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Jak wyglądają policyjne kon-
trole w kontekście przestrzegania 
pandemicznych obostrzeń? – Ta-
kie pytanie zadał nam niedawno 
mieszkaniec Olkusza. Czy mun-
durowych obowiązują w tej kwestii 
jakieś procedury? Postanowiliśmy 
przyjrzeć się tej sprawie bliżej.

„Covidowy” 
schemat działania

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 

Ważna do końca miesiąca. Dotyczy nowych klientów. 
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KUPON
RABATOWY

pierwszy
miesiąc 99zł

Promocja z okazji 9 urodzin przedszkola.

 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 

Schronisko dla zwierz�at RAFIK

czynne od wt.-pt. w godz. 10-16, sobota 9-14
Zapraszamy do adopcji: Bolesław, ul. Parkowa 60

604 942 877, 32 307 23 60

Zdjęcia piesków na FACEBOOK www.schroniskoboleslaw.pl

Psy z terenu Powiatu Olkuskiego są przewożone do naszego schroniska

Prowadzimy zbiórkę karmy!

Zaadoptuj psa!

.

- 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
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PODZIĘKOWANIA I KONDOLENCJE

POWIAT
Wiola Woźniczko

Pod takim hasłem Powiatowy 
Urząd Pracy w Olkusz zorganizował 
13. Ogólnopolski Tydzień Kariery. 
Patronat medialny nad wydarzeniem 
sprawował „Przegląd Olkuski”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to 
wydarzenie organizowane od 2009 roku 
z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Akcja ukierunkowana 
jest na promocję rozwoju zawodowego 
i przedsiębiorczości wśród młodych lu-
dzi, aby mogli dokonać jak najlepszych 
wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Wydarzeniem inaugurującym Ogól-
nopolski Tydzień Kariery była gala 
zawodów mundurowych pod hasłem: 
„Przekrocz siebie! – zdobądź zawodowy 
Mount Everest”. Na początek uczestnicy 
obejrzeli pokaz musztry w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół w Olkuszu ZDZ 
w Katowicach. Na hali MOSiR -u ucznio-
wie klas VII i VIII szkół podstawowych 
oraz III i IV klas szkół ponadpodstawo-
wych mieli okazję porozmawiać z przed-
stawicielami zawodów mundurowych 
i dowiedzieć się szczegółów na temat 
ich codziennej pracy. WKU Kraków, 6 
Brygada Powietrznodesantowa w Kra-
kowie, 112 Batalion Lekkiej Piechoty 
11 Małopolskiej Brygady Obrony Tery-

torialnej, 8 Baza Lotnictwa Transporto-
wego w Krakowie, Komenda Regionalna 
Centrum Informatyki w Krakowie, 5 
Batalion Dowodzenia w Krakowie, Szkoła 
Aspirantów Straży Pożarnej w Krako-
wie, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Olkuszu, Komenda 
Powiatowa Policji w Olkuszu, Zespół 
Szkół w Sławkowie – przedstawiciele tych 
instytucji gościli w olkuskim MOSiR-ze.

Drugiego dnia zorganizowano 
warsztaty dla uczniów klas ósmych pod 
hasłem „Niebanalna ekspedycja na górę 
pragnień zawodowych”. Głównym tema-
tem było dokonanie bilansu kompetencji 
uczestników zajęć, aby łatwiej było im 
wybrać dalszą edukacyjną drogę.

„Zdobywcy. Ludzie i ich kariery 
zawodowe” - to temat trzeciego dnia 
OTK. Tym razem uczniowie Zespołu 
Szkół w Wolbromiu zaprezentowali swoja 
szkołę - przygotowali filmiki obrazujące 
ścieżki kariery w zawodach, w których się 
kształcą. -O swojej drodze do sukcesu za-
wodowego opowiedział Łukasz Szlęzak, 
wspominając swoje początki działalności 
gospodarczej jako kreatywnego działania 
na rynku pracy, a jak ciężką pracą roz-
wijał swoje kompetencje, aby dzisiaj stać 
się człowiekiem sukcesu - zastępcą prze-
wodniczącego komisji egzaminacyjnej 
czeladniczej i mistrzowskiej w zawodzie 
kucharz w województwie małopolskim 

– informuje Powiatowy Urząd Pracy 
w Olkuszu.

Uczestnikami OTK były także przed-
szkolaki z naszego powiatu. Dla nich 
przygotowano konkurs plastyczny pod 
hasłem „Wyprawa na szczyt świata 
zawodów – kim chcę zostać ?”.

-Ogólnopolski Tydzień Kariery to 
niezwykle cenna i potrzebna inicjatywa. 
Cieszę się niezmiernie, że Powiatowy 
Urząd Pracy w Olkuszu mógł kolejny 
raz zorganizować szereg wydarzeń 
skierowanych do ludzi młodych. Mam 
nadzieję, że nasze działania ułatwią mło-
dzieży wybór właściwej ścieżki kariery 
zawodowej w bliższej bądź dalszej przy-
szłości.  Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym osobom, 
które przyczyniły się do organizacji XIII 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Już 
dzisiaj serdecznie zapraszam na przy-
szłoroczną edycję OTK - mówi dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu 
Piotr Polak.

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 
pragnie podziękować za wsparcie przy 
organizacji OTK - Dyrekcji i Uczniom 
Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu, Społem 
PSS w Olkuszu oraz P.P.U.H. Patrycja & 
Paweł s.c. Z.K.R. Rydzyk.

13. Ogólnopolski Tydzień Kariery 
odbył się pod patronatem Starosty 
Olkuskiego Bogumiła Sobczyka oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
Romana Piaśnika.

„Wyprawa na 3K - Kariera, 
Kompetencje, Kreatywność”

OLKUSZ,  
SIENICZNO

A.N.Q.A.
Oba wiadukty na DK94 w Ol-

kuszu są już przejezdne. Do zakoń-
czenia inwestycji pozostały jeszcze 
prace porządkowe. Drogowcy prze-
nieśli się teraz do Sieniczna, gdzie 
mają pozostać do końca miesiąca.

Koniec komunikacyjnego kosz-
maru w centrum Olkusza. Kierowcy 
mogą już korzystać z dwóch równo-
ległych wiaduktów, na dwóch jezd-
niach DK94. Po przebiegających nad 
linią kolejową wiaduktach można się 
poruszać bez utrudnień związanych 
z pracami remontowymi od czwartku 
21 października 2021 r.

Jak informuje Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
remont obu równoległych wiaduktów 
nad linią kolejową był niezbędny 
z uwagi na eksploatacyjne zużycie 
różnych elementów. - Na jezdni w kie-
runku Bytomia trzeba było wykonać: 
nową ściankę zapleczną przyczółka 
z przesunięciem w stronę Krakowa, 
wymienić dylatację modułową, odtwo-
rzyć płytę przejściową na dojeździe od 
strony Krakowa i kapy chodnikowe 
w rejonie dylatacji. Niezbędna była 
też konserwacja łożysk wiaduktu, 
wymiana nawierzchni na płycie wraz 
z izolacją pomostu oraz wymiana 
nawierzchni na dojazdach do mostu – 
wylicza Iwona Mikrut z krakowskiego 
oddziału GDDKiA.

Na jezdni w kierunku Krakowa do 
zakresu prac należały zaś: wymiana 
wpustu od strony Krakowa, wymiana 
nawierzchni na płycie (wraz z frag-
mentem izolacji płyty) i na dojazdach 
do obiektu oraz przy dylatacji od 
strony Krakowa. Tu też konieczna 
była konserwacja łożysk. Obydwa wia-
dukty wymagały również zabezpieczeń 
antykorozyjnych: elementów stalo-
wych konstrukcji nośnej, balustrad, 
ekranów oraz elementów żelbetowych.

- Do całkowitego ukończenia 
inwestycji wykonawcy pozostały 
tylko prace porządkowe i malowanie 
antykorozyjne ekranów. Koszt całego 
remontu wynosi ponad 2 mln 821 tys. 
zł – mówi Iwona Mikrut. Dodaje przy 
tym, że w dniu 20.10.2021 r. rozpoczął 
się remont nawierzchni na drodze 
krajowej nr 94 w Sienicznie.

- Będzie on polegał m.in.: na me-
chanicznym frezowaniu nawierzchni 
bitumicznej z profilowaniem, wymia-
nie oraz regulacji studni rewizyjnych 
i ściekowych, a także włazów studni 
rewizyjnych. Dodatkowo nakładane 
będą dwie nowe warstwy bitumiczne: 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
oraz warstwa ścieralna, wraz z wyko-
naniem wiązania między warstwowego 
z emulsji asfaltowej – informuje przed-
stawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Niestety prace te oznaczać będą 
kolejne utrudnienia dla kierowców. 
Ruch na tym odcinku odbywać się 
będzie wahadłowo z zastosowaniem 
ręcznego kierowania ruchem przez 
osoby uprawnione. Przewidywany ter-
min zakończenia prac to 29.10.2021 r.

Wiadukt 
otwarty, 

Sieniczno 
z utrudnieniami

POWIAT
Wiola Woźniczko

Stacja Krakowskiego Pogo-
towia Ratunkowego w Olkuszu 
otrzymała nowoczesną karetkę. To 
jeden z sześciu nowych ambulan-
sów, które w tym roku trafiły do 
Małopolski.

