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BUKOWNO
A.N.Q.A.

Nie milkną kontrowersje wokół 
procedowanych zmian w planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go Bukowna. Do naszej redakcji 
wpłynął niedawno list otwarty 
w tej sprawie, skierowany do władz 
miasta. Jego sygnatariuszami są 
przedstawiciele przedsiębiorstw 
współpracujących z firmą Sibelco 
Poland.

Walka o krajobraz 
Bukowna trwa

 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 

32 645 07 42
509 153 011

AndejkAndejk
26 listopada, godz. 20.00

dwa danie gorące, zimna płyta
napoje zimne i gorące bez ograniczeń

0,5 l wódki na parę

260 zł para 

.

- 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

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!

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

tel./fax 32 642 46 98
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 7:00-16:00

sobota: 8:00-13:00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei ULTRALITE S1
klej wysokoelastyczny 
do płytek o dużych 
rozmiarach

65,90 
                  zł/15 KG

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów

Mapei
Adesilex p9
BIAŁY
klej DO PŁYTEK  

SEMIN JOINT
COMPOUND

48,90 
                 zł/25 kg

83,90 
                 zł/25 kg

KNAUF
GOLDBAND
FINISH

47,60
          zł/18kg

Olkusz, ul. Jaśminowa 8 (droga na Klucze)
tel. 605 220 250, pon.-pt. 9-20, sobota 9-17

GARNITURY
marynarki
kurtki 
spodnie

przeróbki na miejscu
możliwość negocjacji cen



2 | 5 listopada 2021 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

OGŁOSZENIE UMIG OLKUSZ

OLKUSZ
Wiola Woźniczko, fot. UMiG Olkusz

Ma nawiązywać do historii 
Olkusza lub miejsca, w którym 
powstanie; promować miasto 
i stać jego wizytówką, uwzględ-
niać charakter otoczenia – to 
główne założenia konkursu na 
projekt muralu, który ozdobi 
ścianę budynku przy dawnym 
starostwie, na jego dziedziń-
cu. Konkurs ogłoszony właśnie 
przez gminę Olkusz trwa do 30 
listopada.

Skąd taki pomysł? - Murale 
stają się coraz bardziej cenioną 
formą zagospodarowania przestrze-
ni miejskich. Często są odrębnymi 
atrakcjami turystycznymi, opowia-
dając lokalne historie, zachwycając 
pomysłem i wyobraźnią autora. 
Wiele osób zwracało naszą uwagę 
na dość mało atrakcyjną wizualnie 
ścianę, widoczną z dziedzińca Daw-
nego Starostwa i od ul. Basztowej. 
Dziś ogłaszamy konkurs na projekt 

muralu. Liczę, że wysoka nagroda 
sprawi, że poziom artystyczny bę-
dzie bardzo wysoki, a mieszkańcy 
będą dumni z efektu – mówi olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.

-  Zadaniem konkursowym 
Uczestników konkursu jest wy-
konanie projektu muralu, który 

powinien nawiązywać do historii 
Olkusza lub miejsca, w którym 
mural  ma się znajdować oraz 
pełnić rolę promocyjną miasta. 
Kompozycję muralu należy wpisać 
w kontekst architektoniczny ścia-
ny budynku znajdującej się przy 
Dawnym Starostwie w Olkuszu oraz 

uwzględniać charakter otoczenia 
(w szczególności obiektów zabytko-
wych), z którymi ma tworzyć spójną 
i harmonijną całość, wzbogacając 
estetycznie przestrzeń miejską. 
Docelowo mural powinien stać się 
wizytówką miasta, oddając jego 
charakter i wyjątkowość - informuje 
olkuski urząd.

Zgodnie z regulaminem, w kon-
kursie mogą brać udział osoby peł-
noletnie, w szczególności: artyści 
plastycy, studenci lub absolwenci 
uczelni plastycznych oraz osoby mają-
cych doświadczenie w projektowaniu 
i realizacji murali. Zwycięzca otrzyma 
nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Regulamin konkursu dostępny 
jest na www.umig.olkusz.pl

Prace należy dostarczyć do 30 
listopada 2021 roku do godz. 14:00 
do Biura Promocji i Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu lub przesłać pocztą na 
adres: Biuro Promocji i Informacji 
Publicznej, Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz 
(decyduje data wpływu do urzędu).

Mural ozdobi dziedziniec. 
Konkurs trwa

SIENICZNO
Wiola Woźniczko

-Z powodu powtarzających się 
włamań na naszym terenie w dniu 
wczorajszym w Sienicznie została 
utworzona Straż Obywatelska - taki 
wpis pojawił się 2-go listopada na 
fejsbukowym profilu sołectwa Sie-
niczno. Na odzew mieszkańców nie 
trzeba było długo czekać.

-Musimy sami o siebie zadbać 
i być czujni. Oczywiście o naszej 
akcji poinformowaliśmy policję 
– mówi sołtys Sieniczna Mariusz 
Gaszczyk, inicjator akcji. 

Mieszkańcy uznali, ze to dobry 
pomysł. -Na początek zgłosiło się 

kilkanaście osób, ale chętnych jest 
już więcej. Chodzimy i jeździmy 
po Sienicznie i okolicach, głównie 
wieczorami i nocami. Zwracamy 
baczną uwagę na obce samochody 
czy nieznane osoby kręcące się po 
sołectwie. Czujni jesteśmy cały 
czas - o to także apelujemy do 
mieszkańców, aby zwracali uwagę 
na wszystko, co wyda im się nie-
pokojące i zgłaszali to na policję 
– opowiada sołtys.

Mieszkańcy wzięli „pod lupę” 
nie tylko swoją wieś, ale i okolice. 
Ustalają między sobą dyżury. - 
Mamy nadzieję, że nasze działania 
przyniosą efekt  - mówią uczestnicy 
akcji.

Mieszkańcy 
Sieniczna walczą 

ze złodziejami

Konflikt wokół tzw. Pustyni 
Starczynowskiej w Bukownie zata-
cza coraz szersze kręgi. Po jednej 
stronie barykady stoją mieszkańcy, 
którzy są przeciwni  wydobyciu 
piasku i możliwym zmianom w lo-
kalnym krajobrazie. Po drugiej stro-
nie jest zaś firma Sibelco Poland, 
dążąca do realizacji zaplanowanego 
przedsięwzięcia. Głos w sprawie po-
stanowili zabrać również przedsię-
biorcy, współpracujący z kopalnią 
piasku. W liście skierowanym do 
władz miasta starają się przekonać 
włodarzy i radnych do swoich racji. 
Jego sygnatariuszami są podmioty 

gospodarcze m.in. z terenu: Dąbro-
wy Górniczej, Myszkowa czy Żor. 
W apelu pada szereg argumentów 
o charakterze ekonomicznym i go-
spodarczym.

