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Od 23 września obowiązują no-
we stawki za wodę i ścieki. Ile będą 
teraz płacić mieszkańcy czterech 
gmin: Bolesławia, Bukowna, Klucz 
i Olkusza?

Przypomnijmy, że obecnie regu-
latorem taryfy jest spółka Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. 
Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, Przedsiębiorstwo Wodociągów 

Więcej za 
wodę i ścieki

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

.

- 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

Ceny w Firmie “SOLEX”

PRZYJMUJEMY 
SAMOCHODY 

DO ZŁOMOWANIA 

PRZYJMUJEMY 
SAMOCHODY 

DO ZŁOMOWANIA 

DO ODWOŁANIA NIE SKUPUJEMY MAKULATURY (TEKTURY)DO ODWOŁANIA NIE SKUPUJEMY MAKULATURY (TEKTURY)

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

Złom stalowy: min. 0,90 zł/kg

Żeliwo: 1,10 zł/kg  

Własna 
laweta!

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

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 

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

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA
ADAPTACYJNE

 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 

Przypominamy o samodzielnym
wykupieniu NNW 

dla uczniów i studentów

Wystarczy wejść na stronę: 
https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/
wpisać kod zniżkowy od Agenta: 11207745/A 
– lub zadzwoń: 608 579 443, 664 744 874 
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A.N.Q.A.

W miniony piątek, 17 wrze-
śnia b.r. odbyło się spotkanie 
konsultacyjne dotyczące bu-
dowy połączenia kolejowego 
Kraków–Olkusz. Dyskusja zor-
ganizowana za pośrednictwem 
Internetu dotyczyła nowego 
odcinka torów w Jaworznie, 
który ma skomunikować linie 
kolejowe biegnące z obu miast. 
Czy takie rozwiązanie umożliwi 
olkuszanom komfortowy trans-
port do stolicy województwa?

Już sam pomysł skomuniko-
wania dwóch małopolskich miast, 
oddalonych od siebie o niecałe 
40 kilometrów, poprzez budowę 
łącznicy kolejowej na Śląsku, mo-
że wywoływać szyderczy uśmiech 
u wielu osób. Postanowil iśmy 
jednak przyjrzeć się bl iżej  tej 
koncepcji. W trakcie internetowej 
dyskusji  przedstawiony został 
wstępny zarys projektu.

- Wiele czynników wyklucza 
stworzenie bezpośredniego po-
łączenia kolejowego pomiędzy 
Olkuszem i Krakowem. Wojewódz-
two małopolskie dąży jednak do 
zwiększenia konkurencyjności 
transportu publ icznego.  Stąd 
pomysł  na stworzenie  łączni -
ka pomiędzy liniami 133 i 156 
w miejscowości Jaworzno – mówił 
w trakcie spotkania Cyryl Gzyło 
z przedsiębiorstwa Infra Centrum 
Doradztwa Sp. z o.o. Jest to firma 
consultingowa świadczącą usługi 
dla rynku kolejowego i transportu 
publicznego.

Projekt zakłada wybudowanie 
łącznicy kolejowej w rejonie ja-
worznickich Pieczysk, pomiędzy 
Jaworznem Ciężkowicami a Za-
lewem Sosina, gdzie ma powstać 
nowy przystanek kolejowy. Ma to 
umożliwić bezpośrednie (bez zmia-
ny kierunku jazdy w Jaworznie 
Szczakowej) połączenie z Krakowa 
w kierunku Bukowna i Olkusza.

Zgodnie z informacjami od or-
ganizatora przewozów, tj. Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, obecnie rozpa-
trywane jest uruchomienie 7 par 
bezpośrednich pociągów dziennie 
w relacji Kraków-Olkusz z wy-
korzystaniem nowej  łącznicy. 
Mają to być pociągi przyspieszone, 
obsługujące stacje w: Olkuszu, 
Bukownie, Jaworznie, Trzebinii, 
Krzeszowicach i Krakowie. Dekla-
rowany czas przejazdu całej trasy 
wynieść ma od 50 do 60 minut.

Inwestycja miałaby powstać 
w ramach Programu Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruk-
tury Kolejowej „Kolej+”. Celem 
tej inicjatywy jest uzupełnienie 
sieci torowej o połączenia kolejowe 
miejscowości o populacji powyżej 
10 tys. mieszkańców, które nie po-
siadają dostępu do pociągów pasa-
żerskich z miastami wojewódzkimi 
lub takich, które posiadają dostęp 
do kolei, ale istniejące połączenia 
wymagają usprawnienia.

W ramach I etapu programu, 
polegającego na zgłaszaniu wnio-
sków i ich oceny przez spółkę PKP 
PLK pod względem formalnym, do 
dalszego procedowania zakwalifi-
kowano 75 z 96 zaproponowanych 
projektów. Do końca listopada 
bieżącego roku trwa drugi etap, 
po lega jący  na  przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych oraz 
wstępnego studium planistyczno-
-prognostycznego. Później nastąpi 
kwalifikacja projektów do progra-
mu przez PKP PLK oraz akceptacja 
listy przez Ministerstwo Infra-
struktury. Termin ostatecznej re-
alizacji zatwierdzonych projektów 
to 2028 r.

Obecnie niewiele można po-
wiedzieć o kosztach planowanej 
inwestycji oraz szczegółach jej 
realizacji. Opracowanie niezbęd-
nej i dokładniejszej dokumentacji 
będzie bowiem możliwe dopiero 
wiosną przyszłego roku, po przej-
ściu do kolejnego etapu przedsię-
wzięcia. Zakładając oczywiście, że 
projekt zostanie zaakceptowany.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? 
– Jak zwykle zapraszamy do 
dyskusji w Internecie!

Dyskusja 
o pociągach do 

Krakowa trwa…

Zielony kapitał dla przyszłych pokoleń
Bukowno. Wielu miesz-

kańców i turystów myśląc 
„Bukowno”, od razu widzi 
dwie rzeczy: piasek i lasy. 
Gmina ta pomimo rozwoju 
przemysłu nie straciła swo-
jego rekreacyjnego charakte-
ru, a wszystko dzięki bardzo 
dużej powierzchni lasów po-
krywających aż 4666 ha. Le-
sistość Bukowna to 72,2%, co 
znacznie przekracza średnią 
wojewódzką i krajową. 

Ogromny wkład w taki stan 
rzeczy ma prowadzona od lat na 
terenach poeksploatacyjnych re-
kultywacja wyrobisk piasku w kie-
runku leśnym. Odpowiedzialne 
podejście do kwestii ochrony 
środowiska leśników, naukowców 
i praktyków z branży eksploata-
cji powierzchniowej złóż piasku 
w modelowy sposób pokazało, jak 
prowadzić działalność górniczą 
z pełnym poszanowaniem środo-
wiska przyrodniczego. 