Przekazanie karetki odbyło się 
w siedzibie KPR przy ul. Osieckiej 
w Olkuszu.- Zależy nam, aby po-
gotowie miało najnowocześniejszy 
sprzęt. Życzę, aby ten nowy pojazd 
dobrze służył wszystkim Mieszkań-
com. Przy okazji Dnia Ratownictwa 
Medycznego , który obchodziliśmy 13 
października, przekazuję ratownikom 

medycznym i wszystkim pracowni-
kom, którzy współtworzą małopolski 
system ratownictwa medycznego 
– serdeczne podziękowania za nie-
oceniony trud Państwa codziennej 
pracy – mówi wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita.

Koszt karetki to około 400 tys. 
złotych. Jak informuje Małopolski 
Urząd Wojewódzki, decyzją Minister-
stwa Zdrowia do Małopolski trafiło 
sześć nowych karetek w ramach 
szerszych działań służących wymia-
nie floty. Ministerstwo sfinansowało 
ich zakup, a wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita wskazał wśród dyspo-
nentów uprawnionych do otrzymania 
wsparcia m.in. Krakowskie Pogotowie 
Ratunkowe.

Nowa karetka 
w naszym 
powiecie

Niedawno skontaktował się z nami 
mieszkaniec osiedla Pakuska w Olku-
szu, który postanowił odnieść się do ar-
tykułu „Policjanci na straży przepisów 
antycovidowych”, opublikowanego na 
naszych łamach na początku paździer-
nika. Zasugerował on, że to, co zostało 
opisane w wymienionej publikacji, mija 
się ze stanem faktycznym. - Zapytajcie 
mundurowych, jak dokładnie wygląda-
ją te ich kontrole. Ja zaobserwowałem 
bowiem następującą sytuację: na par-
king podjeżdża radiowóz, stoi dziesięć 
minut i odjeżdża. Funkcjonariusze nie 
wysiadają i nie wchodzą do sklepu. 
Byłem świadkiem takich sytuacji pod 
marketami Biedronka i ALDI, znajdują-
cymi się przy al. 1000-lecia – relacjonu-
je osoba dzwoniąca do naszej redakcji.

Jak wyglądają procedury?
Poprosiliśmy o komentarz do 

zaistniałej sytuacji przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. 
Zapytaliśmy również, czy w przypadku 
kontroli obowiązuje jakaś procedura, 
nakazująca postępowanie według okre-
ślonego schematu. - Policjanci w walce 
z pandemią wspierają służby sanitarne. 
Kontrole dokonywane w obiektach 

handlowych czy punktach usługowych 
odbywają się wspólnie z pracownikami 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej. Podczas wspólnych działań 
funkcjonariusze sprawdzają, czy na 
terenie obiektu klienci stosują się do obo-
wiązku zasłaniania ust i nosa i czy na 
wyposażeniu sklepu znajdują się środki 
do dezynfekcji. Prowadząc kontrole 
pracownicy sanepidu zwracają również 
uwagę na wyposażenie pracowników 
w środki ochrony indywidualnej – mó-
wi podkom. Katarzyna Matras, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu.

Jak informuje rzeczniczka ko-
mendy, sami pracownicy Sanepidów 
nie mają uprawnień do legitymowania 
osób, stąd wspólne kontrole z policjan-
tami. Przypomina przy tym, że zgodnie 
z art.  116 § 1a kodeksu wykroczeń, 
który brzmi: „Kto nie przestrzega 
zakazów, nakazów, ograniczeń lub 
obowiązków określonych w przepisach 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega 
karze grzywny albo karze nagany” za 
brak maseczki w sklepie policjant może 
nałożyć mandat karny w wysokości do 
500 złotych. Może również skierować 

wniosek o ukaranie do sądu, który mo-
że wymierzyć grzywnę do 5000 złotych.

Policyjne kontrole
- Od 1 do 18 października br. 

policjanci wspólnie z pracownikami 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej skontrolowali 89 obiek-
tów, takich jak: placówki handlowe, 
sklepy czy punkty usługowe. W planie 
są kolejne wspólne kontrole przy 
udziale dzielnicowych i pracowników 
sanepidu. Nadmieniam, że policjanci 
podejmują interwencje i wchodzą do 
sklepu w sytuacji, gdy pracownik 
sklepu lub ochroniarz zgłasza, że na 
terenie obiektu klient nie stosuje się 
do jego prośby i niezasłania ust i nosa 
pomimo takiego obowiązku – dodaje 
Katarzyna Matras.

Olkuscy policjanci ostrzegają, 
że należy spodziewać się dalszych 
sprawdzeń i stanowczych reakcji na 
lekceważące zachowania. Funkcjo-
nariusze będą prowadzić kontrole 
wspólnie z pracownikami sanepidu. 
- Pandemia nadal trwa, apelujemy 
do mieszkańców powiatu olkuskiego, 
by stosowali się do wprowadzonych 
obostrzeń. Pamiętajmy, że zdrowie 
nasze i naszych najbliższych zależy 
w dużej mierze od naszej odpowie-
dzialnej postawy – podsumowuje 
przedstawicielka Policji.

„Covidowa” codzienność
Przepisy przepisami, kontrole kon-

trolami, a życie życiem. Jeszcze przed 
otrzymaniem odpowiedzi z olkuskiej 
komendy, do naszej redakcji zadzwonił 
kolejny Czytelnik. Podzielił się z nami 
swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi 
tego, jak do obowiązujących norm 
i reguł podchodzi duża część społe-
czeństwa. - Kontrole? Jakie kontrole? 
Pierwsze słyszę o czymś takim. To 
wszystko fajnie wygląda w telewizji 
i na papierze. Szkoda tylko, że ma się 
nijak do rzeczywistości. Robię remont 
w domu, więc codziennie odwiedzam 
okoliczne markety budowlane. Wielu 
klientów ostentacyjnie paraduje tam bez 
masek. Obsługa nie zwraca im żadnej 
uwagi, bo sama też ich nie nosi. Im ktoś 
jest młodszym, tym w głębszym niepo-
ważaniu ma obostrzenia. O tym, że jest 
jakiś wymóg, przypomina w zasadzie 
tylko kartka przyklejona na drzwiach 
wejściowych i komunikaty głoszone ze 
sklepowych głośników. To wszystko 
wygląda jak jakiś kabaret albo komedia 
Barei. Tylko tym, co poumierają na „co-
vida” i ich rodzinom raczej do śmiechu 
nie będzie — komentuje wzburzony 
mieszkaniec Olkusza.

A jakie jest Wasze zdanie na ten 
temat? - Jak zwykle zapraszamy do 
dyskusji na www.przeglad.olkuski.p

Synowie

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym, 

Księdzu Tomaszowi Karasiowi i Księdzu Stanisławowi Parkicie, 
Pracownikom zakładu pogrzebowego pana Zbigniewa Kwinty 

i wszystkim uczestnikom pogrzebu

z całego serca dziękujemy 
za tak liczne intencje mszalne,

złożone wieńce i kwiaty.

ŚŚPP

Zofii Piątek

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚŚPP Magdaleny Hudzik

„Nie umierają nigdy ci,
o których pamiętamy
- bo pamięć to nieśmiertelność”

byłego Kierownika Stacji Uzdatniania Wody 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Mężowi Panu Michałowi Hudzikowi oraz dzieciom

składa 
Zarząd Przedsiębiorstwa wraz z Pracownikami

Podziękowania, kondolencje
od 40,00 zł 

Covidowy schemat...
ciąg dalszy ze str 1
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Rok 2018 był niezwykle ważny dla całej Gmi-
ny Wolbrom. W tym roku bowiem, dnia 7 czerw-
ca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy 
Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
a  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa doty-
czyła dofinansowania na realizację Projektu „Prze-
budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni 
ścieków w  Wolbromiu”, największej inwestycji 
w dziejach Gminy Wolbrom. Umowę o dofinanso-
wanie podpisano w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 dla 
II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w  tym 
adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Umowa 
zakładała:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu 
(brutto) - 25 336 224,94 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowa-
nych - 15 490 990,82 zł

Dofinansowanie na realizację projektu 
- 13 167 342,19 zł

Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka 
pozyskała pożyczkę w NFOŚiGW na uzupełnienie 
wkładu własnego. W  dniu 04.09.2019 r. została 
podpisana umowa o dofinansowanie w formie po-
życzki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa 
i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków 
w  Wolbromiu” współfinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020 o wartości 7.487.312,00 zł

Dnia 09.10.2019 roku dokonano otwarcia ofert 
w postępowaniu przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, niestety kwota najniższej 
oferty okazała się być wyższa od kwoty, jaką Za-
mawiający zamierzał przeznaczyć na sfinanso-
wanie zadania o 4.374.763,28 PLN netto. Władze 
WZWKGKiM sp. z  o.o. stanęły przed dylematem 
unieważnienia postępowania, jednak takie rozwią-
zanie wpłynęłoby na kolejne przesunięcie w cza-
sie całej inwestycji i nie dawało gwarancji, iż w ko-
lejnym postępowaniu uda się uzyskać bardziej 
satysfakcjonującą kwotę. Nie tracąc czasu, Prezes 
Zarządu postanowił złożyć wniosek do NFOŚiGW 
o  zwiększenie dofinansowania co zaowocowało 
podpisaniem w dniu 05.11.2019 r. aneksu do umo-
wy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Po zwiększeniu dofinansowania koszty 
realizacji projektu przedstawiały się następująco:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu 
(brutto) - 30 717 183,77 zł 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowa-
nych - 18 603 313,28 zł

Dofinansowanie na realizację projektu 
- 15 812 816,28 zł

W związku ze zwiększeniem kosztów realiza-
cji projektu konieczne było pozyskanie dodatko-
wych środków na sfinansowanie wkładu własne-
go. W dniu 14.01.2020 r. został podpisany aneks nr 
1/15 do umowy z dnia 4.09.2019 r. z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie 
pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: „Prze-
budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni 
ścieków w  Wolbromiu” współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia 
wkładu krajowego dla projektów dofinansowa-
nych ze środków wspólnotowych. Kwota pożyczki 

została zwiększona do kwoty 8.991.601,00 zł. 