- W kontekście działalności 
naszych przedsiębiorstw bardzo 
ważnym surowcem jest piasek, 
dzięki któremu wytwarzamy szero-
ką gamę przedmiotów codziennego 
użytku oraz usług. Pewność dostaw 
piasku sprawdzonej jakości za 
pośrednictwem podmiotu gospo-
darczego charakteryzującego się 
stabilną sytuacją finansową, ma 
dla nas znaczenie strategiczne. 
Utrata w perspektywie najbliższych 
lat wiarygodnego partnera gospo-
darczego z branży wydobywczej, 

takiego jak Zakład Sibelco Poland 
w Bukownie, stawia pod znakiem 
zapytania naszą dalszą działalność, 
a na pewno rodzi problemy związa-
ne z przerwaniem łańcucha dostaw 
naszych produktów do klientów, co 
będzie miało negatywny wpływ na 
gospodarkę w szerszym ujęciu – 
przekonują autorzy listu.

Wskazują oni również na kwe-
stie związane z zatrudnieniem 
pracowników w swoich zakładach. 
- Nasze przedsiębiorstwa, często 
działające na polskim rynku od 
lat, są ważnym miejscem pracy dla 
szerokiej grupy wykwalifikowanych 
specjalistów. Są to mieszkańcy 
Bukowna, gmin z regionu, jak i tych 
zlokalizowanych w południowej 
części Polski. Gwarancje w postaci 
zatrudnienia oraz wynagradzania 

pracowników na odpowiednim po-
ziomie, które w praktyce przekłada-
ją się na jakość życia konkretnych 
rodzin, są w naszej działalności 
priorytetem. Wszelkie zaburzenia 
występujące na rynku, na którym 
działamy, w oczywisty sposób rodzą 
ryzyko niemożności zapewnienia 
tych gwarancji – czytamy w do-
kumencie. 

Broni nie składa również Sible-
co. Przedstawiciele firmy informują, 
że tydzień temu zakład zgłosił swoje 
uwagi do projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Bukowna oraz Prognozy 
oddziaływania na środowisko.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – 
Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl

Pozostało coraz mniej czasu na wymianę kotłów węglowych.  Do 
końca 2022 roku należy wymienić wszystkie pozaklasowe kotły,    
a do końca 2026 roku również wszystkie kotły o klasie emisji 
niższej niż 5.  
 

JAKA KWOTA DOFINANSOWANIA? 
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet  8.000 zł 
na wymianę pieca oraz 6.000 zł na wymianę instalacji.  
 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINASOWANIE?  
Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, właścicieli domów 
jednorodzinnych, którzy planują wymianę starych wysokoemisyjnych 
kotłów węglowych na gazowe. Program nie przewiduje dofinansowania 
do montażu kotłów w budynkach nowych lub w trakcie budowy. 
 

ILE PIECÓW PLANUJEMY WYMIENIĆ?  
Gmina Olkusz ma szanse uzyskać dofinansowanie na wymianę co 
najmniej 180 kotłów. Udział w projekcie uzależniony jest od kolejności 
zgłoszeń. Wstępne deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 17.11.2021 roku. 
 

CZAS REALIZACJI:  
Aby uzyskać dofinansowanie wymiana pieca musi zostać wykonana 
najpóźniej w 1 kwartale 2023 roku.  
 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:  
Gmina Olkusz wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO 
do Urzędu Marszałkowskiego.  
Aby móc otrzymać środki Gmina musi niezwłocznie przekazać listę 
osób zainteresowanych wymianą do Urzędu Marszałkowskiego.  
 
 
 
 

GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ? 
 

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Druk 
deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl    
w zakładce Czystsze powietrze oraz w budynku Urzędu – na dzienniku 
podawczym lub w pokoju 334. Deklarację można również przesłać 
pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 
Olkusz. Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 
17.11.2021 roku.  
 
ZŁOŻYŁEM CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE I CO DALEJ? 
 

Przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzony bezpłatny audyt. 
Na podstawie audytu zostaną określone niezbędne modernizacje, aby 
Twój system ogrzewania działał najefektywniej, a koszty ogrzewania 
Twojego domu były jak najmniejsze. Po otrzymaniu audytu pozostaje 
już tylko podpisać umowę  i przystąpić do prac.  
 
 
- Wynikające z uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego terminy 
wymiany kotłów obowiązują w całym województwie – nie tylko na 
terenie gminy Olkusz. Nie można ich lekceważyć, ponieważ już teraz 
słyszymy o zapowiedziach kontroli źródeł ciepła i nakładanych karach 
na właścicieli gospodarstw ogrzewanych nieekologicznie. Od lat 
wspieramy finansowo naszych mieszkańców w kwestii wymiany 
„kopciuchów” na nowoczesne piece, natomiast może okazać się, że 
będzie to jedna z ostatnich szans na uzyskanie dofinansowania. Czy  
z niej skorzystamy? To zależy tylko od nas samych – mówi Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza. 

Walka o krajobraz...
ciąg dalszy ze str 1
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OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGOW OLKUSZU

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ekonomik liderem wśród  
olkuskich szkół technicznych

Rynek pracy potrzebuje dobrze przygo-
towanych zawodowców. Zespoł Szkół 
Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu 
wyrasta na lokalnego lidera wśród szkół 
technicznych. Chcesz w przyszłości zo-
stać programistą, informatykiem, ekono-
mistą, specjalistą w dziedzinie turystyki, 
reklamy lub handlu? Wybór może być 
tylko jeden „Ekonomik”.
„Stawiamy na jakość, nowoczesne roz-
wiązania edukacyjne oraz współpracę 
z biznesem. Tylko wszechstronny roz-
wój ucznia, połączony z praktycznym 
doświadczeniem może zapewnić sukces 
na rynku pracy. Kształcenie techniczne 
zapewnia młodemu człowiekowi już na 
starcie dobre zarobki i otwiera możli-
wość na rozpoczęcie studiów” - stwier-
dza Dyrektor szkoły Wojciech Panek.

