i brązowymi odznakami 
najbardziej zasłużonych działkowców. 
Odznaki wręczał prezes Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Skałka” Roman 
Sroka.

Ognisko, poczęstunek, dobra mu-
zyka i przede wszystkim niekończące 
się rozmowy – tak przebiegała dalsza 
część imprezy. Było co wspominać, ale 
i snuć plany na przyszłość.

Działkowcy skupieni w kluczew-
skiej „Skałce” na co dzień dbają nie tyl-
ko o swoje ogródki. Chętnie angażują 

się w inicjatywy pozwalające rozwijać 
miejsce, w którym od lat spędzają wol-
ny czas. W tym roku z powodzeniem 
sięgnęli po środki z programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce. Dotacja przyznana w ramach 
konkursu grantowego koordynowa-
nego przez Stowarzyszenie Forum 
Oświatowe Klucze, a współfinanso-
wanego przez Gminę Klucze i Gminę 
Bolesław, pozwoliła na zakup stołu 
i ławek. - Otoczenie Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego ,,Skałka” w Klu-

czach sprzyja aktywizowaniu naszej 
społeczności do spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Dbając o jak naj-
lepsze wykorzystanie powierzonych 
środków dążymy do polepszenia 
estetyki i rozwoju naszego otoczenia. 
Czas spędzony w gronie przyjaciół, 
rodziny, znajomych sprzyja integracji 
międzypokoleniowej, wymiany wiedzy 
i doświadczenia ogrodniczego – mó-
wi Anna Konieczna z kluczewskiej 
„Skałki”.

Nasza redakcja życzy działkow-
com wszystkiego najlepszego z okazji 
pięknego jubileuszu.

Święto działkowców w Kluczach 

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Firma  Motorola  Solutions 
Polska  rozpoczęła  współpracę 
z Zespołem Szkół nr 3 w Olkuszu. 
Uczniowie klas o profilach: technik 
programista i technik informatyk 
będą uczestniczyć w wielu projek-
tach  i konkursach, a  także prak-
tykach zawodowych w Motoroli.

Skąd pomysł na taką inicjaty-
wę? - Program współpracy z firmą 
Motorola narodził się w okresie na-
uczania zdalnego. Dzięki inicjatywie 
Pana Piotra Bochaczyka, inżyniera 
programisty, możliwe było odbycie 
praktyk zawodowych przez naszych 
uczniów. Sukces tego projektu zaowo-
cował przygotowaniem porozumienia 
pomiędzy szkołą, a Motorolą. To ol-
brzymia szansa dla naszych uczniów 
na podniesienie kompetencji zawodo-
wych, a w przyszłości na zatrudnienie 
w tak renomowanej firmie - opowiada 
Beata Wesołowska, inicjatorka poro-
zumienia z ramienia szkoły.

Uczniowie, którzy uczestniczyli 
we wspomnianych praktykach, ode-
brali stosowne certyfikaty. Wiado-

mo już, czym w ramach patronatu 
Motoroli zajmą się w rozpoczętym 
właśnie roku szkolnym. -Zaczęli-
śmy od praktyk. W sytuacji Cov-19 
olkuska szkoła zwróciła się do nas 
z pytaniem o organizację zdalnych 
praktyk zawodowych dla uczniów 
klasy drugiej. Uznałem to za dosko-
nały pomysł i przekonałem do niego 
swoich zwierzchników. Niebagatelną 
rolę pełniło tutaj finansowanie ze 
środków UE. Najważniejsi są ucznio-
wie. W nadchodzącym roku planuję 

przeprowadzenie kilku prezentacji 
dotyczących szeroko pojętej technolo-
gii informacyjnej. Chciałbym pokazać 
obszary gdzie technologia rozwija się 
najszybciej i zachęcić ich do pogłę-
biania wiedzy w tych obszarach. Pla-
nuję również warsztaty z elektroniki 
układów logicznych - spróbujemy 
wspólnie zbudować układ sumujący 
liczby naturalne z samych tylko tran-
zystorów – mówi Piotr Bocharczyk, 
pracownik Motoroli odpowiedzialny 
za współpracę z „Ekonomikiem”.