Powyższe działania pozwoliły na wyłonienie 
Wykonawcy i podpisanie z nim umowy. Dnia 3 lu-
tego 2020 roku Prezes Zarządu Wolbromskiego 
Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki 
Komunalnej i  Mieszkaniowej sp. z  o.o. Andrzej 
Duch w  obecności Burmistrza Miasta i  Gmi-
ny Wolbrom Adama Zielnika, podpisał umowę  
z firmą MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Św. Jana Pawła II 11B w Łaziskach Górnych na 
realizację robót budowlanych w ramach zamówie-
nia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) 
oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” na kwotę net-
to 24.503.133,99 PLN powiększone o 23 % podatek 
VAT 5.635.720,82 PLN, co łącznie stanowi kwotę 
brutto 30.138.854,81 PLN.

Wykonawca, pomimo trwającej pandemii CO-
VID-19 wykonał prace w zakładanym w umowie 
terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Realizacja umowy na roboty budowlane obej-
mowała:

• przebudowę części mechanicznej oczyszczalni, 
w  ramach której w  pompowni ścieków suro-
wych zamontowano kratę mechaniczną wraz 
z prasopłuczką skratek; wybudowano również 
nowoczesną stację mechanicznego oczyszcza-
nia oraz zbiornik uśredniający z pompownią,

• przebudowę stacji zlewczej ścieków – posado-
wiono zautomatyzowaną stację kontenerową,

• przebudowę reaktorów BIOOXYBLOK oraz 
piaskownika, na bazie których powstały nowe 
reaktory biologiczne z  osadnikami i  komora 
predenitryfikacji,

• przebudowę i unowocześnienie części osado-
wej zakładu, między innymi poprzez budowę 
zbiornika stabilizacji tlenowej osadów i  stacji 
odwadniania osadów.

W  ramach projektu powstały również inne 
nowe obiekty, tj.: 

• stacja dmuchaw do natleniania biologii,

• pompownia odcieków z odwadniania,

• pompownia części pływających,

• pompownia wody technologicznej (oczyszczo-
ne ścieki zastąpiły wodę wodociągową w pro-
cesie oczyszczania),

• budynek socjalno – warsztatowy na potrzeby 
pracowników obsługi oczyszczalni.

W  ramach inwestycji powstały nowe sieci 
technologiczne, tj.: rurociągi, sieci energetyczne 
oraz teletechniczne. W każdym obiekcie pracują 
fabrycznie nowe urządzenia. Całością zarządza 
nowoczesny system sterowania SCADA.

W dniu 28 maja 2021 roku Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w  Olkuszu udzielił 
pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowa-
nych obiektów w ramach inwestycji „Przebudowa 
i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków 
w  Wolbromiu”. Dnia 02.06.2021 roku ukończono 
rozruch technologiczny i  przekazano obiekt do 
eksploatacji. Przedstawiciele Komisji Rozrucho-
wej stwierdzili, że rozruch technologiczny został 
zakończony z wynikiem pozytywnym, a urządze-
nia i  instalacje należące do węzła nadają się do 
przekazania do eksploatacji. W  dniu 02.06.2021 
roku Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy oraz przekazał 
dokumentację powykonawczą, po czym pracę 
rozpoczęła Komisja Odbiorowa. Dnia 1 lipca 2021 
roku podpisano protokół odbioru końcowego 
przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków w  Wolbromiu po-
wstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego 
unowocześnienia i  rozbudowy, ponieważ jej wy-
eksploatowanie, brak części zamiennych oraz 
przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią 
i  potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska 
naturalnego. Ponadto rozbudowa oczyszczalni 
pozwoli rozwijać sieć kanalizacyjną na terenie 
Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkań-
ców mogło z niej korzystać. W wyniku przepro-
wadzonej modernizacji zwiększona została 
przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 
18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa 
jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie 
w zakresie biogenów.

Prezes Zarządu WZWKGKiM sp. z  o.o. oraz 
członkowie JRP pragną złożyć serdeczne po-
dziękowania Narodowemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie 
za owocną i konstruktywną współpracę w trakcie 
realizacji projektu. Państwa nieoceniona pomoc 
pozwoliła na realizację kluczowej dla Gminy Wol-
brom inwestycji. 

Składamy również serdeczne podziękowania 
dla Pana Burmistrza Adama Zielnika, reprezen-
tującego Zgromadzenie Wspólników WZWKGKiM 
sp. z o.o. oraz Rady Nadzorczej w składzie Anna 
Nowak-Gwiazda, Aleksy Kulka oraz Anna Ryl 
za pełne wsparcie dla podejmowanych działań 
Zarządu oraz wszystkim osobom i podmiotom za-
angażowanym w realizację projektu.

Największa inwestycja w dziejach Gminy Wolbrom

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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OGŁOSZENIE PŁATNE

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

-Pęd wiatru przy wymijających 
się tirach może być zabójczy – 
mówi jeden z naszych Czytelników 
po pokonaniu pieszo i rowerem 
fragmentu drogi wojewódzkiej 
791 Olkusz - Trzebinia, od ronda 
Niepodległości na osiedlu Młodych 
do Żurady. Czy powstanie tam 
chodnik i ścieżka rowerowa?

Ostatnio sporo piszemy na temat 
bezpieczeństwa na drogach, a w 
szczególności stanu przejść dla pie-
szych. Oczywiście równie ważne jest 
kwestia bezpieczeństwa poruszania 
się pieszych oraz rowerzystów przy 
bardzo ruchliwych drogach, gdzie 
są tylko pobocza. Chodzi zwłaszcza 
o trakty, po których jeżdżą tiry. 
A tak jest właśnie na odcinku drogi 
wojewódzkiej, od ronda na osiedlu 
Młodych w stronę Trzebini.

Kiedy ten chodnik?
Na wspomnianej drodze dla 

pieszych czy rowerzystów bywa nie-
bezpiecznie. Panuje tam spory ruch 
ciężarowych samochodów. Interwen-
cja w tej sprawie trafiła do naszej re-
dakcji. Jeden z naszych Czytelników 
wskazuje na trudności w jeżdżeniu 
tam rowerem czy przejściu ponad 
kilometrowego odcinka piechotą, 
gdy obok mkną ciężarówki. I przypo-
mina, że temat budowy chodnika był 
wielokrotnie poruszany, także przez 
radnych wojewódzkich. Nasz Czytel-
nik uważa, że o takie przedsięwzięcie, 
potrzebne mieszkańcom, powinny za-
biegać władze miasta i gminy. - Może 
władze Gminy czekają, aż mieszkańcy 
sami zrobią projekt, wezmą łopaty 
w dłoń i zbudują inwestycję, a bur-
mistrz przyjedzie przeciąć wstęgę? 
Ta inwestycja to jedyne rozwiązanie, 
żeby poprawić bezpieczeństwo w tym 
rejonie - uważa nasz Czytelnik, 
dodając, że takie dobrze pomyślane 
przedsięwzięcie służyłoby również 
jako świetny takt rowerowo - tury-
styczny dla wszystkich.

Zarząd Dróg Wojewódzkich, ad-
ministrujący tym traktem, nie posiada 
dokumentacji na budowę chodnika. 
Zapytaliśmy w olkuskim urzędzie, 
czy gmina Olkusz ma w planach 
w formule Inicjatyw Samorządowych 
(czyli inwestycji współfinansowanych 
przez dwa lub więcej samorządów) 

wybudować chodnik i ścieżkę rowe-
rową od Żurady do ronda na osiedlu 
Młodych? - Mówimy o odcinku drogi 
wojewódzkiej, dlatego to Zarząd Dróg 
Wojewódzkich powinien wykazać 
inicjatywę budowy ścieżki rowerowej 
i chodnika. Takiej inicjatywy na tę 
chwilę nie ma, dlatego trudno jest dziś 
się do niej odnieść, zwłaszcza, że nie 
znamy nawet wstępnego kosztorysu 
zadania. Natomiast Gmina Olkusz, 
przy tak wielu wydatkach związanych 
z budową infrastruktury gminnej, nie 
jest w stanie finansowo udźwignąć 
wszystkich wydatków związanych 
z rozwojem infrastruktury, za których 
utrzymanie odpowiadają inne samo-
rządy - w tym wypadku wojewódzki. 
Przypomnę, że Gmina Olkusz reali-
zuje wiele inwestycji drogowych, choć 
nie tylko; niebawem rozpoczną się 
dwie budowy przedszkoli (w Osieku 
i Zedermanie), a niedawno rozpoczęła 
się budowa trybun na Czarnej Górze. 
To ogromne wydatki. Współfinan-
sowanie inwestycji wojewódzkich 
sprawiłoby, że należałoby ograniczać 
inwestycje realizowane w ramach 
zadań własnych gminy – odpowiada 
rzecznik prasowy olkuskiego magi-
stratu Michał Latos.