Po pierwsze praktyka
Nasza szkoła opiera naukę na współ-
pracy z lokalnym biznesem i dużymi 

międzynarodowymi korporacjami. Zo-
staliśmy docenieni i wyróżnieni przez fir-
mę z branży IT, Motorolę. Firma podjęła 
współpracę z naszą szkołą i objęła pa-
tronatem dwa kierunki kształcenia: tech-
nika programistę i technika informatyka. 
Uczniowie mają możliwość odbywania 
praktyk zawodowych pod okiem specja-
listów z Morotoli.

Myśl lokalnie, działaj globalnie 
– Erasmus+

Ta myśl przewodzi nam na co dzień, 
również w obszarze praktyk. Młodzież 
wyrusza co roku na praktyki zagraniczne 
do hiszpańskich miast - Sewilii i Malagi. 

Dzięki dobremu przygotowaniu wyjaz-
dów i ich ciekawej ofercie, obserwujemy 
olbrzymie zainteresowanie taką formą 
kształcenia zawodowego, co jeszcze 
bardziej mobilizuje nas do ubiegania się 
o kolejne środki europejskie.

Matura i egzaminy na plus
Wyniki egzaminów zawodowych i matu-
ralnych z roku na rok podnoszą pozycję 
szkoły w rankingu czasopisma „Perspekty-
wy”. Od trzech lat z dumą możemy szczy-
cić się posiadaniem brązowej tarczy.

Remontujemy i budujemy
Liczne remonty klas, korytarzy i łazienek 
podnoszą komfort warunków, w których 

uczniowie się uczą. W tym roku nasza 
szkoła wzbogaci się o nowe skrzydło 
sportowo-dydaktyczne. Hala sportowa 
od lat była naszym marzeniem i wielką 
potrzebą. W tym roku to marzenie się 
spełni. W Olkuszu powstanie nowocze-
sny budynek wraz z bogatym zapelczem 
socjalnym, siłownią, salą do aerobiku 
i szatniami. To pierwszy tego typu obiekt 
w historii naszego powiatu.

Chcesz zostać technikiem 
i wyruszyć na podbój Europy? 

Tylko Ekonomik
Ósmoklasisto, jeśli chcesz uczyć się 
w nowoczesnej szkole technicznej, 
uczestniczyć w międzynarodowych pro-
jektach, odbywać praktyki zawodowe 
za granicą oraz dobrze przygotować się 
egzaminów zawodowych i matury – wy-
bierz Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego 
Kocjana w Olkuszu.

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

BUKOWNO
Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Res Sacra Miser”

Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Res Sacra Miser” nie tylko pomaga 
dzieciakom i ich rodzinom, ale także 
edukuje w tematach związanych 
z niepełnosprawnością. 26 paździer-
nika, we współpracy z Powiatową 
Społeczną Radą do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Olkuszu, zor-
ganizowaliśmy kolejną konferencję 
z cyklu „Oswój mój świat”.

Tym razem tematem przewod-
nim spotkania była „Dostępność 
w kontekście osób ze szczególnymi 
potrzebami”. Wydarzenie zgromadziło 
blisko 60 uczestników – dyrektorów 
placówek oświatowych z terenu nasze-
go powiatu, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów 
zobligowanych do wdrożenia rozwiązań 
dostępnościach w swoich instytucjach.

Prowadzący – praktycy, audytorzy 
dostępności prezentowali nam dobre 
praktyki i zasady wdrażania rozwiązań 
w obszarach:

- dostępności cyfrowej (Pan Prze-
mysław Marcinkowski – Fundacja 
Widzialni),

- dostępności informacyjno-ko-
munikacyjnej (Pani Małgorzata Kmieć 
– Fundacja Polska Bez Barier)

- dostępności architektonicznej (dr 
Paulina Tota- Stawarczyk - Fundacja 
Polska Bez Barier).

Prezentowaliśmy także istniejące 
mechanizmy dofinansowania rozwią-

zań dostępnościach – Pani Ewa Filus 
z PCPR Olkusz mówiła o „Programie 
wyrównywania różnic między regio-
nami” dofinansowanym ze środków 
PFRON, wspominaliśmy także o za-
łożeniach nowego programu PFRON 
„Dostępny samorząd – granty”.

Konferencja była także wydarze-
niem medialnym oficjalnie promują-
cym projekt „Razem dla dostępności 
– program kształtowania liderów 
obywatelskich w powiecie olkuskim”. 
Prezentowaliśmy założenia zadania, 
którego ideą jest stworzenie grupy 
samorzeczników młodzieżowych 
oraz grupy konsultacyjnej służącej 
wsparciem doradczym na etapie 
planowania rozwiązań inwestycyj-
nych uwzględniających rozwiązania 
dostępnościowe. Projekt jest dofinan-
sowany w ramach programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030 prowadzonego 

przez Narodowy Instytut Wolności 
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli nam zorganizować konferencję, 
w szczególności:

- Starostwu Powiatowemu w Ol-
kuszu na czele z Panem Starostą 
Bogumiłem Sobczykiem, który objął 
patronat honorowy nad wydarze-
niem. W kwestiach organizacyjnych 
pomagała nam także Pani Magdalena 
Sołtysik – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej i Promocji.

- Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bukownie – naszemu Partnerowi 
w organizacji wydarzenia;

- Marcie Michoń – pracowni-
kowi Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bukownie za profesjonalne przepro-
wadzenie konferencji;

- Przeglądowi Olkuskiemu za 
patronat medialny;

- wolontariuszkom z Zespołu Szkół 
nr 4 w Olkuszu za wsparcie logistyczne.

„Oswój mój świat”

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

Olkuscy policjanci ruchu dro-
gowego zatrzymali 55-letniego 
motocyklistę bez wymaganych 
uprawnień, który ponadto był po 
spożyciu alkoholu. Jego sprawą 
zajmie się teraz sąd.

1 listopada br. około godz. 18:30, 
na drodze krajowej 94 w Olkuszu,  
policjanci ruchu drogowego zatrzymali 
do kontroli motocyklistę. W trakcie 
sprawdzeń okazało się, że motocyklem 
kierował 55-letni mieszkaniec Krako-
wa, który nie posiadał uprawnień do 
kierowania tym pojazdem. Przeprowa-
dzone badanie trzeźwości wykazało, że 
mężczyzna spożywał alkohol. Motocykl 
został zabezpieczony przez pomoc dro-
gową. Przejażdżka mężczyzny  znajdzie 
swój finał w sądzie.