Stosowna umowa została podpi-
sana dzień przed rozpoczęciem roku 
szkolnego przez prezesa firmy Moto-
rola Solutions Polska Jacka Drabika 
oraz dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 
Wojciecha Panka. -Z dumą mogę ogło-
sić, że Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu 
został doceniony i zauważony przez 
tak duża międzynarodową firmą jaką 
jest Motorola. Objęcie patronatem 
kierunków technik informatyk i tech-
nik programista, jako pierwszych 
tego typu klas w Polsce, to olbrzymia 
nobilitacja, to również gwarancja ja-
kości i poziomu nauczania w naszej 
szkole. Praktyki, szkolenia, wycieczki 
zawodowe oraz wspólne inicjatywy 
wraz z pracownikami firmy Motorola 
pozwolą nam jeszcze bardziej rozwijać 
naszą szkołę” – dyrektor Zespołu 
Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana 
w Olkuszu Wojciech Panek.

Dydaktyczno – naukowa współ-
praca obejmuje także szkolenia 
dla nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych. W planach jest również 
organizacja konkursów, turniejów 
wiedzowych i wydarzeń promujących 
nowoczesne technologie.

Motorola patronem dwóch 
kierunków w „Ekonomiku”

KLUCZE
KPP w Olkuszu

W  poniedziałek,  30  sierpnia 
b.r., na drodze wojewódzkiej nr 791 
w  Kluczach,  doszło  do  wypadku 
drogowego z udziałem 5 samocho-
dów. Do szpitala w Olkuszu została 
przewieziona jedna z uczestniczek.

Do zdarzenia doszło po godzinie 
10 rano na drodze wojewódzkiej nr 
791 w Kluczach. Jak ustalili poli-
cjanci,  kierowca renault, który jechał 
w kierunku miejscowości Klucze, 

stracił panowanie nad pojazdem i zje-
chał na przeciwległy pas ruchu. Chcąc 
uniknąć zderzenia z czołowego z tym 
pojazdem, kierujący mercedesem zje-
chał na przeciwległy pas ruchu, lecz 
kierowca renault powrócił na swój 
pas drogi. W wyniku tego doszło do 
zderzenia tych pojazdów i uszkodze-
nia jeszcze trzech innych pojazdów tj. 
audi, mercedesa oraz volkswagena. 
Łącznie, w tym zdarzeniu drogowym 
zostało uszkodzonych 5 pojazdów. 
W wypadku została ranna 26-letnia 
kobieta, która kierowała audi.  Kie-
rowcy byli trzeźwi.

Zderzenie 5 
samochodów

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

Blisko  promil  alkoholu miał 
64-letni kierowca fiata, który pod-
czas manewru cofania   doprowa-
dził do kolizji drogowej z toyotą.

Do zdarzenia doszło w miniony 
poniedziałek (30.08.br.) na ulicy 
Sikorka w Olkuszu. Jak ustalono, 
kierowca fiata podczas cofania,  
doprowadził do zderzenia z toyotą. 
Policjanci, którzy zostali wezwani na 

miejsca kolizji, zbadali stan trzeź-
wości jej uczestników. Okazało się, 
że kierowca fiata ma blisko promil 
alkoholu w organizmie. Mężczyźnie 
policjanci zatrzymali prawo jazdy. 
Niebawem 64-latek  odpowie za swoje 
zachowanie.

Policjanci apelują o zachowa-
nie trzeźwości na drodze i kiero-
wanie  się  rozsądkiem.  Bądźmy 
odpowiedzialni za siebie i innych 
użytkowników  dróg  i    nigdy  nie 
wsiadajmy  za  kierownicę    po 
alkoholu. 

Kolizja 
z nietrzeźwym 

kierowcą

WOLBROM
KPP w Olkuszu

16-latek  kierujący  hondą  nie 
zatrzymał się do kontroli drogowej, 
gdyż nie miał uprawnień do kiero-
wania motocyklem i bał się dalszych 
konsekwencji.  Teraz o losie nielet-
niego zadecyduje sąd rodzinny.

W ubiegłym tygodniu policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzi-
li pościg za kierowcą motocykla, który  
w Wierzchowisku nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej. Motocyklista nie re-

agował na wyraźne polecenia policjan-
tów pomimo, którzy  włączyli sygnały 
świetlne i dźwiękowe. Kierowca jechał  
przez Wierzchowisko, Brzozówkę, aż do 
Wolbromia, gdzie na ulicy I Maja został 
zatrzymany. Okazało się, że kierowcą 
hondy jest 16-latek, a powodem nie-
zatrzymania się do kontroli drogowej,  
była obawa przed konsekwencjami 
braku uprawnień do kierowania mo-
tocyklem.  O zachowaniu nieletniego 
został już powiadomiony sąd rodzinny, 
który zadecyduje  o ewentualnych 
losach nieletniego.