A co na ten temat sądzi radny wo-
jewódzki Andrzej Wójcik? - Wzdłuż tej 
drogi trudno bezpiecznie przejść czy 
jechać rowerem. Chodnik na pewno 
powinien tam powstać. Dobrze było-
by, gdyby w ramach Inicjatyw Samo-
rządowych gmina Olkusz wykonała 
projekt, a realizacją przedsięwzięcia 
zajęłoby się województwo. Takie 
wspólne inwestycje dotyczące właśnie 
chodników są realizowane w wielu 

gminach. W ten sposób droga byłaby 
o wiele bezpieczniejsza dla wszyst-
kich jej użytkowników, a zwłaszcza 
pieszych i rowerzystów - mówi radny 
wojewódzki Andrzej Wójcik.

Skrzyżowanie w Żuradzie do 
przebudowy

Latem wojewoda małopolski Łu-
kasz Kmita wydał decyzję o przebudo-
wie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
791 z drogą powiatową w Żuradzie. 
Skrzyżowanie zostanie rozbudowane, 
a w jego rejonie pojawi się chodnik, 
przejścia dla pieszych, zatoka au-
tobusowa. Modernizacja sprawi, że 
widoczność na skrzyżowaniu ulegnie 
poprawie. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie ogłosił przetarg na tę 
inwestycję. W kosztach wykonania 
dokumentacji drogowego przedsię-
wzięcia partycypowały także nasze 
samorządy: powiat olkuski i gmina 
Olkusz. Zapytaliśmy również woje-
wodę, co sądzi o budowie chodnika 
wzdłuż drogi od ronda do Żurady. - 
Połączenie Olkusza i Żurady ścieżką 
rowerową i chodnikiem wydaje się 
być zasadne i potrzebne. Z pewnością 
poprawi także bezpieczeństwo. Droga 
wojewódzka 791 jest administrowana 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pod-
legły Marszałkowi. Inwestycja musi 
być jednak współfinansowana przez 
władze gminy Olkusz w ramach tzw. 
„Inicjatyw samorządowych”. Jako 
wojewoda deklaruję, że w przypadku 
wpłynięcia dokumentów projekto-
wych na to zadanie Urząd Wojewódzki 
sprawnie przeprowadzi postępowanie 
dot. wydania zgody na realizację in-
westycji - mówi wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita. 

Chodnik pilnie 
potrzebny!

GMINA WOLBROM
Ewa Barczyk

Mieszkańcy gminy Wolbrom 
zasilani w wodę z ujęcia w Lgocie 
Wolbromskiej zostali ostrzeżeni, 
że woda nie nadaje się do spożycia 
z powodu zanieczyszczenia mikro-
biologicznego. Do czasu rozwiąza-
nia problemu na sieci WZWKGKiM 
będzie dostarczał wodę pitną do 
poszczególnych miejscowości, 
gdzie mieszkańcy otrzymają ją 
bezpłatnie.  

Jak poinformował Wolbromski 
Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej sp. z o.o. woda z wodociągu 
publicznego w Lgocie Wielkiej docie-
rająca do miejscowości: Lgota Wiel-
ka, Wierzchowisko - z wyłączeniem 
kolonii Marianów, Budzyń, Poręba 
Górna od nr 1 do 111c, Wolbrom ul. 
Brzozowska, Brzozówka - z wyłącze-
niem nr 1 do 7, Zasępiec nie nadaje 
się do spożycia. Ma to związek z prze-
prowadzonym przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
badaniem jakości wody, które wyka-

zało zanieczyszczenie ujęcia bakteria-
mi z grupy coli oraz Escherichia coli.

Woda w stanie surowym nie 
może i nie powinna być używana 
do przygotowania posiłków, ani do 
mycia owoców, warzyw i naczyń ku-
chennych, kąpieli czy mycia zębów. 
Można ją wykorzystywać do tylko 
celów porządkowych i sanitarnych.

Począwszy od 21 października 
2021 r. w godzinach od 9:00 oraz od 
16:00 jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej będą rozwozić wodę do celów 

bytowych do wszystkich miejscowo-
ści objętych zakazem spożycia wody 
z kranów. Zainteresowane osoby pro-
szone są o przygotowanie pojemników 
na wodę przy wjazdach do posesji.

Olkuski Sanepid kontroluje sytu-
ację na bieżąco i o jej poprawie, w tym 
o dopuszczeniu wody do ponownego 
użytku będzie informował w specjal-
nym komunikacie, natomiast wol-
bromskie „Wodociągi” już prowadzą 
działania naprawcze.

Skażona woda w części 
kranów gminy Wolbrom

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Jeden z naszych Czytelników 
poprosił nas o zadanie pytania 
w GDDKiA dotyczącego możliwości 
umieszczenia tablicy przy zjeździe 
z autostrady A4 w Katowicach, 
informującej o drodze na Olkusz. 
- Kierując się autostradą A4 od 
strony Gliwic, nie wiadomo, gdzie 
trzeba zjechać, aby skierować się 
w stronę naszego miasta – mówi 
osoba dzwoniąca do naszej re-
dakcji.

Dostaliśmy niedawno nietypową 
prośbę od mieszkańca Olkusza. 
Poprosił nas o interwencję w kwestii 
oznakowania drogowego wskazujące-
go trasę do Srebrnego Grodu. Prośba 
była o tyle nietypowa, że dotyczy 
oznakowania znajdującego się na 
autostradzie w Katowicach. - Są 
tam znaki informujące o drogach na 
Jaworzno czy Częstochowę. Czy nie 
można byłoby pomiędzy nimi umieścić 
drogowskazu dotyczącego olkuskiej 

trasy? – pyta osoba dzwoniąca do 
naszej redakcji. Przekazaliśmy ten 
pomysł do katowickiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Co na to urzędnicy?

- Autostrada jest drogą ograniczo-
nego dostępu, a na drogowskazach 
możliwość podawania informacji kie-
runkowej została określona w szcze-
gółowych warunkach technicznych 
dla znaków drogowych poziomych 
i warunkach ich umieszczania na 
drogach. Tablica drogowskazowa na 
węźle autostradowym nie może stano-
wić wykazu miejscowości w regionie. 

Analiza praktyk stosowanych przez 
miasto Katowice w zakresie sposobu 
podawania nazw kierunkowych na 
tablicach drogowskazowych jest poza 
kompetencjami GDDKiA. Reasumując, 
istniejące oznakowanie na autostra-
dzie A4 (E-40) jest zgodne z obowią-
zującymi wymogami i uwzględnia 
zapotrzebowanie na oznakowanie 
w ruchu tranzytowym i międzyregio-
nalnym – tłumaczy Marek Prusak 
z katowickiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak dojechać do Olkusza?

Burmistrz Miasta Bukowno
ogłasza przetarg na wynajem 

 lokali użytkowych, położonych:
1) w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/B o powierzchni 15,42 m2, określonego w przetargu jako lokal nr 1,

2) w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/P o powierzchni 71,99 m2, określonego w przetargu jako lokal nr 2,

3) w Bukownie przy ul. Zwycięstwa - Pasaż o powierzchni 18,60 m2, określonego w przetargu jako lokal nr 3,

1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż:
• Lokal nr 1 - 5,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane 

do lokalu, usuwanie śmieci i  obciążenia publicznoprawne wynikające z  odrębnych przepisów związane  
z wynajmowanym lokalem.

• Lokal nr 2 - 5,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane 
do lokalu, usuwanie śmieci i  obciążenia publicznoprawne wynikające z  odrębnych przepisów związane  
z wynajmowanym lokalem.

• Lokal nr 3 - 10,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane 
do lokalu, usuwanie śmieci i  obciążenia publicznoprawne wynikające z  odrębnych przepisów związane  
z wynajmowanym lokalem.

2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w  oparciu o  wskaźnik średniorocznego 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

3. W  celu zabezpieczenia roszczeń z  tytułu najmu przysługujących Właścicielowi w  dniu opróżnienia tego lokalu, 
przyszły Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu 
brutto osiągniętego wyniku przetargu.

4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna 
zawierać:
a/ Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
b/ Datę sporządzenia oferty,
c/ Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 całkowitej powierzchni lokalu,
d/ Określenie sposobu wykorzystania lokalu (rodzaj działalności prowadzonej w lokalu),
e/ Pisemne oświadczenie składającego ofertę że:

• zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, 
a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,

• zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• zawrze umowę najmu na czas nieokreślony i odbierze lokal do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty 

otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty, zgodnie z danymi wg pkt 4a i 4d.
• dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.

5. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg – lokal użytkowy ul. ……” (wpisać numer lokalu, 
którego dotyczy oferta) w  godzinach pracy Urzędu Miejskiego w  Bukownie, ul. Kolejowa 16, pon. 8.00 - 16.00,  
wt. – pt. 7.00 - 15.00, do rąk pracownika Sekretariatu – w terminie do 29.10.2021 r. o rozstrzygnięciu przetargu 
każdy z Oferentów zostanie poinformowany pisemnie.

6. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego 
Urzędu Miejskiego, w godz. pracy Urzędu jw.- tel. (32) 626-18-40, oraz:
- dla lokalu nr 1 i nr 2 - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie, w godzinach pracy tj. pon. – pt. 7.00 – 15.00, 

w zakresie stanu technicznego i możliwości oględzin lokalu, tel. (32) 642-15-65, (32) 642-15-81.
- dla lokalu nr 3 – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie, w godzinach pracy tj. pon. – pt. 6.00 – 14.00, 

w zakresie stanu technicznego i możliwości oględzin lokalu, tel. (32) 642-16-12, (32) 642-12-04.
7. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8. W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:

- posiadający zadłużenie z  tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności  
z zasobu nieruchomości miasta Bukowno.

- zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z  zasobu nieruchomości miasta  
Bukowno bez tytułu prawnego.

9. Zastrzega się, że w  lokalu będącym przedmiotem postępowania przetargowego nie może być prowadzona  
działalność związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii, umieszczaniem 
automatów do gier o niskich wygranych.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert. 

 Burmistrz Miasta Bukowno

 (-) Mirosław Gajdziszewski
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KRONIKA POLICYJNA

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

W tym roku I Liceum Ogól-
nokształcące obchodzi 105-lecie 
istnienia szkoły. Dokładnie od 
stu lat placówce patronuje król 
Kazimierz Wielki. Piękne roczni-
ce były okazją do spotkania wielu 
osób związanych z I LO podczas 
jubileuszowej uroczystości, która 
odbyła się w miniony wtorek.

Obchody rozpoczęto mszą św. 
w olkuskiej bazylice pw. św. Andrze-
ja Apostoła. W Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyła się główna część 
obchodów. Na zaproszenie dyrekcji 
i szkolnej społeczności odpowiedzia-
ło liczne grono ludzi nauki, kultury, 
duchowieństwa; przedstawicieli 
władz rządowych, parlamentarnych, 
samorządowych i oświatowych. 
Oczywiście nie zabrakło również 
byłych i  obecnych nauczycieli 
i pracowników administracji liceum, 
rodziców oraz uczniów.

Uczestników jubileuszowego 
spotkania powitała dyrektor I LO 
Irena Majda. Opowiadała także o hi-
storii szkoły od czasów powstania 
w 1916 roku Męskiego Gimnazjum 
po dzień dzisiejszy.  -Nasze liceum 
to historia, ale i współczesność. 
Inspirowani przeszłością, tworzymy 
przyszłość. Pielęgnujemy pamięć 
o czasach minionych, opieramy 
się na doświadczeniu starszych, 
zachwycając się jednocześnie entu-
zjazmem młodych, którym chcemy 
pozostawić szlachetne wzorce. Tak 
więc I Liceum jest również młode 
i nowoczesne, a ta nowoczesność 
nakłada na nas zobowiązania, bę-
dące obowiązkami nowej jakości. 
To oznacza innowacje, współczesne 
technologie, udoskonalanie – jed-

nym słowem nieustającą ewolucję, 
rozwój, postęp. Współczesność sta-
wia wysokie wymagania, a my jako 
szkoła staramy się nim sprostać. 
Staramy się iść z duchem czasu - 
mówiła dyrektor I LO Irena Majda.

Jak to na jubileuszowych spo-
tkaniach bywa, wspomnienia lat 
szkolnych były głównym tematem 
rozmów. Tego dnia na scenie za-
proszeni goście nie tylko gratulo-
wali pięknych rocznic, ale powracali 
wspomnieniami do czasów spędzo-
nych w szkolnych ławach.

-Dzięki I Liceum wiem, że naj-
pierw trzeba wygrać w umyśle, 
żeby potem wygrać w życiu. Że 
nie warto przejmować się ludźmi 
którzy są za naszymi plecami, bo 
są za plecami nie bez powodu. Że 
nie warto marnować słów dla tych, 
którzy zasługują wyłącznie na nasze 
milczenie. Że im człowiek staje się 
bardziej mądry, tym mniej mówi. 
Teraz już wiem, co dało mi I Liceum 
- odwagę – mówił starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk.

-Codziennie rano do szkoły było 
pod górkę, bo gdy szło się ulicą 
Króla Kazimierza Wielkiego trzeba 
było się „wyspinać” na ulicę Polną. 
Ale dzisiaj, po latach, można po-
wiedzieć, że gdyby nie było tej górki 
i gdybyśmy nie pokonywali wspólnie 
tego wejścia pod górkę, z pewnością 
nie byłoby tak wielu znamienitych 
absolwentów  – to słowa wojewody 
małopolskiego Łukasza Kmity.

Ze sceny padło jeszcze wiele 
ciepłych słów pod adresem obecnej 
i byłej kadry nauczycielskiej, pra-
cowników szkoły, uczniów i absol-
wentów. Zwieńczeniem uroczystości 
był słowno – muzyczny montaż 
w wykonaniu uczniów I LO. Dalszy 
ciąg wspominkowych rozmów toczył 
się już podczas okolicznościowego 
przyjęcia.

Redakcja „Przeglądu Olku-
skiego” gratuluje pięknego ju-
bileuszu!

I LO świętuje 105-lecie!

BUKOWNO
KPP w Olkuszu

42-letni kierowca toyoty, nie 
zatrzymał się do kontroli drogo-
wej. Mężczyzna był nietrzeźwy. 
Przeprowadzone przez policjantów 
badanie stanu trzeźwości wyka-
zało u niego blisko 3,5 promila 
alkoholu w organizmie. Za kie-
rowanie w stanie nietrzeźwości 
i niezatrzymanie się do kontroli 

drogowej może mu grozić do 5 lat 
pozbawienia wolności.

W sobotę (16.10. br.) w godzi-
nach nocnych w Bukownie, podczas 
patrolu  funkcjonariusze z miejsco-
wego komisariatu zauważyli,  jak 
ulicą Leśną kierowca toyoty, porusza 
się całą szerokością jezdni. Sposób 
jego jazdy wskazywał, że może być 
on pod wpływem alkoholu lub środka 
odurzającego. Policjanci postanowili 
zatrzymać  do kontroli drogowej po-
jazd i jego kierowcę.

Pomimo wyraźnych sygnałów 
do zatrzymania się nadawanych 
przez funkcjonariuszy, kierowca nie 
reagował na polecenie i kontynuował 
swoją jazdę. Policjanci podjęli pościg 
za kierowcą, który po kilku minutach 
zatrzymał się przy jednej z posesji. 
Jak się okazało 42-letni kierowca 
toyoty był nietrzeźwy, a badanie alko-
matem pokazało prawie 3,5 promila 
alkoholu. Dodatkowo nie posiadał 
on aktualnych badań technicznych 
pojazdu. Mężczyzna  wkrótce  usłyszy 
zarzuty.

Kierowca nie zatrzymał 
się do kontroli 

drogowej – był pijany

DŁUŻEC
KPP w Olkuszu

Trzy osoby zostały ranne w wy-
padku drogowym, do którego do-
szło w sobotę (16.10. br.)  na drodze 
wojewódzkiej nr 794 w Dłużcu. 
Kierowca renault zderzył się czo-
łowo z fordem.  

W sobotę około godziny 11.40 
w Dłużcu doszło do zdarzenia drogo-
wego z udziałem trzech samochodów 
osobowych: renault, fiata i forda.  

Jak wstępnie ustalili policjanci, 
kierujący renault, jadąc od strony 
Wolbromia w kierunku Dłużca, pod-
czas wyprzedzania fiata, wjechał na 
przeciwległy pas ruchu i zderzył się 
z fordem. Ranni w tym zdarzeniu zo-
stali: kierowca renault oraz kierowca 
forda i jego pasażerka, którzy zostali 
przetransportowani do szpitala. 
Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Na 
miejscu wypadku pracował technik 
kryminalistyki. Obecnie trwają usta-
lenia  co do przyczyny i okoliczności 
tego zdarzenia. 

Policjanci apelują do kierowców 
o większą ostrożność i rozwagę, 
jazdę z prędkością dostosowaną do 
panujących na drodze warunków oraz 
własnych umiejętności. Pamiętajmy, 
aby na drodze nie podejmować  ry-
zykownych manewrów, które mogą 
doprowadzić do wypadków i kolizji. 
Jesienna aura i opady deszczu oraz 
panująca rano mgła, to trudny czas 
dla wszystkich użytkowników dróg. 
Zmiana aury wymusza zmianę tech-
niki prowadzenia pojazdu, o czym 
wielu kierowców zapomina.

Wypadek drogowy 
w Dłużcu

Ulokuj nawet do 50 000 zł na lokacie 5-miesięcznej  
i ciesz się zyskiem!