Policjanci przypominają, co 
grozi za jazdę pojazdem mechanicz-
nym w stanie po użyciu alkoholu:

Jeśli podczas kontroli policyjnej 
urządzenie do badania zawartości 
alkoholu w wydychanym powietrzu 

wykaże od 0,10 do 0,25 mg w jed-
nym dm³ lub stężenie alkoholu we 
krwi wyniesie od 0,2 do 0,5 promi-
la, wówczas podlegamy art. 87§1 
kodeksu wykroczeń. W takim przy-
padku podlegamy karze aresztu od 5 
do 30 dni, grzywnie w wysokości do 
5000 złotych i dodatkowo możemy 
stracić uprawnienia na okres od 6 
miesięcy do 3 lat.

Jeśli podczas kontroli urządzenie 
do badania stanu trzeźwości wykaże 
stężenie alkoholu w wydychanym 
powietrzu większe niż 0,25 mg/dm³ 
lub powyżej 0,5 promila, popełniamy 
wówczas przestępstwo i podlegamy 
już pod kodeks karny, a dokładnie 
art. 178a, za co grożą o wiele większe 
konsekwencje.

W przypadku popełnienia prze-
stępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości 
grozi nam:

– grzywna w wysokości od 10 do 
540 stawek dziennych, które w za-
leżności od orzeczenia sądu mogą 
wynosić od 10 do 2000 złotych, co 
maksymalnie może dać nawet ponad 
1 mln złotych.

– zakaz prowadzenia pojazdów 
na minimum 3 lata. Gdy kierowca 
zostanie zatrzymany w stanie nietrzeź-
wości po raz drugi sąd obligatoryjnie 
orzeka zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych dożywotnio.

– Niezależnie od orzeczonej kary, 
sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie 
pieniężne w wysokości nie mniejszej 
niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby 
po raz pierwszy   dopuszczającej się 
tego czynu, oraz nie mniejszej niż 
10 tys. złotych, gdy osoba po raz 
kolejny kierowała pojazdem w stanie 
nietrzeźwości.

– Kara finansowa za spowodowa-
nie wypadku w stanie nietrzeźwości to 
min. 10 tys. zł.

– Za jazdę w stanie nietrzeźwości 
oraz za spowodowanie wypadku w sta-

nie nietrzeźwości sąd może ukarać kie-
rowcę zakazem prowadzenia pojazdów 
na okres 15 lat, minimalny okres na 
jaki zakaz będzie orzekany to 3 lata.

Inne konsekwencje
Jeżeli kierujący pod wpływem 

alkoholu spowoduje wypadek lub 
kolizję musi pamiętać, że nie chro-
nią go polisy OC i AC. Po wypłacie 
odszkodowania przez firmę ubez-
pieczeniową poszkodowanemu, 
ubezpieczyciel zażąda zwrotu cało-
ści wypłaconej kwoty. Za skutki wy-
padku kierowca będzie odpowiadał 
z własnej kieszeni. Należy pamiętać, 
że wyłączenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela następuje również 
po spożyciu innych środków odu-
rzających.

W  p r z y p a d k u  t r w a ł e g o 
uszczerbku na zdrowiu przez osoby 
poszkodowane w wypadku spowo-
dowanym przez pijanego kierowcę, 
mogę one na drodze postępowania 
cywilnego żądać od nas dożywotniej 
renty lub jednorazowego odszko-
dowania.

Motocyklista po alkoholu 
i bez uprawnień

POWIAT
A.N.Q.A.

Pod koniec października opu-
blikowane zostały wyniki XVII edy-
cji Ranking Samorządów dziennika 
„Rzeczpospolita”. Sprawdziliśmy, 
jak wypadły w nim okoliczne miej-
scowości.

Ranking Samorządów „Rzecz-
pospolitej” to jedno z wielu  zesta-
wień, próbujących ocenić  kondycję 
samorządów w naszym kraju. Jest 
on publikowany od 17 lat, a jego 
zasady ustala niezależna Kapituła, 
której przewodniczy były premier RP 
prof. Jerzy Buzek. W skład Kapituły 
wchodzą także przedstawiciele orga-
nizacji samorządowych, organizacji 
pozarządowych, władz publicznych 
oraz przedstawiciele redakcji „Rzecz-
pospolitej”.

Jak informują twórcy rankin-
gu, ma on weryfikować skutecz-
ność działań władz samorządowych 
w kształtowaniu zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowa-
nego w strategicznych kategoriach: 

trwałości ekonomicznej, trwałości 
środowiskowej, trwałości społecznej 
oraz w zakresie jakości zarządzania. 

W tym roku spośród 878 gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich po 
raz kolejny zwycięzcą okazała święto-
krzyska gmina Morawica. W kontek-
ście okolicznych samorządów bardzo 
wysoko uplasowało się Bukowno. 
Miasto, z wynikiem na poziomie 75,23 
punktów, „wskoczyło” na 15 pozycję. 
Wolbrom zdobył 41,30 punktów 
i „wylądował” na pozycję numer 415. 
Olkusz uplasował się zaś na miejsce 
524. Srebrne miasto uzyskało tym 
razem 38,87 punkty.

W kategorii 1523 gmin wiej-
skich laur zwycięzcy przypadł pod-
krakowskiej gminie Wielka Wieś. 
Z perspektywy naszego powiatu 
najlepszy wynik uzyskała Gmina Bo-
lesław (189 miejsce, 37,24 punktów). 
Klucze w tym roku zdobyły 33,13 
punkty i zajęły 355 miejsce. Gmina 
Trzyciąż, z wynikiem na poziomie 
30,76 punktów, uplasowała się na 
556 miejscu.

Samorządowa 
statystyka

OLKUSZ
KPP w Olkuszu

Policjanci z Ogniwa Patrolowo 
Interwencyjnego zatrzymali 20- 
letniego mężczyznę, który naniósł 
sprayem pseudografitti  na płocie 
przy jednej ze szkół podstawowych 
w Olkuszu.