Wszystko w myśl zasady, że 
Ziemi ani środowiska nie dosta-
liśmy w spadku po naszych ro-
dzicach, ale „pożyczyliśmy ją” 
od naszych dzieci. Rekultywacja 
to właśnie lokowanie kapitału 
w przyszłe pokolenia – kapitału 
w postaci czystego środowiska, 
pięknych lasów i zdrowego powie-
trza. Bukowno to jedna z niewielu 
gmin, w której do rekultywacji nie 
wykorzystuje się odpadów. 

Był i będzie las
Zacznijmy jednak od tego, 

czym jest proces rekultywacji 
i jakie ma znaczenie z punktu wi-
dzenia ochrony środowiska. Pro-
ces rekultywacji to przywracanie 
wartości przyrodniczych terenom, 
na których była prowadzona dzia-
łalność człowieka. W przypadku 
Bukowna i okolicy mówimy o tzw. 

rekultywacji w kierunku leśnym, 
gdyż związana jest ona z odtwa-
rzaniem lasu na terenach, na któ-
rych była prowadzona eksploata-
cja piasku. 

Jak podkreślają służby leśne, 
które nadzorują cały proces, eks-
ploatacja nie zmniejsza czy też 
nie eliminuje powierzchni leśnej. 

- Badania naukowe i obserwa-
cja zalesionych terenów zrekulty-
wowanych dowodzą, że tereny po 
eksploatacji, a następnie rekulty-
wacji, zyskują lepsze właściwości  
wilgotnościowe – wyjaśnia Eweli-
na Boruń, Zastępca Nadleśnicze-
go z Nadleśnictwa Chrzanów.

Rekultywacja wpisuje się w za-
sadę zrównoważonego rozwo-
ju, którą respektuje coraz więcej 
przedsiębiorstw z różnych branż 
gospodarki, np. działający na te-
renie Bukowna Zakład wydobycia 
i przeróbki piasku. Sibelco Po-
land, bo o tej firmie mowa, swo-
ją działalność prowadzi zgodnie 
z racjonalną gospodarką złożem 
kopaliny. Na obszarach, na któ-
rych Zakład kończy eksploatację, 
sadzi się drzewa i odtwarza lasy. 

Przedstawiciele Nadleśnictwa 
Chrzanów, które nadzoruje ten 
proces, podkreślają, że prowa-
dzona przez Zakład w Bukownie 
rekultywacja o kierunku leśnym 
jest jedną z najlepiej wykonanych.

Wytyczne nadzoru 
przyrodniczego

Służby leśne na bieżąco prze-
kazują wskazówki i wytyczne co 
do tego, jak prawidłowo rekulty-
wować tereny, zwłaszcza w zakre-
sie odpowiedniego przygotowania 
gleby do sadzenia małych drze-
wek. Podłoże, na które mają trafić 
młode drzewka, wzbogacane jest 

humusem, a więc najżyźniejszą 
częścią wierzchniej warstwy gle-
by leśnej. Przedsiębiorstwo, któ-
re planuje eksploatację zdejmuje 
ją z powierzchni podczas prac 
wstępnych, a więc przed przystą-
pieniem do wydobycia.

-Następnie przechowuje tę 
warstwę gleby leśnej na pryzmach 
przez czas eksploatacji piasku. 
Po jej zakończeniu rozściela ją na 
końcowym etapie rekultywacji – 
uzupełnia Ewelina Boruń.

Powstają małe  
zbiorniki wodne

Ponadto przed posadzeniem 
sadzonek powierzchnia obsiewa-
na jest łubinem, który po zakwit-
nięciu mieszany jest z glebą po to, 
aby dodatkowo wzbogacić pod-
łoże i stworzyć jak najlepsze wa-
runki wzrostu młodego pokolenia 
drzewek. 

Ważnym elementem rekul-
tywacji jest wprowadzanie ma-
łych zbiorników wodnych, które 
zwiększają bioróżnorodność na 
danym terenie, co jest korzyst-
ne z punktu widzenia zmian kli-
matu. Dlatego też na terenach 
rekultywowanych wykorzystuje 
się wszystkie obniżenia terenu, 
w których zbiera się woda, do 
tworzenia oczek wodnych.

Wójt Gminy Bolesław

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 

32 642 40 71 wew. 227.

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 

ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży w drodze przetargu pisemnego 

nieograniczonego – działki nr  1034 o pow. 0,0334 

ha i nr 1035/2 o pow. 0,0357 ha, obręb Bolesław.

OGŁOSZENIE PŁATNE

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

OLKUSZ
Wiola Woźniczko, fot.UMiG Olkusz

Günter Pabst odebrał tytuł 
Honorowego Obywatela Olkusza. 
O tym, że Olkusz uhonorował 
w ten sposób przewodniczącego 
Koła Partnerskiej Współpracy 
Miast Schwalbach–Olkusz infor-
mowaliśmy w czerwcu, kiedy to 
stosowną uchwałę przyjęła Rada 
Miejska.

Przypomnijmy, że historia 
współpracy Olkusza i Schwalbach 
am Taunus trwa już niemal ćwierć 
wieku - sięga 1997 roku, kiedy 
to pierwszy w Małopolsce układ 
o partnerstwie miast podpisali 
burmistrzowie obydwu miast: 
Andrzej Ryszka i Horst Faeser. 
Wtedy też powstało Robocze Koło 
Partnerstwa Miast Schwalbach–
Olkusz, którego przewodniczącym 
został Günter Pabst. Od tamtej 
pory mieszkańcy regularnie się 
odwiedzają: zwiedzają, chodzą na 
wystawy i koncerty, organizują 
wykłady i szkolne wymiany mło-
dzieży. Uroczyście obchodzone 
są także jubileusze partnerstwa. 
W 2014 roku dla podkreślenia 
współpracy miast na olkuskim 
rynku odsłonięto Ławeczkę Przy-
jaźni. Przyjaciele z partnerskiego 
miasta nieustannie interesują się 
tym, co dzieje się w Olkuszu i od 
lat chętnie angażują się w różne 
inicjatywy. Przykładem może być 
finansowe wsparcie na prace przy 
Miejscach Pamięci  na Starym 
Cmentarzu czy renowacje organów 
Hummla, a także charytatywna 

akcja „Pomóżmy Michałkowi”.  
Szeroko rozumiana współpraca 
to w dużej mierze zasługa dwójki 
pasjonatów – przewodniczącej 
olkuskiego Stowarzyszenia Miasta 
Partnerskie Genowefy Bugajskiej 
i właśnie Güntera Pabsta.

Wniosek o nadanie tytułu 
złożyło Stowarzyszenie „Miasta 
Partnerskie”.  W uzasadnieniu 
czerwcowej uchwały rady miej-
skiej tak uzasadniano nadanie 
tutyłu honorowego obywatela: 
„( . . . )  Pan Günter Pabst znany 
jest wielu mieszkańcom Olkusza. 
Interesuje go wszystko to,  co 
dzieje się w Srebrnym Mieście. 
Jak sam mówi, „Olkusz to dla nas 
w Schwalbach okno na Polskę.” 
Jest nieformalnym ambasadorem 
Olkusza i Polski. Promuje przy-
jazną współpracę obu państw, 

dając przykład, że – pamiętając 
o trudnej historii – można oddol-
nie, poprzez kontakty lokalnych 
społeczności,  pokojowo budo-
wać przyjazne sąsiedzkie relacje, 
a  w e fekcie  – demokratyczną 
wspólnotę europejską. Doceniając 
Pana Güntera Pabsta, docenia-
my jednocześnie lata wspólnej 
edukacji i wymiany doświadczeń 
pomiędzy Olkuszem i Schwalbach 
am Taunus”.