Szczegóły na temat warunków oferty dostępne na www.kasastefczyka.pl  
oraz w placówkach.

Lokata na nowe środki  
PLUS

aż

w skali roku

kasastefczyka.pl                                     801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Olkusz 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 22  
tel. 32 641 39 72

OGŁOSZENIA PŁATNE
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POWIAT
źródło: 90minut.pl

Klasa okręgowa
Kolejka 10 - 16-17.10 
Orzeł Bębło 2-4 Proszowianka 

Proszowice; LKS Niedźwiedź 0-2 Prze-
msza Klucze; Jastrzębiec Książ Wielki 
1-5 Zieleńczanka Zielonki; Piliczanka 
Pilica 2-0 Lot Balice; Błękitni Modlnica 
1-2 KS Olkusz; Przebój Wolbrom 5-1 
Promień Przeginia; Spójnia Osiek-Zim-
nodół 3-1 Bolesław Bukowno.

Kolejka 11 - 23-24.10
Bolesław Bukowno - Orzeł Bębło 

23 października 15:00; Promień 
Przeginia - Spójnia Osiek-Zimnodół 
23 października 15:00;KS Olkusz 
- Przebój Wolbrom 23 października 
19:00; Lot Balice - Błękitni Modlnica 
23 października 15:00; Zieleńczanka 
Zielonki - Piliczanka Pilica 23 paź-
dziernika 15:00; Przemsza Klucze - Ja-
strzębiec Książ Wielki 23 października 
11:00; LKS Niedźwiedź - Proszowianka 
Proszowice 23 października 11:00.

A klasa 
Kolejka 10 - 16-17.10
Przebój II Wolbrom 0-6 Pilica 

Wierbka; Unia Jaroszowiec 1-12 
Wielmożanka Wielmoża;  Strażak 
Przybysławice 1-3 Olimpia Łobzów; 
Trzy Korony Żarnowiec 2-1 Spartak 
Charsznica; Centuria Chechło 3-1 La-
skowianka Laski; Prądnik Sułoszowa 
2-0 Błysk Zederman; Pogoń Miechów 
2-3 Piliczanka II Pilica; Legion Bydlin 
2-2 Strumyk Zarzecze.

Kolejka 11 - 23-24.10
Strumyk Zarzecze - Przebój II 

Wolbrom 23 października 15:00; 
Piliczanka II Pilica - Legion Bydlin 24 
października 15:00; Błysk Zederman 
- Pogoń Miechów 24 października 
15:00; Laskowianka Laski - Prądnik 
Sułoszowa 23 października 15:00; 
Spartak Charsznica - Centuria 
Chechło 24 października 11:00; Olim-
pia Łobzów - Trzy Korony Żarnowiec 
23 października 15:00; Wielmożanka 
Wielmoża - Strażak Przybysławice 24 
października 11:00; Pilica Wierbka 
- Unia Jaroszowiec 23 października 
14:30.

B Klasa 
Kolejka 9 - 16-17.10 
Błyskawica Kolbark 1-2 Czapla 

Czaple Małe; KS II Olkusz 0-1 Orzeł 
Kwaśniów Górny; Pilica II Wierbka 8-2 
Trzy Buki Wierzchowisko; LZS Stare 
Bukowno 1-3 Dłubnia Trzyciąż/Jan-
grot; Słowik Olkusz - Northstar Mie-
chów (goście nie dojechali);  Spartak 
Wielkanoc-Gołcza 3-1 Hetman Dłużec.

Kolejka 10 - 23-24.10
Czapla Czaple Małe - Hetman 

Dłużec 24 października 14:00; Nor-
thstar Miechów - Spartak Wielka-
noc-Gołcza 23 października 15:00; 
Dłubnia Trzyciąż/Jangrot - Słowik 
Olkusz 24 października 15:00; Trzy 
Buki Wierzchowisko - LZS Stare 
Bukowno 24 października 11:00; Orzeł 
Kwaśniów Górny - Pilica II Wierbka 
24 października 13:00; Błyskawica 
Kolbark - KS II Olkusz 23 paździer-
nika 15:00.

Piłka nożna

Parkowanie podczas remontu 
drogi

Otrzymaliśmy pytanie od naszego 
Czytelnika, dotyczące mającego się 
rozpocząć w najbliższym czasie re-
montu drogi na osiedlu Młodych (ul. 
Orzeszkowej od ul. Baczyńskiego). Czy 
mieszkańcy będą mieli wyznaczone 
tymczasowe miejsca do parkowania? 
Gdzie podczas remontu będą ustawione 
pojemniki na śmieci, aby mieszkańcy 
jak i firma odbierająca miały do nich 
łatwy dostęp? Oczekujemy na odpo-
wiedź z Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Ulica pełna dziur
Dziura na dziurze - tak wygląda 

fragment ul. Wierzbie w Żuradzie. 
- Sąsiad rozwalił tu oponę. Interwe-
niowaliśmy już w gminie w sprawie 
remontu. Kiedy wreszcie droga zostanie 
porządnie naprawiona? - zadzwonił do 
nas mieszkaniec Żurady. O odpowiedź 
na to pytanie zwróciliśmy się do Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz.

Monitoring przed placówką 
pocztową

Zadzwonił do nas mieszkaniec 
osiedla Młodych, który chciał zwrócić 
uwagę na sytuację panującą wokół 
Urzędu Pocztowego zlokalizowanego 
w bloku przy ul. Krasińskiego. Skarży 
się on, że w miejscu tym notorycz-
nie przesiadują osoby spożywające 

alkohol. Sugeruje, że zamontowanie 
monitoringu przed placówką mogłoby 
skutecznie odstraszyć wielbicieli napo-
jów wyskokowych i drobnych wandali, 
bazgrzących po ścianach budynku. 
Zwróciliśmy się do Poczty Polskiej 
z prośbą o ustosunkowanie się do 
takiego pomysłu.

Połączenia autobusowe
Niedawno otrzymaliśmy wiado-

mość od Czytelnika, który prosił o po-
ruszenie tematu komunikacji między 
dwoma miejscowościami obsługiwa-
nymi przez ZKG KM. – Czemu nie ma 
bezpośredniego autobusu z Klucz do 
Bukowna? – pyta osoba kontaktująca 
się z naszą redakcją. Co na to władze 
Związku? Czekamy na komentarz 
z ich strony.

Co z „zebrą” przy rezerwacie 
Pazurek?

Zwrócił się do nas niedawno Czy-
telnik, który prosił, aby powrócić do 
tematu przejścia dla pieszych na drodze 
wojewódzkiej nr 783, pomiędzy leśnym 
parkingiem a rezerwatem Pazurek.– Je-
go brak pieszych stanowi utrudnienie 
i stwarza zagrożenie, gdyż samochody 
podróżujące tą trasą rozpędzają się 
do dużych prędkości – relacjonuje 
mieszkaniec naszego miasta. Czekamy 
na wyjaśnienia ze strony Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie.

Interwencje w toku

BUZAU
LKS Kłos Olkusz

Mamy Mistrzynię i Wicemistrzy-
nię Świata. Tak właśnie zakończyły 
się Mistrzostwa Świata Modeli Ko-
smicznych w Buzau w Rumunii, 
które odbyły się od dnia 30.09.2021 
r. do 09.10.2021 r. Zawodniczka 

z LKS Kłos Olkusz Natalia Kopciuch 
zdobyła cztery medale, w tym dwa 
indywidualnie (złoty i tytuł Mistrzyni 
Świata na 2021 r. i srebrny oraz tytuł 
Wicemistrzyni Świata na 2021 r.) 
i dwa drużynowo - złoty oraz srebrny. 
Jest to największy sukces tej zawod-
niczki, która dwa lata wcześniej na 
Mistrzostwach Europy zdobyła trzy 
brązowe medale drużynowe. 

Wielki sukces 
olkuskich 
modelarzy

OGŁOSZENIA PŁATNE

SPORT ZGŁOŚ INTERWENCJE: 
32 754 44 77
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POWIAT
Wiola Woźniczko

Czasopismo samorządowe 
„Wspólnota” opublikowało ran-
king podsumowujący wydatki 
inwestycyjne samorządów 2018 – 
2020. Jak w skali kraju prezentują 
się nasze gminy i powiat?

-Bardzo trudno ocenić rok 2020 
z punktu widzenia inwestycji samo-
rządowych. Z jednej strony był to 
drugi, kolejny rok spadku ich wiel-
kości. W ostatnim roku kończącej 
się bardzo hojnej dla Polski - dla 
samorządów w szczególności – per-
spektywy unijnej, to nie jest dobra 
wiadomość. Ale z drugiej spadek 
ten nie był dramatyczny. Do tej pory 
tylko cztery lata przyniosły lepsze 
rezultaty. Zważywszy na rok pande-
mii COVID 19 i inne znane problemy 
budżetów samorządowych, można to 
ocenić jako sukces – piszą autorzy 
rankingu, prof. Ekonomii i kierownik 
Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej 
na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego Paweł Swianiewicz oraz 
Julita Łukomska, adiunkt w tej samej 
Katedrze.

Największy spadek zanotowały 
gminy (prawie 12 proc.), a najmniej-
szy samorządy wojewódzkie (około 
3 proc.).