31 października br. tuż przed 
północą, policjanci patrolujący 
swój rejon  służbowy  w Olkuszu 
zostali wezwani na ul. Kantego, 
gdzie według zgłaszającego grupa 
młodych ludzi miała się głośno za-
chowywać. Na miejscu, przy szkole 
podstawowej  funkcjonar iusze  
zastali dwóch nerwowo zachowu-
jących się  mężczyzn. Mundurowi 

zwrócili uwagę , na zniszczony  
przy szkole płot. Naniesiona na nim  
farba była świeża. Jak się okazało, 
to właśnie jeden z nich używając 
czarnej farby w sprayu dokonał 
„malunków” na płocie. Mężczyzna 
został już w tej sprawie przesłucha-
ny, odpowie za wykroczenie. Swoje 
zachowanie  tłumaczył  tym, że 
spożywał alkohol i wpadł na arty-

styczny  pomysł malowania spray-

em po płocie.  Kodeks wykroczeń, 

poza grzywną (lub ograniczeniem 

wolności) zakłada również możli-

wość nakazania sprawcy wykro-

czenia obowiązku „przywrócenia 

stanu poprzedniego” – do czego 

zobowiązał się 20 - letni sprawca.

„Malarz” z Olkusza odpowie 
za zniszczenie płotu

REZERWACJE STOLIKA:

883 770 384, 531 649 930

REKLAMA

  POD 

PATRONATEM
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OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Rozpoczął się remont ul. 
Orzeszkowej na osiedlu Młodych 
w Olkuszu. Mieszkańcy dopy-
tują o szczegóły drogowej mo-
dernizacji, głównie pod kątem 
miejsc postojowych. Jak będzie 
przebiegać inwestycja? - Ulica 
pewnie będzie zamknięta, więc 
gdzie pojawią się tymczasowe 
miejsca postojowe?

Co z koszami na odpady - 
gdzie będą umiejscowione na czas 
remontu, aby ludzie z bloków 
i firma odbierająca miała łatwy 
dostęp? Dodatkowo pod koniec 
listopada planowana jest zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, 
czy więc nie będzie to kolidować 
z pracami remontowymi? - ptyta 
olkuszanin.

Modernizacja już się rozpo-
częła. Planowane jest, że zostanie 
podzielona na 7 etapów realizo-
wanych jeden po drugim, w celu 
zachowania jak największej płyn-
ności ruchu na osiedlu – informu-
je Urząd Miasta i Gminy Olkusz.

- Rozumiemy, że remont drogi 
w centrum osiedla będzie wiązał 
się z utrudnieniami w ruchu, dla-
tego do każdego etapu przebudowy 
przewidziano inne rozwiązania 
dotyczące organizacji ruchu na 
osiedlu, np. poprzez zmianę ruchu 
jednokierunkowego na dwukie-
runkowy. Zmiany te są kierowane 
przede wszystkim maksymalizacją 
dostępności miejsc parkingowych 
na obszarach nieobjętych w da-
nym momencie pracami drogo-
wymi. Wykonawca zabezpieczy 

również dostęp do koszy na śmieci, 
bez zmiany ich lokalizacji. O zmia-
nie organizacji ruchu wynikającej 
z rozpoczęcia pierwszego etapu 
robót Mieszkańcy zostali poinfor-

mowani poprzez rozwieszenie in-
formacji w widocznych miejscach 
na klatkach – tak na pytania prze-
słane do urzędu odpowiedział jego 
rzecznik prasowy Michał Latos.

Zakres prac obejmuje m. in. 
przebudowę jezdni, chodników dla 
pieszych, zatok parkingowych oraz 
budowę kanalizacji deszczowej 
odwadniającej ul. E. Orzeszkowej. 
Termin zakończenia całej inwesty-
cji to koniec października 2022 
roku. Wykonawcą jest wyłoniona 
w przetargu firma P.P.H.U. BUD-
-RYS Łukasz Bazior z Miechowa. 
Koszt przedsięwzięcia wynosi 1 
079 455,13 złotych, a gwarancja 
na wykonane roboty osiem lat.

ZGŁOŚ INTERWENCJE: 32 754 44 77

REKLAMA

OGŁOSZENIE PŁATNE

Remont ul. Orzeszkowej. 
Co z parkingami 

i koszami?OLKUSZ
A.N.Q.A.

Brud, smród i bohomazy. Czy 
musi tak być? – Z takim pytaniem 
zwrócił się do nas mieszkaniec 
osiedla Młodych. Dotyczyło ono 
okolicy Urzędu Pocztowego, zlo-
kalizowanego przy ul. Krasińskie-
go w Olkuszu. Jak twierdzi nasz 
Czytelnik, teren wokół placówki 
po zmroku upodobali sobie lokalni 
wielbiciele wyskokowych trunków.

- Przyjedźcie na osiedle Mło-
dych i zobaczcie, jak wygląda oko-
lica Urzędu. Popisane ściany, brud 
i szemrane typki, które po zmroku 
sączą napoje wyskokowe w przejściu 
pomiędzy blokami — wylicza miesz-
kaniec, który zadzwonił niedawno do 
naszej redakcji. Jak twierdzi nasz 
rozmówca, okolica poczty odstrasza 
swoim wyglądem i ciężko czuć się tam 
bezpiecznie. - Idzie zima, coraz wcze-
śniej robi się ciemno. Starsze osoby 
mogą się bać takiego towarzystwa. 
Gdyby Poczta Polska zamontowała 
monitoring przed swoim lokalem, to 
może odstraszyłby on nieproszonych 
gości? - sugeruje Czytelnik.

Nie był to jedyny telefon w tej 
sprawie. – Takie czasy mamy teraz, 
że markety zmieniły się w placówki 
pocztowe, żeby móc handlować 
w niedzielę. Tylko w takim razie, po 
co utrzymywać jeszcze takie obiekty 
jak ten, skoro ewidentnie widać, że 
nikt nie chce w niego inwestować? – 
pyta retorycznie w rozmowie z naszą 
redakcją mieszkaniec okolicznych 
bloków.

Odwiedziliśmy to miejsce zarów-
no po zmroku, jak i w trakcie dnia. 
Wrażenia estetyczno-zapachowe 
ewidentnie nie licują do powagi insty-

tucji, jaka się tam znajduje. Przesłali-
śmy więc zdjęcia okolic placówki wraz 
z pytaniami dotyczącymi możliwość 
zainstalowania monitoringu rzecz-
nikowi prasowemu Poczty Polskiej. 
Niestety, instytucja ta przez ponad 
dwa tygodnie nie zdołała ustosun-
kować się do naszej korespondencji 
mailowej. 

W oczekiwaniu na odpowiedź 
zapraszamy do dyskusji naszych 
Czytelników! – Co sądzicie o po-
myśle zainstalowania kamer i sy-
tuacji, jaka ma miejsce wokół 
placówki? 