Nie zatrzymał 
się do kontroli 

Znany 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, 693 788 813

Pan Kazimierz z Wrocławia któremu po dwóch wizytach znikły dolegliwości prostaty 
a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie ustabilizowało się i wróciło do normy. 

 - ciągły ból głowy stany migrenowe, depresja i nerwica lękowa to Pani Jadwiga z Gdyni
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.  po jednej wizycie uzdrowiciela znikła Pani Anna z okolic Krakowa
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.

9 września – Kraków
10 września – Wadowice, Oświęcim

, Jaworzno11 września – Olkusz

FotowoltaikaFotowoltaika
dla Twojego domu lub Firmy!dla Twojego domu lub Firmy!

Tel. 602-648-578    www.sollogy.plTel. 602-648-578    www.sollogy.pl

Darmowa wycena

Dofinansowanie „Mój Prąd”

Darmowa wycena

Dofinansowanie „Mój Prąd”

KRONIKA POLICYJNA
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WOLBROM
Ewa Barczyk

W  związku  z  otrzymanym  li-
stem naszego Czytelnika z prośbą 
o  interwencję w  sprawie wprowa-
dzenia zakazu ruchu tranzytowego 
dla ciężkiego ruchu kołowego przez 
centrum Wolbromia i skierowanie go 
ul. Skalską na oddane już do użytku 
odcinki  obwodnicy,  poprosiliśmy 
burmistrza MiG Wolbrom Adama 
Zielnika  o ustosunkowanie się do 
wniosku. Odpowiedź  niestety  nie 
napawa optymizmem.

Jak przypomina nasz Czytelnik, 
pierwszy odcinek obwodnicy Wolbro-
mia od ul. Miechowskiej do ul. Brzo-
zowskiej został oddany do użytku 10 
lipca 2019 r. Drugi odcinek, łączący 
ul. Brzozowską i ul. Skalską, otwarto 9 
października 2019 r. Inwestycja miała 
na celu przejęcie ruchu tranzytowego 
z centrum miasta, co spowodować 
miało poprawę warunków drogowych 
oraz poprawę bezpieczeństwa i jakości 
powietrza w mieście.

- Z żalem muszę stwierdzić, iż po-
wstałe już części obwodnicy nie wpłynę-
ły na zmniejszenie ruchu tranzytowego 
w Wolbromiu w oczekiwany, znaczący 
sposób. Tiry jadące trasą Miechów - 
Olkusz nadal jeżdżą przez centrum 
miasta, a ruch ciężkich samochodów 
w bardzo nieznacznym stopniu prze-
niósł się na południową część miasta, 
gdzie znajduje się powstała już część 
obwodnicy. W praktyce samochody cię-
żarowe nie jadą obwodnicą, ponieważ 
nie ma nakazujących im to znaków, 

więc ta tak długo wyczekiwana przez 
mieszkańców całego Wolbromia droga 
nie spełnia swojego zadania – podkre-
śla Czytelnik. - Dlatego zwracam się do 
Państwa z prośbą o interwencję w spra-
wie ustanowienia zakazu wjazdu samo-
chodów na ul. Miechowskiej (będącej 
obecnie w zarządzie gminnym) w taki 
sposób, aby ruch tranzytowy Miechów 
- Olkusz odbywał się wybudowaną już 
częścią obwodnicy oraz ul. Skalską. 
Postawienie kilku znaków drogowych 
o wartości kilkuset złotych mogłoby 
rozwiązać cały problem. Należałoby 
postawić znak zakazu B-5 „zakaz wjaz-
du samochodów ciężarowych”, znak 
uzupełniający F-12 „znak wskazujący 
przejazd tranzytowy umieszczany przed 
skrzyżowaniem”, znak uzupełniający 
F-13 „przejazd tranzytowy”, znak kie-
runku E-19a „obwodnica” na skrzyżo-
waniu ulicy Miechowskiej i obwodnicy 
Wolbromia (współ. geogr. 50.380755, 
19.794060) – proponuje Czytelnik.