Wręczenie tytułu odbyło się 
17 września podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej w Miejskim 
Ośrodku Kul tury  w Olkuszu. 
Rano tego dnia wraz z delega-
cją Schwalbach złożono kwiaty 
pod pomnikiem  „Poległym za 
Ojczyznę i pomordowanym przez 
faszystów 1939 – 1945”. - Tym 
bardziej symbolicznego wymiaru 

nabiera dzisiejsza uroczystość. 
Pan Günter Pabst jest postacią, 
która potrafi znaleźć w innych 
ludziach te wartości, które łączą. 
Połączył  społeczność Olkusza 
oraz Schwalbach, budując relacje 
i przyjaźnie, które przetrwały lata 
– mówił olkuski burmistrz Roman 
Piaśnik, który wraz z przewod-
niczącym Rady Miejskiej Janem 
Kucharzykiem wręczył Gunterowi 
Pabstowi dyplom nadania tytułu 
Honorowego Obywatela oraz oko-
licznościowy upominek. 

- Serdecznie dziękuję za ten 
zaszczyt i postaram się być go 
godnym. Dziękuję organizacj i 
Miast Partnerskich w Olkuszu za 
inicjatywę przyznania mi tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
Olkusz. Dziękuję członkom Rady 
Miejskiej i jej przewodniczącemu 
Janowi Kucharzykowi. Dziękuję 
Panu Burmistrzowi Romanowi 
Piaśnikowi oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do podjęcia decyzji 
o przyznaniu mi tej honorowej 
funkcji Waszego miasta – powie-
dział Günter Pabst. Zwieńczeniem 
uroczystości był koncert Piotra 
Kalickiego z zespołem.

Günter Pabst jest dziewiątym 
honorowym obywatelem Olkusza. 
Wcześniej ten tytuł otrzymali: 
Stefan Ząbczyński, Władysław 
Gnyś, Janina Majewska, Marian 
Biliński, Horst Faeser, Kazimierz 
Czarnecki, Mosze Berger i Józef 
Januszek.

Günter Pabst Honorowym 
Obywatelem Olkusza



3Przegląd Olkuski | 24 września 2021 |www.przeglad.olkuski.pl

PODZIĘKOWANIA

POWIAT
A.N.Q.A.

„Maseczkowy” obowiązek funk-
cjonuje już chyba tylko na papierze 
— z takim przemyśleniem zwrócił się 
do nas niedawno jeden z Czytelników. 
Jego zdaniem coraz mniej osób stosu-
je się do nakazu zakrywania nosa i ust 
w sklepach. – Czy chcemy powrotu 
do tego, co było na jesieni zeszłego 
roku? – pyta zbulwersowany. 

Lato to okres, w którym o pandemii 
mówiło się zdecydowanie mniej. Wraz 
z poluzowaniem obostrzeń, jakie miało 
miejsce na przełomie maja i czerwca, 
życie Polaków zaczęło powoli wracać do 
przedpandemicznej normalności. Jak 
można było się spodziewać, u progu je-
sieni temat wraca jednak jak bumerang. 
Niedawno do naszej redakcji zadzwonił 
mieszkaniec Olkusza, opowiadający 
o swoich przemyśleniach na temat 
stosowania się przez społeczeństwo do 
aktualnie panujących obostrzeń. 

- Robiąc codzienne zakupy za-
uważam, że coraz więcej osób „olewa” 
obowiązek noszenia maseczek w za-
mkniętych pomieszczeniach — relacjo-
nuje kontaktujący się z nami Pan Adam. 
- Przed wakacjami ludzie jeszcze zasła-
niali twarz. Od czasu do czasu widziałem, 
żeby ktoś się do tego nie stosował, ale to 
były pojedyncze przypadki. Natomiast 
teraz zdarza się to zdecydowanie częściej 
— dodaje nasz rozmówca.

Zgodnie z przepisami, w sklepach 
obowiązuje bezwzględny nakaz zasłania-
nia nosa i ust. Maseczkę należy również 
nosić do czasu zajęcia miejsca przy sto-
liku w restauracji. Za niestosowanie się 
do tych wymogów grozić może mandat 
lub grzywna. Z egzekwowaniem prawa 
przez właścicieli lokali bywa jednak róż-
nie. - Jak ja mam do tego zmusić ludzi? 
Postawić kogoś, kto będzie to sprawdzał 
na wejściu? Tylko kogo? To bez sensu, bo 
im większe będę robił klientom trudno-
ści, tym mniej osób będzie robić u mnie 
zakupy — mówi nam właściciel jednego 
z olkuskich sklepów spożywczych.

O ile można jeszcze zrozumieć 
drobnych przedsiębiorców bojących 
się o przyszłość swoich firm, o tyle 
postawa sklepów wielkopowierzchnio-
wych i niektórych instytucji wzbudza 
zdziwienie. - Z jednej strony słyszymy 
w głośnikach komunikaty o standardach 
bezpieczeństwa, z drugiej zaś widzimy 
obsługę, która nie dość, że sama je 
ignoruje, to jeszcze nie egzekwuje ich 
od klientów. Osoby odpowiedzialne za 
organizację pracy w takich miejscach 
traktują ten temat po macoszemu. Na 
zachodzie byłoby to nie do pomyślenia. 
Byłem na wczasach za granicą. Tamtejsi 
ochroniarze nie wpuszczali do marketów 
nikogo, kto nie miał maseczki na twarzy 
-relacjonuje kolejny z Czytelników, który 
dzwonił ostatni do naszej redakcji.

Wróćmy jednak do naszego lo-
kalnego podwórka. Tutaj ekspedienci, 
którzy zwracają klientom uwagę za brak 
maseczek, spotykają się z różnymi reak-
cjami z ich strony. - Jedni tłumaczą, że 
to z roztargnienia i szybko je zakładają. 
Inni odpowiadają, że wpadli tylko po 
jedną rzecz i zaraz uciekają, a maseczkę 
zostawili w domu albo w samochodzie. 
Niektórzy zasłaniają się argumentem, 
że są zaszczepieni albo przeszli już CO-
VID. Zdarzają się też przypadki agresji 
i chamskich odzywek — opowiada nam 
Pani Ewa, kasjerka jednego z okolicz-
nych marketów. - Ludzie nie rozumieją, 
że w razie kontroli problemy będziemy 
mieli również my — dodaje nasza roz-
mówczyni. 