Okolica poczty 
straszy wyglądem

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Temat segregacji śmieci przewi-
ja się na naszych łamach regularnie. 
Przy okazji Wszystkich Świętych 
problem uwydatnił się na okolicz-
nych nekropoliach. Jeden z naszych 
Czytelników pyta, dlaczego nie 
można tam rozstawić kontenerów 
przeznaczonych na różne typy odpa-
dów. Zarządca olkuskiej nekropolii 
tłumaczy, że próbował już u siebie 
takiego rozwiązania. Niestety, ludz-
kie przyzwyczajenia okazały się 
silniejsze od zdrowego rozsądku.

Niedawno otrzymaliśmy maila 
od Czytelnika, który chciałby zwrócić 
uwagę na kwestię segregacji śmieci 
na olkuskim cmentarzu parafialnym. 
- Czy możecie zadać pytanie władzom 
cmentarza, jak to jest możliwe, że 
w czasach jakich żyjemy, nie ma tam 
możliwości segregacji śmieci? We wia-
tach na odpady rozmieszczone są po 
dwa, a czasem nawet cztery, jednako-

we kontenery i wrzuca sie tam razem 
liście, szkło i plastik. Czy na tym ma 
polegać recycling po olkusku? – pyta 
pan Sebastian.

Postanowiliśmy zapytać o to 
zarządcę nekropolii . Jak się okazuje, 
problemem nie są koszty ani logistyka, 
tylko przyzwyczajenia odwiedzających 
groby. – W przeszłości próbowaliśmy 
wdrożyć takie rozwiązanie. Niestety 
bezskutecznie. Pomimo faktu, że 
każdy kontener posiadał oznaczenie 
z frakcją, jaka powinna się w nim 
znaleźć, ludzie kompletnie nie zwracali 

na to uwagi – relacjonuje pani z ad-
ministracji cmentarza. Efekt? – Do 
kontenera na szkło wędrował plastik 
i na odwrót. – To wszystko kwestia 
ludzkich przyzwyczajeń. Są cmenta-
rze, gdzie postawiono np. kontener 
tylko na znicze, i ludzie nie mają 
problemu z tym, żeby wrzucać tam 
tylko znicze. U nas niestety jest inaczej 
– podsumowuje nasza rozmówczyni.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Zapra-
szamy do dyskusji na www.przegad.
olkuski.pl

Czy segregacja śmieci na 
cmentarzu jest możliwa? 

Modernizacja już się rozpo-
częła. Planowane jest, że 
zostanie podzielona na 7 
etapów realizowanych jeden 
po drugim, w celu zachowa-
nia jak największej płynności 
ruchu na osiedlu – infor-
muje Urząd Miasta i Gminy 
Olkusz.

www.przeglad.olkuski.pl
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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 
Mirosława Buczynowska dr. n. med. 
specjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 
– 19.00. Tel. 604 410 240. 
Bartosz Dudzicz chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy 
brzusznej, USG tarczycy, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów, usuwanie kaszaków, odcisków, 
włókniaków, usuwanie wrastających 
paznokci. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIE-
DZIAŁEK 16:00 - 19:00
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.

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.
Tomasz Łuszczek Konsultacje, EKG, 
ECHO serca, Holter EKG i ciśnieniowy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
16:00 - 20:00
Magdalena Kocierz - Woźniowska Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca, Holter EKG 
i ciśnieniowy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. PONIEDZIAŁEK  16:00 - 19:00
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.
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 i młodzieży, kon-
sultacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, psycholog, terapia krót-
koterminowa. Tel. 512 331 430. www.
pracowniaterapeutyczna.eu

OGŁOSZENIA PŁATNE
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Lidia Nalaskowska - psychoterapia, 
psychoanaliza , terapia rodzinna, te-
rapia uzależnień  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. PIĄTEK 13:00- 20:00
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 terapeutycz-
ne - wiek: 11-14 lat i 14- 19, Olkusz ul. Górnicza 
2 tel. 502091259, www.iwonasiudak.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 Ortope-
dyczna, Neurologiczna, Sportowa, Pooperacyj-
na, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia Manual-
na, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.

Dominika Latos, mgr terapeuta dzie-
cięcy, specjalista fizjoterapii. Terapeuta 
NDT-BABATH 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. 
Gabinet stomatologiczny czynny ponie-
działek 10.00-18.00, środa 9.30-18.00. 
Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stoma-
tolog. 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, 
specjalistyczna praktyka lekarsko-
-dentystyczna. Olkusz, ul. Bylicy 1, 
pok. 306, pon.-czw. 10.00-15.00, pt. 
9.00-14.00, rejestracja 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 tora-
mi). 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 Porad-
nia Stomatologiczna - stomatologia za-
chowawcza, endodoncja mikroskopowa, 
protetyka, chirurgia stomatologiczna (im-
planty), RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, 
I piętro, tel. 327545900, 604294088.
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 Sto-
matologicznej Barbara Kucharzewska 
– Malik, specjalista chirurgii stomato-
logicznej. 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 Ga-
binecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ.
Chirurg Stomatologiczny Implantolog 
Jacek 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

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. 
specjalista radiodiagnostyki. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 11, I piętro (winda). Rejestracja tel.  
696 514 481, 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.

Panek Grzegorz - Centrum Medycznym IN-
TER-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

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

6.11 ul. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 ul. Mariacka 6

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

8.11 ul. Mickiewicza 7  - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

9.11 ul. Nullo 2  - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

10.11	 ul.	Piłsudskiego	22	 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

11.11 ul. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

OGŁOSZENIA PŁATNE

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

zabieg hifu listing
fotoodmładzanie
listing pikosekundowy
laserowy peeling węglowy

W ofertach promocyjnych

Centrum Kosmetologii 
Estetycznej

Olkusz, K. K. Wielkiego 60, (obok poczty)
gab. 309 III p.  Tel. 570 691 681
www.kosmetyka-olkusz.pl to ja, Polka 50+

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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SPORT

OLKUSZ
SPR Olkusz (PK)

Zrobiły to, choć nie były fawo-
rytkami! Srebrne Lwice w sobotni 
wieczór pokonały na własnym par-
kiecie SPR Sośnicę Gliwice 30:26, 
odnosząc drugie ligowe zwycięstwo 
w tym sezonie. Dla podopiecznych 
Marcina Księżyka było to najlepsze 
spotkanie w obecnych rozgryw-
kach, co potwierdził sam szkole-
niowiec olkuskiego zespołu. Kibice 
nie mogli natomiast narzekać na 
brak emocji. Tymi bowiem można 
by obdzielić kilka różnych meczów. 
O końcowym triumfie gospodyń 
zadecydowała konsekwentna gra 
przez pełną godzinę i wyśmienita 
końcówka, w której gliwiczanki 
przez siedem ostatnich minut nie 
zdobyły choćby jednej bramki!