Co nowego?
Autorzy zestawienia zwracają 

uwagę na zmiany w strukturze wy-
datków. Służba zdrowia – wydatki 
na ten sektor zwiększyły się w pan-
demicznym 2020 roku w powiatach 
i samorządach wojewódzkich. Tym-
czasem w 2019 roku były one na ogół 
niższe niż w 2010 roku.

Poza tym umacniają się wydatki 
na transport.

Z kolei w wydatkach na budowę 
dróg lokalnych bardzo dużą role od-
grywają dotacje ze źródeł krajowych. 
- W przypadku miast na prawach 
powiatu udział ten jest minimalny 
(poniżej 5 proc.), ale w gminach jest 
to 30 proc., a w powiatach nawet 46 
proc. wydatków majątkowych w tym 
sektorze. Jest to jeszcze jeden przy-
kład zjawiska, o którym wspominali-
śmy przy okazji rankingu zamożności 
– wzrostu uzależnienia samorządów 
od dotacji celowych – zauważają au-
torzy zestawienia.

Metoda bez zmian
Ranking utworzono na takich 

samych zasadach, jak w poprzed-
nich latach. Jego autorzy wzięli pod 
uwagę całość wydatków majątkowych 

poniesionych w latach 2018–2020, 
aby uniknąć dużych, chwilowych 
wahań wskaźnika będącego pod-
stawą rankingu. - Poza wydatkami 
zapisanymi w budżecie staramy się 
uwzględniać wydatki ponoszone ze 
środków własnych przez spółki ko-
munalne. W tym celu od kilkunastu 
lat rozsyłamy ankiety do miast na 
prawach powiatu. Wiemy skądinąd, 
że skala działalności inwestycyjnej 
spółek komunalnych w mniejszych 
miastach jest znaczenie mniejsza niż 
w miastach na prawach powiatu, więc 
skala błędu wynikającego z oparcia 
się tylko na danych budżetowych 
jest tam mniejsza. Niestety oznacza 
to, że wyniki rankingu nie w pełni 
oddają sytuację w średnich i małych 
miastach, w których spółki stanowią 
istotny element realizacji strategii 
inwestycyjnych. No cóż, nie gromadzi-
my w Polsce oficjalnych danych, które 
pozwoliłyby na uzyskanie takiego 
pełnego, niezniekształconego obrazu. 
Należy podkreślić, że dane te opierają 
się na zaufaniu w prawdziwość i do-
kładność przekazywanych nam in-
formacji – tłumaczą wyjaśniają prof. 
Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska.

Jak jest u nas?
Województwo małopolskie upla-

sowało się „oczko” niżej niż w po-
przednim zestawieniu, na 11 miejscu. 
Tutaj średnie inwestycyjne wydatki 
na mieszkańca wynoszą 156,40 
złotych. Liderem jest województwo 
podlaskie (430,30 złotych), a tabelę 
zamyka województwo dolnośląskie 
(108,95 złotych). Wśród miast woje-
wódzkich prowadzi Opole (2657,19 
złotych), Kraków jest na 4 lokacie 
(1947,97 złotych), ostatnie miejsce 
zajmuje Olsztyn (1063,92 złotych).

Powiat olkuski zaliczył awans, 
z 245 na 223 miejsce, gdzie średnie 

wydatki inwestycyjne na „głowę” 
to 161,01 złotych. A jak wygląda 
sytuacja u naszych sąsiadów? Po-
wiat oświęcimski jest na 95 miejscu 
(248,52 złotych), powiat miechowski 
na 52 (314,76 złotych), a powiat 
chrzanowski na 272 (117,25 złotych). 
Na pozycję lidera „wskoczył” powiat 
przasnyski z Mazowsza (756,33 zło-
tych). Kategorię powiatów (314 miej-
sce) zamyka łęczycki (41,35 złotych).

W gronie miast powiatowych 
Olkusz jest 183 (594,98 złotych), 
a w poprzednim rankingu plasował 
się na 246 miejscu. Dla porównania: 
Miechów zajął 42 lokatę (1100,95 zło-
tych), Chrzanów 205 (549,96 złotych), 
Oświęcim 82 (909,63 złotych). Prym 
wiodą nadal dolnośląskie Polkowice 
(2606,67 złotych), ostatnie (267) jest 
kujawsko – pomorskie Lipno (300,50 
złotych).

Krynica Morska to lider katego-
rii „miasta inne” (5388,65 złotych). 
Bukowno znalazło się na 190 miejscu 
ze średnimi wydatkami na poziomie 
1046,66 złotych (poprzednio 226 
lokata). Wolbrom zajął 171 miejsce 
(1088,13 złotych) – w poprzednim 
zestawieniu był 168. Na ostatniej, 610 
lokacie widnieje Dobra z zachodnio-
pomorskiego (128,62 złotych).

Wśród gmin wiejskich z naszych 
samorządów najlepiej wypadł Trzy-
ciąż – 488 miejsce (poprzednio 298), 
gdzie średnie wydatki inwestycyjne 
na mieszkańca to 1065,20 złotych. 
Bolesław awansował z 807 na 642 
lokatę (936,31 złotych), a Klucze 
z 918 na 819 miejsce (818,38 zło-
tych). Zwycięzcą jest łódzki Kleszczów 
(14633,95 złotych), a na drugim bie-
gunie jest śląski Czernichów (1533 
miejsce; 70,63 złotych).

Samorządowe wydatki 
na inwestycje. Jak 

wypadliśmy?

Szanowni Państwo, 
jeśli potrzebują  Państwo porady prawnej lub porady o przysługujących uprawnieniach z zakresu 
spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego lub innych, to nasi Prawnicy udzielą Państwu 
w sposób profesjonalny pomocy w rozwiązaniu problemów. Zapraszamy Państwa do prowadzo-
nych przez nasze Stowarzyszenie: Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Bukownie lub Punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kluczach. 

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”

Centrum Kultury im. Jana Pawła II, ul. Kolejowa 3, Bukowno - pokój nr 21.
 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługu-

jących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjny;

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym 

się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• nieodpłatną mediację;
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postę-

powaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
w  postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o  kosztach postępowania i  ryzyku finansowym 
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 
składając pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie 
składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej

 Godziny przyjęć:
 Poniedziałki: w godzinach od 14:00 do 18:00  Wtorki: w godzinach od 8:00 do 12:00.
 Środy: w godzinach od 14:00 do 18:00  Czwartki: w godzinach od 8:00 do 12:00.
   Piątki: w godzinach od 8:00 do 12:00.

Umów się na wizytę: +48 32 647-88-60. Od poniedziałku do piątku od godziny 8:00-10:00

Punkt pomocy prawnej w Bukownie

Punkt poradnictwa obywatelskiego w Kluczach

Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, Klucze – pokój nr 119
 Nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie obejmuje: 
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej 

osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemu, 

• sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również 
nieodpłatną mediację.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, 

w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
• przeprowadzenie mediacji,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej, składając pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego. Oświadczenie składa się osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 Godziny przyjęć:
 Poniedziałki: w godzinach od 9:00 do 13:00  Wtorki: w godzinach od 9:00 do 13:00
 Środy: w godzinach od 9:00 do 13:00  Czwartki: w godzinach od 9:00 do 13:00
   Piątki: w godzinach od 9:00 do 13:00

Umów się na wizytę: +48 32 647-88-60. Od poniedziałku do piątku od godziny 8:00-10:00

Zadanie jest finansowane ze środków  
otrzymanych od Powiatu Olkuskiego.

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

>LOMBARD<

Skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel. 512 777 884 

Tomasz Kiełtyka
Olkusz, Kasztanowa 4,

czynne: pon.-sob. 8.00-20.00

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910
 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Twoja reklama już od

4046 zł
szczegóły:
tel. 32 754 44 77

Oleje, filtry, akcesoria 

i profesjonalne narzędzia samochodowe

Olkusz, ul. Sikorka 21.       Czynne pon.-pt. 8:18, sob. 8:14

HURTOWNIA

MOTORYZACYJNA

32 645 06 60               601 525 210

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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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 

Chirurgiczna / Proktologiczna. Do-
datkowo: USG jamy brzusznej, tar-
czycy, USG dopplerowskie naczyń 

krwionośnych szyi, jamy brzusznej, 

kończyn dolnych i górnych. Przyjmu-
je: Centrum Medyczne „INTER-MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja  
tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. 

specjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 
– 19.00. Tel. 604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, 

proktolog, konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczy-
cy, USG węzłów chłonnych, leczenie ran, 

zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 

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

16:00–19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, 

chirurg, USG jamy brzusznej, USG dop-
pler naczyń. Leczenie chorób żył: lecze-
nie żylaków, „pajączków” za pomocą 

skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności 

żylnej), konsultacje z  zakresu chirurgii 

ogólnej. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 

K. K. Wielkiego 64. Przyjmuje w  środę, 

piątek od 16.00. Rejestracja telefonicz-
na 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 Ty-
siąclecia 16 (budynek naprzeciw szpitala 

– obok piekarni). 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. Reje-
stracja 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 or-

topeda traumatolog, neuroortope-

da mgr rehabilitacji. Olkusz, Krakow-
skie 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 der-

matolog, wenerolog (leczenie dorosłych 

i dzieci). Olkusz, ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr. 