- Brak maseczki to nie wyraz odwa-
gi, tylko głupoty — słyszymy od jednego 
z olkuskich lekarzy, który ze względów 

osobistych i zawodowych zastrzega przy 
tym, że chce pozostać anonimowy. - Wie-
le osób zaszczepionych nosi maseczki, bo 
są świadomi, że mogą mimo szczepienia 
przenosić wirusa na  innych. Niestety 
są też osoby, które z brakiem maseczki 
obnoszą się jak radzieccy bohaterowie 
wojenni z medalami na defiladzie. W swej 
ignorancji nie zdają sobie sprawy, że 
własne bezpieczeństwo zawdzięczają 
tej części społeczeństwa, która nosi 
maseczki i się zaszczepiła. Osobiście 
uważam, że nawet jeśli ktoś nie wierzy 
w wirusa, to mógłby stosować się do 
przepisów, choćby przez szacunek dla 
pozostałych, a w szczególności dla osób 
z upośledzoną odpornością. Zwłaszcza 
że nie trzeba w nich chodzić wszędzie 
i przez cały dzień, a jedynie w wybranych 
miejscach — mówi medyk.

A jak przedstawia się aktualna 
sytuacja epidemiczna w naszej okolicy? 
Przyjrzeliśmy się lokalnym statystykom 
dotyczącym zachorowań i szczepień. Na 
dzień 19.09.2021 r. w powiecie olkuskim 
w pełni zaszczepionych było 51422 osób, 
czyli około połowa wszystkich mieszkań-
ców. W niedzielę nie stwierdzono w na-
szej okolicy żadnego nowego przypadku 
zachorowania. Na przestrzeni całego 
ubiegłego tygodnia na 256 wykonanych 
testów, pozytywny wynik uzyskano w 12 
przypadkach. Ministerstwo Zdrowia 
prognozuje, że do końca tygodnia ilość 
pozytywnych testów w skali kraju może 
wynosić tysiąc dziennie.

Covidowe „rozluźnienie”

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

- Uzbieraliśmy kilogramy śmieci 
- mówią uczestnicy akcji sprzątania 
lasu na Mazańcu. Do przedsięwzięcia 
zainicjowanego przez dyrekcję olku-
skich Domów Dziecka: „Pomocna 
Dłoń” i „Dworek Marzeń” dołączyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Olkuszu oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Bukownie.

We wtorek uczestnicy akcji z Ol-
kusza spotkali się w „Dworku Ma-
rzeń” przy ul. Żuradzkiej, skąd wraz 
z opiekunami, wyposażeni w worki 

i rękawiczki, wyruszyli na zaplanowaną 
trasę. W lesie spotkali się z uczniami 
z SP 2 z Bukowna. Po kilku godzinach 
sprzątania uzbierano sporą ilość 
śmieci.   

Akcji patronował starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk. -Żyjemy w czasach 
gdzie śmieci otaczają nas na każdym 
kroku. Dlatego też tego typu akcje 
są bardzo potrzebne. Zwiększają one 
bowiem świadomość ekologiczną 
najmłodszych mieszkańców naszego 
powiatu. Wyrobienie nawyków co do 
segregacji śmieci na początku życia 
z pewnością przełoży się na dyscyplinę 
w dorosłym życiu. Dziękuję Pani Dyrek-
tor Domu Dziecka w Olkuszu, która we 

współpracy z placówkami oświatowymi 
oraz Nadleśnictwem Olkusz zainicjo-
wała akcję sprzątania świata - mówił 
starosta Bogumił Sobczyk.

Ekodoradca ze Starostwa Powia-
towego Łukasz Zarzycki przygotował 
dla  uczestników konkurs z nagrodami. 
Do inicjatywy włączyło się również 
olkuskie nadleśnictwo.

- Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za wielką pomoc, każde ręce były 
bardzo potrzebne. Jesteśmy z siebie 
ogromnie dumni. Las na Mazańcu 
został wysprzątany - mówi dyrektor 
olkuskich domów dziecka Dominika 
Sobera – Goc.

Sprzątanie lasu 
na Mazańcu

Mieszkańcy pytają, kiedy zakoń-
czą się prace na ul. Starowiejskiej 
w Żuradzie. Osoby dzwoniące do nas, 
uskarżają się na utrudniony dojazd 
do swoich posesji. Zarząd Drogowy 
w Olkuszu dwukrotnie informował 
nas o planowanym terminie zakoń-

czeniu robót, prowadzonych przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-

nalizacji Sp. z o.o. Tym razem zwró-

ciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia 

bezpośrednio do tej instytucji. Inter-

wencja wysłana w dniu 22.09.2021.

Interwencje 
w toku

POWIAT
Wiola Woźniczko

Polska Izba Inżynierów Budow-
nictwa organizuje w najbliższą sobo-

tę, 25 października, dzień otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych szeroko 
rozumianą tematyką budownictwa. 
Konsultacje są bezpłatne. W Olkuszu 
punkt konsultacyjny będzie czynny 
w godzinach od 9.00 do 14.00 w bu-

dynku Powiatowej Stacji Sanitarno 

- Epidemiologicznej Olkuszu przy 

al. 1000- lecia 13A, gdzie mieści 

się Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego.

Bezpłatne konsultacje 
z inżynierami budownictwa

i Kanalizacji w Olkuszu Sp. z o. o. 
przygotowało wniosek taryfowy na 
trzy lata (stawki ustalane są osobno 
na poszczególne lata).

Taryfowe stawki netto obowią-
zujące od 23 września 2021 roku do 
31 grudnia 2021 roku kształtują się 
następująco: 6,41 zł za 1 m3 wody 
dla gospodarstw domowych i 10,09 zł 
za 1m3 odebranych ścieków. Do taryf 
radni czterech samorządów uchwalają 
dopłaty z gminnych budżetów.

W załączonej infografice podajemy 
wysokości dopłat z gminnych budże-
tów (obowiązujących od 1.06.2021 do 
31.12 2021) oraz stawki, jakie zapłacą 
mieszkańcy. Dane pochodzą z cennika 
widniejącego na stronie Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. 
o. w . Olkuszu.

6,66 zł brutto za 1m3 wody i 9,31 
zł za m3 ścieków – takie stawki obo-
wiązują w gminie Bolesław. W Bukow-
nie kształtują się one następująco: 

6,66 zł brutto za 1 m3 wody i 8,74 zł 
brutto za 1m3 ścieków. Mieszkańcy 
gminy Klucze zapłacą 6,22 zł brutto 
za 1m3 wody i 9,59 zł brutto za 1m3 
ścieków. W Olkuszu mieszkańcy będą 
płacić 6,58 zł brutto za 1 m3 wody 
i 9,71 zł brutto za 1 m3 ścieków.

Więcej o podwyżkach stawek za 
wodę i ścieki oraz o tym, jak będą 
się kształtować w najbliższych latach 
przeczytacie na naszych łamach w ko-
lejnym wydaniu.

Serdeczne podziękowania 
dla Rodziny, Przyjaciół, Znajomych, Sąsiadów, 

uczestników pogrzebu, 
którzy brali udział we mszy żałobnej 

i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku

ŚŚPP Anny Kalety

za złożone kwiaty, wieńce, modlitwy 
i intencje mszalne 

oraz słowa otuchy i kondolencje. 