Obie drużyny przed sobotnim 
meczem miały na swoim koncie po 
jednym zwycięstwie i duże apetyty na 
drugą wygraną w sezonie, w którym 
przynajmniej w teorii Sośnica miała 
walczyć o najwyższe cele, a młody 
zespół SPR-u o zdobywanie doświad-
czenia na seniorskich parkietach. Na 
dzisiaj układ sił w tabeli jest jednak 
taki, że to Srebrne Lwice mają więcej 
punktów, a weekendowy pojedynek 
przy Wiejskiej pokazał, że i sporto-
wo olkuszanki wyglądają lepiej od 
rywalek.

Problemy przyjezdnych zaczęły 
się już na samym początku. Mocno 
zmotywowane Lwice objęły prowa-
dzenie za sprawą Magdaleny Barczyk, 
następnie bramkę rzuciła Nikola 
Sołościuk, a na 3:2 z rzutu karnego 
trafiła Karolina Herian. Od stanu 
3:3 po golu Aleksandry Markiewicz, 
gospodynie trzykrotnie pokonały 
Dagmarę Knapik. Najpierw Julia 
Mrozowska, potem Oliwia Sołościuk 
i ponownie Barczyk zapewniły miej-
scowym trzybramkową przewagę 
– 6:3. Gliwiczanki nie mogły sobie 
poradzić ze szczelną obroną Lwic, 
które nie tylko doskonale broniły 
dostępu do własnej bramki, ale także 
wyprowadzały zabójcze kontrataki, 
kończąc je efektownymi trafieniami. 
Gole Herian, Mrozowskiej i Barczyk 
sprawiły, że w 16. minucie olkuszanki 
prowadziły 10:6.

Sośnica choć często wybijana 
z rytmu, to jednak nadal pozostawała 
w grze. Magdalena Reichel, Katarzyna 
Wyrzychowska oraz Aleksandra Sa-
lisz skutecznie zmniejszyły dystans 
do olkuszanek, w 20. min tracąc do 
miejscowych już tylko jedno trafienie 
– 10:9. Wtedy jednak Lwice ponownie 

pokazały pazur, wracając do bezpiecz-
nej przewagi. Rozgrywająca świetne 
zawody Mrozowska przymierzyła ze 
skrzydła, Emilia Januszek obroniła 
rzut karny wykonywany przez Re-
ichel, a w kolejnych akcjach drogę 
do siatki przyjezdnych znalazły też 
Karolina Herian, Anna Andrzejczyk 
i Wiktoria Sioła – 14:9. Trener Sośni-
cy Michał Boczek pieklił się na ławce, 
wytykając swoim podopiecznym po-
pełniane błędy. Mówił o nich głośno 
i dosadnie w trakcie czasu o jaki po-
prosił w końcówce pierwszej połowy. 
Udzielone wskazówki przyniosły efekt 
w postaci trzech kolejnych goli, które 
sprawiły, że przewaga olkuszanek 
ponownie stopniała, tym razem do 
dwóch trafień. Szansy w ostatniej 
akcji na poprawienie wyniku po 
stronie gospodyń nie wykorzystała 
Herian, której rzut z siódmego metra 
zatrzymała Knapik – była zawod-
niczka SPR-u. Do przerwy 16:14 dla 
Olkusza.

Zaraz po zmianie stron trafiła 
najskuteczniejsza w sobotę i w ca-
łym obecnym sezonie w Sośnicy 
Aleksandra Salisz, ale w odpowiedzi 
po stronie gospodyń do sędziow-
skiego protokołu wpisały się Herian 
z Andrzejczyk. Szczególnie ta druga 
z wymienionych drugie pół godziny 
może zaliczyć do niezwykle udanych, 
grając z dużą fantazją, a przy tym 
na wysokim procencie skuteczności 
w ataku. Zanim jednak Andrzejczyk 
zaczęła trafiać nawet z arcytrudnych 
pozycji, swoje przysłowiowe „pięć mi-
nut”, a właściwie w tym konkretnym 
przypadku niespełna kwadrans miały 
przyjezdne. Gliwiczanki przy stanie 
19:16 dla Lwic złapały wiatr w żagle, 
wchodząc na poziom, który mógł im 
zapewnić zwycięstwo. Ale tylko mógł, 
bowiem mimo iż był to efektowny 
i zarazem efektywny zryw Sośnicy, to 

jednak zbyt krótki, aby pokrzyżować 
plany miejscowym.

Po 47 minutach zespół trenera 
Boczka miał niejako wszystko we 
własnych rękach, bowiem gliwiczanki 
nie tylko odrobiły straty, ale nawet 
uzyskały trzybramkowe prowadzenie 
– 24:21. Lwice z tego trudnego dla 
siebie fragmentu wyciągnęły jednak 
dobrą lekcję, ani na moment nie tra-
cąc wiary w szczęśliwe zakończenie. 
Impulsem dla olkuszanek była na 
pewno postawa rozgrywającej Anny 
Andrzejczyk, która na siebie wzięła 
ciężar kończenia akcji z drugiej linii, 
w większości przypadków robiąc to 
w wybornym stylu.

W 53. minucie z koła trafiła rów-
nież Wiktoria Sioła, a po odpowiedzi 
autorstwa Pauliny Kulik, ze skrzydła 
błysnęła Julia Mrozowska. Lwice 
traciły do Sośnicy jednego gola 25:26, 
a do zakończenia meczu pozostawało 
jeszcze przeszło siedem minut. Z per-
spektywy czasu jaki upłynął od końco-
wej syreny sobotniego starcia, można 
z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, 
że było to siedem najlepszych minut 
olkuskich szczypiornistek od wielu 
miesięcy. Zawodniczki trenera Marcina 
Księżyka stworzyły prawdziwy dream 
team, który nie miał słabych ogniw, 
bezlitośnie punktując coraz bardziej 
zagubione na parkiecie gliwiczanki. 
Twarda postawa w defensywie, a przy 
tym czujność w odbiorze piłki pozwoliły 
wyprowadzić szybkie akcje, finalizo-
wane przez Mrozowską, N. Sołościuk, 
Siołę i Andrzejczyk. Patrzyło się na to 
z wielką dumą i radością oraz z prze-
konaniem, że zwycięstwo Lwic, mimo 
że odniesione po tak emocjonującym 
i emocjonalnym boju, było zasłużone. 
Tylko jeden z czterech kwadransów 
należał do Sośnicy. Reszta czasu gry 
pod dyktando wciąż budujących swoją 
pozycję na zapleczu PGNiG Superligi 
młodych olkuskich piłkarek.