Zdaniem wnioskodawcy, ul. Skal-
ska jest obecnie odpowiednio przysto-

sowana do ciężkiego ruchu kołowego, 
tym bardziej, że w grudniu 2020 ro-
ku na ul. Skalskiej położono nową, 
szorstką warstwę antypoślizgową na-
wierzchni asfaltu, a wcześniej śliskość 
jezdni nie wynikała z niedostatecznego 
utrzymania zimowego, ale przede 
wszystkim ze względu właśnie na stan 
nawierzchni ścieralnej. Skalska zawsze 
była odpowiednio odśnieżana oraz 
posypywana solą oraz piaskiem i nie 
było w zakresie żadnych problemów 
i skarg.  Poza tym ulica Miechowska, 
a także Mariacka nie spełniają odpo-
wiednich parametrów do przejazdu 
tak dużej ilości wielkich ciężarówek, 
ze względu na zbyt małą szerokość 
jezdni i chodników oraz bardzo bliskie 
położenie budynków. Ponadto ul. Mie-
chowska, ze względu na swoje walory 
historyczne ma zostać wpisana do re-
jestru zabytków,  a tymczasem ciężki 
ruch tranzytowy uszkadza zabytkowe 
budynki nadmiernymi wstrząsami 
i emisją spalin.

- III etap obwodnicy jest dopiero 
na etapie wykupu gruntów. Rozpo-
częcie prac budowlanych planowane 
jest dopiero na 2022 rok, choć pewnie 
z różnych przyczyn (np. finansowych) 
prace zostaną przesunięte w czasie, zaś 
ostatni IV etap obwodnicy to dopiero 
potencjalne koncepcje, bez żadnego 
konkretnego planu i przebiegu. Zanim 
zostanie wybudowana całość obwod-
nicy Wolbromia może minąć jeszcze 
kilka lub kilkanaście lat, natomiast 
ruch tirów powinien być wyprowadzo-
ny z centrum miasta jak najszybciej. 
Można to zrobić w prosty sposób - 
przekierowując tranzyt na ul. Skalską 

i już wybudowaną cześć obwodnicy 
– argumentuje Czytelnik.

Odpowiedź w tej sprawie, która 
dotarła ostatnio do redakcji nie daje 
złudzeń ani Czytelnikowi, który prosił 
nas o interwencję, ani też innym miesz-
kańcom Wolbromia, utyskującym na 
uciążliwości związane z ruchem cięża-
rówek przez ciasne centrum miasta, 
czyli ulice: Krakowską, Rynek, Nową, 
Mariacką i Miechowską. Odpowiedzi 
nie podpisał nawet sam burmistrz 
Adam Zielnik, tylko w jego imieniu 
naczelnik WTI Krzysztof Wolczyński. 
Jest bardzo lakoniczna, więc możemy 
ją zacytować praktycznie w całości:

„Uprzejmie informuję, że obecna 
organizacja ruchu powoduje rozdział 
ruchu tranzytowego na oddane do 
użytkowania odcinki obwodnicy i dalej 
na ul. Skalską oraz ulice Miechowską, 
Mariacką i Nową. Do czasu oddania 
III etapu obwodnicy Wolbromia jest 
to rozwiązanie optymalne, które nie 
powoduje dużych korków i zatorów 
drogowych na skrzyżowaniu ulic Olku-
skiej, 1Maja i Skalskiej. Ograniczenie 
przejazdu pojazdów ciężarowych przez 
„Stare Miasto” będzie wprowadzone nie 
wcześniej niż po oddaniu do użytko-
wania wymienionego wcześniej etapu 
obwodnicy.”

Wygląda zatem na to, że dopóki 
obwodnica w całości nie zostanie 
oddana do użytku nie ma co liczyć na 
zmniejszenie uciążliwości spowodo-
wanych nadmiernym ruchem ciężaró-
wek przejeżdżających przez centrum 
miasta. Pytanie, kiedy pozostała część 
obwodnicy zostanie wybudowana po-
zostaje nadal bez odpowiedzi.

W oczekiwaniu na 
ukończenie obwodnicy

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

Policjanci  z Olkusza    zatrzy-
mali 17-latka, który znęcał się nad 
swoimi dziadkami i ojcem. Wobec 
podejrzanego sąd zastosował jako 
środek zapobiegawczy tymczasowy 
areszt na okres trzech miesięcy. 