Składa Rodzina 

Serdeczne podziękowania 
za odprawioną mszę świętą żałobną za

oraz pokrzepiające słowa wygłoszonej homilii, 
które trafiły do serc wszystkich Uczestników pogrzebu

ŚŚPP Annę Kaletę

składa Rodzina

dla ks. dra Artura Seweryna
oraz ks. Tomasza Sroczyńskiego

Serdeczne podziękowania 
dla Pana Mariana Kostulskiego za okazaną pomoc 

i profesjonalne przygotowanie ceremonii pogrzebowej

ŚŚPP

Anny Kalety

składa Rodzina

Nekrologi, podziękowania, kondolencje.

Już od 40 zł.

Zgłoś
interwencję!
32 754 44 77
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TRZYCIĄŻ
Ewa Barczyk

Chociaż pogoda bardzo starała 
się pomieszać szyki organizatorom, 
to tegorocznego XIV Święta Ziem-
niaka w Gminie Trzyciąż nie sposób 
nie nazwać udanym. Pomimo nie-
zbyt przyjemnego zimna, mieszkań-
cy oraz goście dopisali i świetnie 
bawili się na rodzinnym pikniku 
pod hasłem „Śladami tradycji kuli-
narnych  w dolinie Dłubni”.

Tegoroczne Święto Ziemniaka 
rozpoczęło odrabianie zaległości, do 
których przyczyniła się pandemia, czyli 
uroczyste poświęcenie wozu ratowni-
czo-gaśniczego, od kilku miesięcy słu-
żący już strażakom z OSP w Trzyciążu. 
Poświęcenia dokonał proboszcz parafii 
Jangrot ks. kanonik Andrzej Bil. Na-
stępnie „rodzice chrzestni” wozu prze-
cięli symboliczną wstęgę, nie zabrakło 
też pokropienia pojazdu szampanem, 
a na koniec strażacy zaprezentowali 
możliwości dźwiękowe syreny nowego 
nabytku.

Oficjalnego otwarcia tegorocznych 
obchodów lokalnego święta zbiorów 
dokonał wójt Roman Żelazny witając 
gości, którzy nie przestraszyli się chło-
du, a następnie na scenę zostali zapro-
szeni laureaci tradycyjnych dorocznych 
konkursów, związanych ze Świętem 
Ziemniaka. Nagrodę za największą 
bulwę ziemniaczaną odebrali gospoda-
rze z Imbramowic, państwo Agnieszka 
i  Andrzej Gąsior, za wyhodowanie 
ziemniaka odmiany „Vinieta” o wadze 
1,662 kg. Wszystkie zgłoszone do 

tegorocznego konkursu ziemniaczane 
olbrzymy można było podziwiać oglądać 
na wystawie przy scenie.

Przydatne narzędzia ogrodnicze 
były nagrodą ufundowaną przez spon-
sorów konkursu na najpiękniejszy 
ogród w gminie Trzyciąż. Dwa równo-
rzędne pierwsze miejsca w kategorii 
„ogród przydomowy” zajęli Jolanta 
i Grzegorz Kotowie oraz Wiesława Gaj-
da – wszyscy z Trzyciąża, natomiast 
w kategorii „gospodarstwo rolne” miej-
sce pierwsze zajął ogród Rafała Kubika 
z Imbramowic.

W tradycję święta wpisały się także 
zawody wędkarskie, rozgrywane na 
stawach w Trzyciążu. Miłośnicy tego 
sportu rywalizowali w sobotę przed 
Świętem Ziemniaka, a na festynowej 
scenie nagrodę za najlepszy połów 
odebrał Krzysztof Jonkis z Trzyciąża 
za złowienie czterech karpi o łącznej 
wadze 19,5 4 kg.

Tradycyjne – obok występów na 
scenie – najważniejszą częścią jesienne-
go święta w Trzyciążu jest festiwal lokal-
nych smaków, podczas którego swoje 
popisowe dania serwują gospodynie 
z gminy Trzyciąż oraz gmin ościennych. 
Najwięcej jest oczywiście tradycyjnych 
i zupełnie nowoczesnych dań z ziem-
niaków, ale nie brakuje też innych 
pyszności, w tym ciast i napitków.

Podczas tegorocznego święta gości 
bawili ze sceny zespół „ Folk Lady” oraz 
oczekiwana przez tłumy wielbicieli 
gwiazda wieczoru – zespół Classic. 
Uczestnicy zabawy do ciemnego wie-
czora bawili się również przy muzyce 
serwowanej przez DJ Marka, a festyn 
zakończył pokaz sztucznych ogni.

Przy okazji pikniku każdy chętny 
mógł się zaszczepić przeciwko covid-19 
w pobliskim ośrodku zdrowia, a także 
dokonać obowiązku spisowego w dol-
nym hallu Urzędu Gminy.

Już po raz dziewiąty podczas 
Święta Ziemniaka odbył się Nad-
przemszański Festiwal Smaku, czyli 
konkurs na Produkt Lokalny „Nad 
Białą Przemszą”. Certyfikaty odebrały 
kolejne lokalne przysmaki i twórcy. 
Zanim to jednak nastąpiło, tradycyj-
nie już kapituła konkursowa stanęła 
przed niezwykle trudnym zadaniem, 
by w końcu wskazać laureatów tego-
rocznego konkursu w trzech katego-
riach: nagrodę w kategorii „Potrawa 
regionalna” otrzymało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kluczach za smakowity 
jesienny gulasz, za „Najlepszy napój 
regionalny” oceniający uznali tym 
razem napój aroniowy – serwowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jan-
grocie, a w kategorii „Rękodzieło” 
wygrały serwetki i bieżniki wykonane 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kąpielach Wielkich.

Rękodzieło prezentowali też senio-
rzy, uczestnicy Klubu Seniora, działa-
jącego przy GOPS Trzyciąż, dzieciaki 
i dorośli bawili się również na stoisku 
promocyjnym  firmy Gaz-System, 
jednego ze  sponsorów wydarzenia. Na 
stadionie znalazło się także miejsce na 
stoiska handlowe z odpustowymi atrak-
cjami i „dmuchańce” dla najmłodszych.

Jak na  ziemniaczane święto plo-
nów przystało, była też wystawa sprzętu 
rolniczego, wystawy ziemniaków sa-
dzeniaków oraz różnych odmian ziem-
niaków z gminy Trzyciąż, stoiska firm 
obsługujących rolnictwo oraz stoiska 
promocyjne i wystawiennicze, m.in. 
Spółdzielni  Mleczarskiej Skała, Koła 
Łowieckiego Sokół, wystawa dzwonków 
i wiele, wiele innych atrakcji.

Organizatorami Święta Ziemnia-
ka w Gminie Trzyciąż byli: Biblioteka 
i Ośrodek Animacji Kultury Gminy 
Trzyciąż, Urząd Gminy Trzyciąż, LGD 
Nad Białą Przemszą oraz OSP Trzyciąż 
i Sołectwo Trzyciąż.