Najskuteczniejszą zawodniczką 
spotkania z ośmioma golami na 
koncie została Anna Andrzejczyk. Po 
siedem bramek zdobyły Julia Mro-
zowska oraz Aleksandra Salisz.

Po trzecim triumfie z rzędu – 
dwóch ligowych i jednym pucharo-
wym – Srebrne Lwice już w najbliższą 
sobotę 6 listopada pojadą do Rudy 
Śląskiej, na mecz przeciwko miej-
scowej Zgodzie. Ślązaczki z trzema 
punktami zajmują w tabeli przed-
ostatnią, 10. pozycję. SPR mając na 
koncie sześć oczek plasuje się na 6. 
miejscu. To jednak wcale nie musi być 
łatwiejsze spotkanie od tego z Sośni-
cą, bo w tej lidze każdy może wygrać 
z każdym, przynajmniej wśród drużyn 
z drugiej części tabeli.

I LIGA.  
Kapitalny spektakl!POWIAT

źródło: 90minut.pl
Klasa okręgowa
Kolejka 12 - 30-31 października
Orzeł Bębło 3-1 LKS Niedźwiedź 
Jastrzębiec Książ Wielki 0-4 Proszo-
wianka Proszowice 
Piliczanka Pilica 2-2 Przemsza Klucze 
Błękitni Modlnica 4-3 Zieleńczanka 
Zielonki 
Przebój Wolbrom 3-1 Lot Balice 
Spójnia Osiek-Zimnodół 1-2 KS 
Olkusz 
Bolesław Bukowno 2-5 Promień 
Przeginia 
Kolejka 13 - 6-7 listopada
Promień Przeginia - Orzeł Bębło 6 
listopada 14:00;
KS Olkusz - Bolesław Bukowno 6 
listopada 19:00;
Lot Balice - Spójnia Osiek-Zimnodół 
6 listopada 14:00;
Zieleńczanka Zielonki - Przebój Wol-
brom 6 listopada 11:00;

Przemsza Klucze - Błękitni Modlnica 
6 listopada 14:00;
LKS Niedźwiedź - Jastrzębiec Książ 
Wielki 6 listopada 14:00;
Piliczanka Pilica - Proszowianka Pro-
szowice 7 listopada 13:00.
Klasa A
Kolejka 12 - 30-31 października
Przebój II Wolbrom 3-2 Unia Jaro-
szowiec 
Strażak Przybysławice 0-4 Pilica 
Wierbka 
Trzy Korony Żarnowiec 1-2 Wielmo-
żanka Wielmoża 
Centuria Chechło 3-0 Olimpia Łobzów 
Prądnik Sułoszowa 4-2 Spartak 
Charsznica 
Pogoń Miechów 7-1 Laskowianka 
Laski 
Legion Bydlin 4-0 Błysk Zederman 
Strumyk Zarzecze 1-3 Piliczanka 
II Pilica 
Kolejka 13 - 6-7 listopada
Piliczanka II Pilica - Przebój II Wol-
brom 6 listopada 13:00;
Błysk Zederman - Strumyk Zarzecze 
6 listopada 14:00;

Laskowianka Laski - Legion Bydlin 7 
listopada 14:00;
Spartak Charsznica - Pogoń Miechów 
7 listopada 11:00;
Olimpia Łobzów - Prądnik Sułoszowa 
6 listopada 14:00;
Wielmożanka Wielmoża - Centuria 
Chechło 7 listopada 11:00;
Pilica Wierbka - Trzy Korony Żarno-
wiec 6 listopada 13:30;
Unia Jaroszowiec - Strażak Przyby-
sławice 7 listopada 14:00;
Klasa B
Kolejka 11 - 30-31 października
KS II Olkusz 5-2 Czapla Czaple Małe 
Pilica II Wierbka 4-4 Błyskawica 
Kolbark 
LZS Stare Bukowno 2-2 Orzeł Kwa-
śniów Górny 
Słowik Olkusz 8-1 Trzy Buki Wierz-
chowisko 
Spartak Wielkanoc-Gołcza 0-1 Dłub-
nia Trzyciąż/Jangrot 
Hetman Dłużec 11-1 Northstar Mie-
chów 

Piłka nożna

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

660 399 002, 693 788 813

Uzdrowiciel pomaga w: chorobach serca, nerwicach, nowotworach i paraliżach, 
schorzeniach kręgosłupa i gruczołów prostaty, wrzodach żołądka, schorzeniach 
kamieni nerkowych i żółciowych oraz w kobiecych i wielu innych schorzeniach.

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

 - ciągły ból głowy stany migrenowe, depresja i nerwica lękowa to Pani Jadwiga z Gdyni
dolegliwości z którymi nie umiałam sobie poradzić. Po trzech wizytach u uzdrowiciela 
wyciszyłam się, ustąpiły stany depresyjne i przestała mnie boleć głowa. Jestem mu bardzo 
wdzięczna za pomoc.  po jednej wizycie uzdrowiciela znikła Pani Anna z okolic Krakowa
mi torbiel na jajniku a guzek piersi wchłonął się. Pani  Julia z Piotrkowa Trybunalskiego
- guz nowotworowy na głowie trzustki i maksymalnie 6 miesięcy życia, tak brzmiała 
diagnoza. Dzięki Jego zabiegom, żyję już piąty rok, a guza nie ma. Dziękuję.

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

18 listopada – Kraków
19 listopada – Wadowice, Oświęcim

, Jaworzno20 listopada – Olkusz

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

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

Ja, Paweł Trejster 

przepraszam 

za umieszczone 

w internecie w lutym 2021 r. 

obraźliwego wpisu 

dotyczącego 

Pana Zbigniewa Ciocha.

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 
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AUTOSKUP
każda marka
każdy stan

793 999 910

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

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

REKLAMA

REKLAMA

Zadzwoń i zamów: 736 656 875
Kupuj online: https://www.e-antysmogowe.pl