Trwająca od dłuższego czasu 
gehenna dziadków i ojca, wobec 
których 17-latek stosował przemoc 
psychiczną i fizyczną zakończyła się. 
17-latek wszczynał awantury, ubliżał 
i groził swojej babci i dziadkowi po-
zbawieniem życia, znęcał się również 
psychicznie i fizycznie nad swoim 
ojcem. Kiedy o kolejnej awanturze 
(25.08. br.) zostali powiadomieni 
policjanci, natychmiast pojechali pod 
wskazany adres w gminie Olkusz. 
Nawet w trakcie policyjnej interwencji 
17-latek był agresywny, znieważał po-
licjantów i groził pozbawieniem życia 
jednemu z funkcjonariuszy. Podobne 
sytuacje w rodzinie zdarzały się już 
wcześniej. Sprawca czuł się bezkarny. 
Pomimo wydanych wcześniej środków 
zapobiegawczych w postaci dozoru 
Policji i zakazu zbliżania się do osób 
pokrzywdzonych, nastolatek  nadal 
awanturował się ze swoim ojcem oraz 
dziadkami. Zatem podczas ostatniej 
interwencji (25.08. br.) 17-latek został 
zatrzymany. Na podstawie zebranego 

materiału dowodowego Prokurator 
Prokuratury Rejonowej w Olkuszu 
wystąpił z wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie 17-latka, do którego 
w piątek (27.08. br.) przychylił się 
sąd. Podejrzany usłyszał  zarzu-
ty znęcania się, gróźb karalnych, 
spowodowania uszczerbku na zdro-
wiu u swojego ojca i znieważenia 
policjantów.  Teraz najbliższe trzy 
miesiące 17-latek spędzi w areszcie. 
Za znęcanie się grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Pamiętaj, że przemoc wobec osób 
najbliższych jest przestępstwem ści-
ganym z urzędu. Policja, pracownik 
socjalny  ma obowiązek interwenio-
wać i udzielić pomocy osobie, która jej 
potrzebuje. Osoby doświadczające 
przemocy domowej nie pozostają 
z tym problemem same. Przepisy 
prawne zabraniają stosowania 
przemocy wobec swoich bliskich. 
Jeżeli sami lub ktoś z rodziny 
jest krzywdzony przez osoby naj-
bliższe, nie wstydźmy się prosić 
o pomoc i  zwróćmy się do policjan-
tów lub też innych instytucji zaj-
mujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie. Pamiętaj, że 
masz prawo do godnego życia, bez 
ciągłego poczucia strachu. Masz pra-
wo do życia bez przemocy, cierpienia 
i upokorzeń.

Areszt dla 
sprawcy 

przemocy 
w rodzinie 
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmono-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
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
3.09	 ul.	Piłsudskiego	22	 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Skalska	22

4.09	 ul.	Buchowieckiego	15A - dyżur 20:00-24:00		 ul.	Krakowska	43

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

6.09	 ul.	Skwer	6 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Krakowska	2

7.09	 ul.	K.	K.	Wielkiego	24	 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Mariacka	6

8.09	 ul.	Rabsztyńska	2	 - dyżur 20:00-24:00	 Os.	Skalska	9

9.09	 al.	1000-lecia	17	 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Skalska	22

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

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00poniedziałek - piątek 9 -16

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

SEDACJA
LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

Stosujemy nową metodę 
uspokajania pacjentów 

przy użyciu podtlenku azotu 
tzw. gazu rozweselającego.

Przekonaj się, że wizyta 
u dentysty może być przyjemna!

Jeśli Ty lub twoje dziecko 
boicie się dentysty – 
Zapraszamy do nas!
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WYDARZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

 ǧ Tanio sprzedam solarium  
w bardzo dobrym stanie .  

Tel.(509)556872.

 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 Przyjmę kierowcę na mię-

dzynarodówkę, kat. C+E, 
tygodniowe wyjazdy, jazda na 
chłodniach. Tel.(532)853275.

 ǧ Przyjmę do pracy kierowcę 
(kategoria C lub C+E) z uprawnie-
niami do obsługi HDS, do pracy 
w składzie budowlanym, kontakt: 
biuro@firma-murator.pl Tel.
(602)517754.

 ǧ Szukam pracy jako cieśla, 
murarz, zbrojarz. Tel.(661)874382.

 ǧ  ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. 
C+E (LORA). Tel.(604)503205.

REKLAMA
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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

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
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Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Godz. 10:00
Sobota i niedziela

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.
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