Kto i jak dobrze się bawił na te-
gorocznym Święcie Ziemniaka w Trzy-
ciążu można zobaczyć na zdjęciach 
w galerii na www.przeglad.olkuski.pl

Święto Ziemniaka 
w gminie Trzyciąż 

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Za nami kolejna edycja Juro-
manii, czyli święta Jury Krakow-
sko – Częstochowskiej, będącego 
wspólnym projektem województwa 
śląskiego i małopolskiego. Week-
endowy festiwal przeniósł uczest-
ników imprezy w średniowieczne 
klimaty zamków i warowni. Mogli 
oni podziwiać zmagania rycerzy 
oraz brać udział w warsztatach 
i zajęciach edukacyjnych. W na-
szej okolicy wydarzenia związane 
z tą imprezą organizowane były na 
terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz 
Gminy Klucze.

W tym roku pogoda nie rozpiesz-
czała organizatorów i uczestników 
wydarzenia. Chłodna i pochmurna 
aura nie zniechęciła jednak Olkuszan, 
którzy chętni z szeregu atrakcji, jakie 
zostały dla nich przygotowane. Impre-
za rozpoczęła się w piątek zwiedzaniem 
średniowiecznej bazyliki św. Andrzeja 
Apostoła w Olkuszu, połączonym 

z prezentacją zabytkowych organów 
Hansa Hummla. 

Następnego dnia  odbył się „Fe-
stiwal Gwarków Olkuskich”. Na olku-
skim rynku wystąpiła orkiestra dęta 
ZGH „Bolesław” S.A. Były też stoiska 
z zagadkami, warsztaty plastyczne 
dla dzieci, a także gry miejskie. Na 
dziedzińcu Dawnego Starostwa Grupa 
Teatralna „Glutaminian Sodu” zapre-
zentowała etiudy teatralne „Legendy 
olkuskich gwarków”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się ekspozycja „Podziemny Olkusz”. 
Tego dnia chętni mogli poznać także 
inne piwnice w ramach akcji „Tajem-
nice olkuskich podziemi”. Na terenie 
Parku Rekreacyjno - Krajobrazowego 
„Silver Park” zorganizowano zaś strefę 
aktywności dla dzieci i młodzieży.

Głównym punktem programu by-
ła „Sarmacka zabawa w Rabsztynie”, 
która odbyła się w niedzielę. Przed 
zamkiem przemaszerował Podolski 
Regiment Odprzodowy oraz Małopol-
ska Chorągiew Husarska. Przez cały 
dzień u podnóża warowni odbywały się 
pokazy husarii i artylerii, inscenizacje 

walk na szable, prezentacja strojów 
szlacheckich oraz liczne atrakcje 
i aktywności dla najmłodszych, utrzy-
mane w stylu epoki. Dla miłośników 
aktywnego wypoczynku przygotowano 
indywidualny rajd rowerowy i pieszy 
z Olkusza na Rabsztyn, marsz nordic 
walking po rezerwacie Pazurek oraz 
grę terenową.

Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”. 
Projekt zrealizowany został przy 
wsparciu finansowym województw: 
małopolskiego i śląskiego. Współorga-
nizatorami byli: Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu, a part-
nerami: parafia św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu, Podziemny Olkusz, Zamek 
Rabsztyn, Nadleśnictwo Olkusz, 
Hufiec ZHP Olkusz, stowarzyszenia: 
Speleoklub Olkusz, Wszyscy dla 
wszystkich, Szansa Białej Przemszy, 
Ognisko Artystyczne „Żaczek”, ZGH 
„Bolesław”, Fundacja ZGH „Bole-
sław”, Kopalnia Wiedzy o Cynku 
i Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu.

Juromania 2021 

Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze  
Spółka z o.o. w Wolbromiu

są producentem wyrobów i dostawcą usług dla wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ponad 40-letniego doświadczenia w dostawach wyrobów do branży górniczej, budowlanej i 
transportu technologicznego. Profil naszej działalności jest wynikiem połączenia produkcji odkuwek oraz 
wytwarzania konstrukcji stalowych. Firma posiada 3 wydziały produkcyjne mieszczące się w dwóch lo-
kalizacjach na terenie Wolbromia.

Obecnie do naszego Zakładu poszukujemy Kandydatów na stanowiska:
• Ślusarz 
• Spawacz
• Operator obrabiarek CNC
• Operator obrabiarek do obróbki skrawaniem
• Operator wypalarki gazowo-plazmowej CNC 

Zatrudnimy również pracowników niewykwalifikowanych  
do przyuczenia w w/w zawodach.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę.
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z długoletnią tradycją na rynku.
• Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.
• Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i umiejętności kandydata.
• Pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV  
oraz listu motywacyjnego na adres: teresa.sikora@wostal.pl lub złożenie bezpośrednio  

w siedzibie Spółki w Wolbromiu przy ul. 1 Maja 29-37.
Prosimy o dopisanie w aplikacji poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZMK Wostal Spółka z o.o. w Wolbromiu w celu re-
krutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wostal Spółka z o.o.  
poszukuje pracowników

Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze „Wostal” Spółka z o.o. w Wolbromiu są producentem wyrobów i do-
stawcą usług dla wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem ponad 40-letniego do-
świadczenia w dostawach wyrobów do branży górniczej, budowlanej i transportu technologicznego. Profil 
naszej działalności jest wynikiem połączenia produkcji odkuwek oraz wytwarzania konstrukcji stalowych. 
Firma posiada 3 wydziały produkcyjne mieszczące się w dwóch lokalizacjach na terenie Wolbromia.

Obecnie do naszego Zakładu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Technolog obróbki skrawaniem
Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne (wskazane kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn, 
inżynieria produkcji, obróbka skrawaniem lub pokrewne). 

• Min. 3 lata doświadczenia zawodowego.
• Doświadczenie we wdrażaniu nowych procesów technologicznych.
• Wiedza związana z eksploatacją obrabiarek do metalu.
• Znajomość metod i technik produkcji w procesach obróbki skrawaniem.
• Umiejętność programowania obrabiarek sterowanych HEIDENHAIN oraz FANUC.
• Znajomość aplikacji MS Office, w szczególności MS Excel.
• Znajomość programu AutoCAD, PTC CREO będzie dodatkowym atutem.

Ogólny zakres obowiązków:
• Przygotowanie procesów technologicznych w zakresie obróbki skrawaniem.
• Przygotowanie wycen w zakresie obróbki skrawaniem.
• Przygotowanie programów na maszyny CNC.
• Wybór maszyn i narzędzi.
• Bieżąca obsługa wydziału produkcyjnego.
• Analiza bieżących problemów technologicznych.
• Optymalizacja procesów produkcyjnych.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę.
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z długoletnią tradycją na rynku.
• Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.
• Świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV  
oraz listu motywacyjnego na adres: teresa.sikora@wostal.pl lub złożenie bezpośrednio  

w siedzibie Spółki w Wolbromiu przy ul. 1 Maja 29-37.
Prosimy o dopisanie w aplikacji poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZMK Wostal Spółka z o.o. w Wolbromiu w celu re-
krutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
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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, 

chirurg, USG jamy brzusznej, USG dop-
pler naczyń. Leczenie chorób żył: le-
czenie żylaków, „pajączków” za pomo-
cą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydol-
ności żylnej), konsultacje z  zakresu 
chirurgii ogólnej. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyjmu-
je w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista 

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

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

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg 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 gi-

nekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 606 647 961. Pon., wt., pt. 15.30–17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00.