16.00-18.00. REJESTRACJA tel. 32 641 14 75,  
602 236 380.

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 spe-

cjalista kardiolog, spec. chorób 

wewnętrznych. EKG, echo serca, 

Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Kon-
sultacje. 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. Ol-
kusz, ul. Krak. Przedmieście 11/1. Kon-
sultacje, 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., 

specjalista kardiolog. Diagnostyka i  le-
czenie nadciśnienia tętniczego, chorby 

wieńcowej oraz zaburzeń rytmu serca. 

EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter ci-
śnieniowy, Test wysiłkowy na bieżni. 

Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), 

czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista 

kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo 

serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, 

ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 

Poniedziałek 10-14, czwartek od 14.  
www.kardiolog-olkusz.pl

Janusz Rogóż specjalista kardiolog, in-

ternista, lekarz medycyny pracy. Kon-
sultacje, badania profilaktyczne, bada-
nia kierowców, EKG, ECHO serca, USG 

tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 

Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. ŚRODA 16:30–19:30. 

Maria Rzemieniuk lek. med. specjali-

sta kardiolog. Specjalista chorób we-

wnętrznych. www.lekarzolkusz. pl Reje-
stracja telefoniczna: 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. Ol-
kusz, 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 

neurolog. 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, 

leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-

styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 

www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. 

Wielkiego 110, SALUD, Wojciech Banyś 

Specjalista Chorób Oczu.

Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. 

specjalista chorób oczu. Szeroka dia-
gnostyka oka (OCT, USG, foropter), 

wieloletnie doświadczenie w  chirurgii 

zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Par-
kowa 9a, wt., czw. od 16:30. Rejestracja 
tel. 606 790 500.
Magdalena Kuchno-Jop specjalista cho-

rób oczu. Konsultacje, wady wzroku, 

komputerowe badanie wzroku, dobór 

soczewek, pomiar ciśnienia gałki ocznej, 

leczenie zaćmy, OCT, medycyna pracy. 

Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja 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 cho-

rób oczu, badania niemowląt, dzieci i do-

rosłych: diagnostyka okulistyczna, OCT, 

wady wzroku, zez, niedowidzenie, okulary, 
soczewki kontaktowe, badania profilak-
tyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, 
w soboty 10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 784 

820 130, przypadki pilne 508 177 970.

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Ofe-
rujemy okulary korekcyjne i przeciwsło-
neczne, soczewki kontaktowe i akceso-
ria, badanie okulistyczne, tomografia 

oka - OCT. Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 
784 820 130. Pon., czw., pt., 9-17, wt. 

10-18, śr., 10-16, sob. 10-14.

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista 

chorób dzieci. Pediatryczne wizyty do-
mowe, Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 

224 220, 32 643 08 89.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista 

chorób dzieci, neonatolog. Diagnostyka 

i leczenie dzieci i noworodków, badania 

USG: głowy, jamy brzusznej, stawów 

biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 

(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 

502 233 855. 

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specja-

lista chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowo-
wiejska 63. Przyjęcia w  gabinecie oraz 

wizyty domowe. USG, EKG, HOLTER. 

Rejestracja telefoniczna: 602  776   052. 

www.lekarzolkusz.pl facebook.com/le-
karzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pedia-

tra, specjalista chorób noworodków. 
Profilaktyka dzieci zdrowych, leczenie 

dzieci chorych. USG: stawów biodro-
wych, mózgu, jamy brzusznej, tarczy-
cy. 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. Psychoterapii Uzależnień. Przyj-
muje: Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 

Tel. 694 839 534.

Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta 

Jarosz, ul. Nullo 35 b. Terapia małżeń-
ska, nerwice, depresja, zaburzenia od-
żywiania. Tel. 516 067 571 www.olku-
szpsycholog.pl

Gabinet psychologiczno-psychotera-

peutyczny Justyna Jochymek – spe-

cjalista psycholog kliniczny, certyfi-

kowany psychoterapeuta uzależnień. 
Psychoterapia osób uzależnianych, 

współuzależnionych oraz DDA. Porady 

psychologiczne oraz wsparcie osób w 

kryzysie psychologicznym. Psycholo-
giczna diagnoza kliniczna. Centrum 

Medyczne S5, Olkusz, ul. K. K. Wielkie-
go 63, tel. 668 127 238.

Gabinet Psychologiczny Katarzyna 

Kaska-Biś. Wczesna interwencja psy-
chologiczna. Diagnoza i  terapia dzieci, 

młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia 

2, tel. 608 462 479.

Gabinet psychologiczno-psychotera-

peutyczny mgr Nadia Knyziak. Psycho-
terapia uzależnień, Psychoterapia osób 

współuzależnionych i osób z syndro-
mem DDA. Badania i porady psycholo-
giczne, tel.501 286 603.

Aleksandra Krysztoforska - psycho-

log dziecięcy. Diagnoza i terapia psy-
chologiczna dzieci, konsultacje. Tel. 

668 123 956.

Agata Majda, psycholog, terapia krót-

koterminowa. Tel. 512 331 430. www.
pracowniaterapeutyczna.eu

OGŁOSZENIA PŁATNE
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Gabinet Psychologiczny Joanna Paproc-

ka. Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych 

i  rodzin. Wolbrom, Rynek 19 (I  piętro). 

Rejestracja tel. 510 120 408. 

Psychoterapia indywidualna: dorośli, mło-
dzież, terapia rodzin i par; grupy terapeu-
tyczne - wiek: 11-14 lat i 14- 19, Olkusz ul. 
Górnicza 2 tel. 502091259, www.iwonasiu-
dak.cba.pl
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. 

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. 

Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Ga-
binet stomatologiczny czynny poniedzia-
łek 10.00-18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 

725 411.Maria Buczynowska-Serafin, lek. 

stomatolog. Rentgen stomatologiczny 
Olkusz, ul. Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 

32 12, 606 327 510. Pon. i czw. od 14., wt. 

i pt. od 10. 

CenterDent Gabinety Stomatologiczne, 

dr n. med. lek. stom. Dorota Supernak-
-Bobko, lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. 

dent. Anna Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. 

Wielkiego 14, tel. 326432530.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. 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. Rejestra-
cja 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 przyjęć: pon., śr. od 14.00; wt., 

czw. od 16.30; sob. od 8.00 do 11.00 . Tel. 

32 645 21 08.

„MEDESTO” Wielospecjalistyczna Po-

radnia Stomatologiczna - stomatologia 

zachowawcza, endodoncja mikrosko-
powa, protetyka, chirurgia stomatolo-
giczna (implanty), RTG. Olkusz, ul. K. K. 

Wielkiego 63, I piętro, tel. 327545900, 

604294088.

Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomato-

log. Rentgen stomatologiczny. Olkusz 

ul. Jaśminowa 4. Tel. 698 910 524, 600 

961654, poniedziałek - piątek 9.00 - 

19.00
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. 

Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestra-
cja telefoniczna: 602 276 667. 

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. 

Specjalistyczna praktyka lekarska. Ol-
kusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. 

Tel. 606 305 405. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. 
F. Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Pią-
tek 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.

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. 

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. Kon-
sultacje, USG dróg moczowych, leczenie 

infekcji i  nietrzymania moczu. Przyjmuje: 

Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. Czwartek 14:00–17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. 

Przyjmuje w poniedziałki 12.30 - 14.00, 

ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Choroby ne-
rek, prostaty, kamica moczowa, diagno-
styka 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 Medycz-

nym INTER-MED Olkusz wykonuje badania: 
USG piersi, USG jamy brzusznej, USG ukła-
du moczowego, USG szyi, USG tarczycy, 

USG ślinianek, USG węzłów chłonnych (w 

tym USG szyi, USG dołów pachowych, USG 

pachwin), USG jąder, USG tkanek miękkich, 

USG blizny. Przyjmuje: dwa piątki w miesią-
cu 16:00-20:00 oraz dwie soboty w miesią-
cu 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 chi-

rurg ogólny, proktolog. Konsultacje, 

biopsje, USG jamy brzusznej, USG pier-
si, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 

leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwa-
lifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum 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
22.10	 ul.	Rabsztyńska	2	 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Krakowska	43

23.10	 ul.	K.	K.	Wielkiego	60 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	1	Maja	39

24.10	 ul.	K.	K.	Wielkiego	64	B - dyżur 20:00-8:00	 ul.	Krakowska	2

25.10	 al.	1000-lecia	17	 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Mariacka	6

26.10	 ul.	Buchowieckiego	15A - dyżur 20:00-24:00		 Os.	Skalska	9

27.10	 al.	1000-lecia	2B	 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Skalska	22

28.10	 ul.	K.	K.	Wielkiego	64	B - dyżur 20:00-8:00	 ul.	Krakowska	43

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!

Wpis w Pomocniku Pacjenta 
już od 70,00 zł / miesiąc 

www.kosmetyka-olkusz.pl

Centrum 
kosmetologii
estetyczne

Polub nas na

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60
(obok poczty) gab. 309 III p. 

tel. 570 691 681 NOWOŚĆ  Laserowy 
Peeling 

WęglowyBLACK DOLL

Depilacja laserowa

bikini i pachy w promocji 

Thermolift twarzy
dwa zabiegi w cenie jednego

 