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. Absol-
went Wydziału Lekarskiego Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Na codzień zajmuje się 
ciężkimi przypadkami, wymagającymi 
hospitalizacji i leczenia operacyjnego. 
Zajmuje się także zabiegami medycy-
ny estetycznej z użyciem m.in. toksy-
ny botulinowej, kwasu hialuronowego 
i osocza bogatopłytkowego. Oprócz 
zabiegów dla urody, leczy botoksem 
migrenowe bóle głowy, bruksizm, przy-
kurcze czy nadpotliwość. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED” Ol-
kusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 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. 
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, dzie-

ci i dorosłych: diagnostyka okulistyczna, 
OCT, wady wzroku, zez, niedowidzenie, 
okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 
1000-lecia 20. Gabinet czynny codzien-
nie 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. za-
chowawczej z  endodoncją. Olkusz, ul. Ko-
ściuszki 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, spe-

cjalistyczna praktyka lekarsko-denty-

styczna. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, 
pon.-czw. 10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, re-
jestracja w godzinach pracy gabinetu lub 
telefonicznie Tel. 694 54 79 59.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 

Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 
14 (vis a vis kładki nad 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.

Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 

Rentgen stomatologiczny. Olkusz ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, 600 961654, po-
niedziałek - piątek 9.00 - 19.00
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Ol-
kusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja te-
lefoniczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. Tel. 606 305 405. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. 
F.  Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Piątek 
9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00. 
Tel. 32 754 25 18.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatolo-

gicznej Barbara Kucharzewska – Malik, spe-

cjalista chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8–14, śr. i pt. 
12–18, czw. 8.00-14.00. Rejestracja pacjentów 
w Gabinecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ.
Chirurg Stomatologiczny Implantolog Ja-

cek Jasiniak Olkusz, ul. F. Nullo 35 b. Tel. 
32 754 25 18.

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” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrniające 
twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, maki-
jaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielęgnacyjna 
i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872  
www.gabinet-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja 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
24.09 ul. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

25.09 al. 1000-lecia 2B  - dyżur 20:00-24:00 ul. Mariacka 6

26.09 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

27.09	 ul.	Piłsudskiego	22	 - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

28.09 ul. Skwer 6 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

29.09 ul. K. K. Wielkiego 24  - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

30.09	 ul.	Rabsztyńska	2	 - 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
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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.

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.

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi, tanio! Tel.
(512)424466.

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 wykonania 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
Garsonierę w Krakowie wynajmę 
studentce, studentowi I roku. Tel.
(793)879275.

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

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

 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.

RÓŻNE
 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 

zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania w 
domu klienta). Tel.(600)057912.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze 

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

KRONIKA POLICYJNA

REKLAMA

POWIAT
Wiola Woźniczko, fot. UMWM

Pomoc dzieciom z niepełno-
sprawnością, piłka nożna, warsz-
taty dla dzieci i młodzieży – tego 
dotyczą cztery zwycięskie zadania 
Budżetu Obywatelskiego Małopol-
skiego z terenu naszego powiatu. 
Piąta edycja BO została właśnie 
rozstrzygnięta!

W całej Małopolsce zostanie zre-
alizowanych 85 zadań, na które prze-
znaczono 12 mln złotych. Mieszkańcy 
głosowali w sześciu subregionach – na 
każdy z nich przypadło po 2 mln 
złotych.

- Małopolanie po raz kolejny nie 
zawiedli! Dzięki swojemu zaangażowa-
niu wskazali jak chcą zmieniać swoje 
najbliższe otoczenie, a tym samym 
nasz region. Głosując określili nie 
tylko potrzeby oraz wskazali co jest 
dla nich szczególnie ważne, ale także 
zdecydowali na co powinny być wydat-
kowane środki finansowe Wojewódz-
twa Małopolskiego w wysokości aż 12 
milionów złotych! - mówi marszałek 
Witold Kozłowski.

Samorząd województwa podkre-
śla, ze w ty roku złożono największa 
jak do tej pory liczbę propozycji. 
Rekordowa okazała się także liczba 
głosujących mieszkańców – 245 711.

- Mimo dynamicznie przebiegają-
cej pandemii COVID-19, piątą odsłonę 
Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego kończymy z dużym 
sukcesem frekwencyjnym! Dziękuję 
autorom wszystkich zadań za zgło-
szone inicjatywy, a Małopolanom za 
tak liczne uczestnictwo w głosowaniu! 
Niezwykle cieszy fakt, iż w głosowaniu, 
z roku na rok, bierze udział coraz 
więcej młodych Małopolan – dodaje 
Iwona Gibas z zarządu województwa.

Które zadania wygrały?
Najwięcej głosów w subregionie 

Małopolska Zachodnia (obejmującym 
cztery powiaty: olkuski, chrzanowski, 
oświęcimski i chrzanowski) oddano 
na zadanie „Wszyscy razem w jednym 
tempie” z terenu naszego powiatu. 
Pod tym hasłem kryje się organizacja 
dla dzieci i młodzieży warsztatów 
z zakresu fizjoterapii, dogoterapii, pe-

dagogiki oraz warsztatów na basenie, 
prowadzonych w postaci grupowych 
zajęć terapeutycznych. Głównym 
celem zadania będzie usprawnianie 
ogólnorozwojowe dzieci i młodzieży 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
oraz kształtowanie właściwych postaw 
dzieci pełnosprawnych w odniesieniu 
do szeroko rozumianego pojęcia nie-
pełnosprawności. Wartość zadania 
wynosi 150 000,00 złotych.

„Mocni w pomocy – wsparcie dla 
dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin 
z terenu powiatu olkuskiego” - zadanie 
poparło 2220 mieszkańców. Chodzi 
o organizację zajęć tematycznych 
dla niepełnosprawnych dzieci i ich 
rodziców (sportowe, kulinarne) oraz 
zajęć świetlicowe w okresie ferii i wa-
kacji (ze wsparciem wolontariuszy). 
Poza tym w planie są warsztaty dla 
młodzieży szkół średnich zachęcają-
ce do wolontariatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem pomocy dla ro-
dzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Warsztaty zaplanowano w minimum 
pięciu szkołach ponadpodstawowych 
i w budynku Centrum Wsparcia 
Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny 
w Bukownie. Wartość zadania to 150 
000,00 złotych.

1625 głosów oddano na zadanie 
„Małopolska Akademia Futbolu dla 
Subregionu Małopolska Zachodnia”. 
Inicjatywa zakłada zwiększenie poten-
cjału sportowego klubów piłkarskich 
współpracujących i wspierających 
się we wzajemnym rozwoju: UKS AP 
21 Chrzanów, OKS Słowik Olkusz, 
Małopolska Akademia Futbolu. Za-
planowano zakup strojów meczowych, 
dresów, piłek i bramek. W projekcie 
ujęto też pokazowe treningi i organi-
zację turnieju sportowego. Wartość 
zadania wynosi 150 000,00 złotych.

Na inicjatywę „Bądź aktywny” 
zagłosowało 1255 mieszkańców. Ce-
lem zadania jest świadczenie usług 
opiekuńczych dla osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej oraz osób z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, mieszka-
jących w naszym powiecie. Miejscem 
realizacji będzie siedziba Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Olkuszu przy ul. Kosynierów 

12. Wartość zadania to 139 000,00 
złotych.

W Małopolsce Zachodniej (poza 
naszym powiatem) zrealizowanych 
zostanie jeszcze 10 inicjatyw. wśród 
nich, podobnie jak w skali całego 
województwa, prym wiodą zadania 
sportowe:  „Chechło YouTube Live 
festiwal (150 000,00 złotych, 2673 
głosów), „Kocham piłkę - Subregion 
Małopolska Zachodnia” (150 000,00 
złotych, 2441 głosów), „Małopolska 
kocha siatkówkę - wsparcie szkółek 
i klubów siatkarskich z subregionu 
Małopolska Zachodnia” (150 000,00 
złotych, 2198 głosów), „Sport uczy, 
rozwija, fascynuje - pomóżmy dzieciom 
i młodzieży odkryć pozytywne aspekty 
sportu amatorskiego i wyczynowego” 
(100 000,00 złotych, 1629 głosów), 
„ŁAŁtfit! - boiskowi dżentelmeni. Mało-
polska wspiera piłkarzy” (150 000,00 
złotych, 1327 głosów), „FutboLove Ma-
łopolskie dla Subregionu Zachodniego 
(150 000,00 złotych, 1316 głosów), 
„Biała ślizgawka - zimowo na sporto-
wo” (150 000,00 złotych, 1223 głosy), 
„Ziemia Sztuki - warsztaty artystyczne 
i koncerty (148 230,00 złotych, 1182 
głosy), budowa chodnika przy DW nr 
78 Kwaczała - gmina Alwernia (149 
875,50 złotych, 1040 głosów, Mało-
polska Akademia Tenisowa (91 043,84 
złote, 874 głosy). 

Trochę statystyki
W tegorocznej edycji najwięcej 

ważnych głosów oddali mieszkańcy 
miasta Krakowa (26 937). Z powiatu 
olkuskiego napłynęło 9807 głosów. 

Najchętniej głosowały osoby 
w wieku 36 - 49 lat (30,9 proc.). 
Mieszkańcy w wieku do 19 lat oddali 
19 proc. głosów; w wieku 26 - 35 lat 
- 18,3 proc.; w wieku powyżej 60 lat - 
18,2 proc.; a w wieku 50 - 59 lat - 13,6 
proc. W głosowaniu chętniej uczestni-
czyły kobiety - 119 238 (55 proc.) niż 
mężczyźni - 97 244 (45 proc.).

Zdecydowana większość (186 
748) głosów została oddana w wersji 
papierowej poprzez wrzucenie kart 
do urn, co stanowi 86 proc. Pozostałe 
14 proc. (29 734 głosy) oddano przez 
internet.

Wszystkie powyższe dane dotyczą 
głosów ważnych, których oddano 
88 proc.

Mamy cztery zadania 
w BO Małopolski!

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 trzy 
automaty do gier hazardowych, 
które znajdowały się w jednym 
olkuskich lokali. Zgodnie z ustawą 
o grach hazardowych automaty do 
gier mogą być udostępniane wyłącz-
nie w kasynach, na których prowa-
dzenie wymagana jest koncesja.

Policjanci prowadzą liczne kontro-
le nielegalnych punktów urządzania 
gier na automatach hazardowych. 
Działania te realizowane  są zarówno  
samodzielnie, jak również we współ-
pracy z innymi instytucjami, które 
walczą na co dzień z tym nielegalnym 
procederem.  Od początku roku na te-

renie powiatu olkuskiego zabezpieczo-
no 38 urządzeń, w tym 12 zestawów 
komputerowych.  

W dniu 17 września  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  podejrzenia, że  dochodzi tam 

do procederu urządzania nielegal-
nych gier hazardowych. Podczas 
przeszukania pomieszczeń w  lokalu, 
funkcjonariusze natrafili na 3 niele-
galne maszyny. Urządzenia te zostały 
zabezpieczone dla potrzeb postępowa-
nia karno-skarbowego, jakie będzie 
toczyło się w tej sprawie.

Za organizowanie gier hazardo-
wych poza wysoką grzywną grozi także 
kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

W Olkuszu zabezpieczono 
nielegalne automaty 
do gier hazardowych

KWAŚNIÓW 
DOLNY

KPP w Olkuszu
Tragedią zakończył się wypa-

dek, do którego doszło w ubiegły 
piątek tj. 17 września br. w  Kwa-
śniowie Dolnym. 18-letni kierowca 
fiata seicento zderzył się z peuge-
otem. Mężczyzna poniósł śmierć 
na miejscu. To już piąta ofiara 
śmiertelna wypadków drogowych, 
do których doszło w tym roku na 
terenie  powiatu olkuskiego.

W dniu 17 września br. około 
godziny 14.40 na drodze powiatowej 
w Kwaśniowie Dolnym doszło do tra-
gicznego wypadku, w którym zginął 
18-letni kierowca fiata. Jak wstępnie 
ustalono, kierowca seicento  jadąc 
z Kwaśniowa Dolnego w kierunku 
Klucz, stracił panowanie nad po-
jazdem, zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i uderzył w jadącego z naprze-
ciwka peugeota boxera. Kierowca fiata 
poniósł śmierć na miejscu.

To już piąta ofiara śmiertelna 
wypadków,  do których doszło  od po-
czątku roku na terenie dróg powiatu 
olkuskiego (w analogicznym okresie 

ubiegłego roku odnotowaliśmy 4 
wypadki śmiertelne).  Nieprawidłowe 
zachowania kierowców na drodze 
i pieszych m.in. nadmierna prędkość, 
nieustąpienie pierwszeństwa przejaz-
du, to tylko niektóre z przyczyn tych 
zdarzeń.  Apelujemy do kierowców 
o zdjęcie nogi z gazu i jazdę dosto-
sowaną do trudniejszych warunków 
atmosferycznych. Wielu z podobnych 
zdarzeń drogowych można by było 
uniknąć, gdyby kierowcy kierowali się 
rozsądkiem i przestrzegali obowiązu-
jących przepisów. 

Pamiętajmy, bezpieczeństwo na 
drodze zależy od nas wszystkich.

Śmiertelny wypadek 
w Kwaśniowie Dolnym

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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