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POWIAT
Wiola Woźniczko, fot. Mocna Fundacja

Najpierw Mocny Konwój, 
potem Mocna Ekipa, teraz Moc-
na Fundacja. Spontaniczna 
akcja szybko przerodziła się 
w  regularną pomoc. Już je-
denaście razy byli w  różnych 
miejscach w Ukrainie nieść po-
moc tym, którzy jej najbardziej 
potrzebują – przede wszystkim 
dzieciom i żołnierzom.

Mocna Fundacja niesie 
pomoc Ukrainie. Przede 
wszystkim najbardziej 

bezbronnym ofiarom wojny

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

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

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

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

GARNITURY
marynarki
koszule, spodnie
garnitury (wszystkie rozmiary)

przeróbki na miejscu
możliwość negocjacji cen

n
n
n

Krakowska 14

BIŻUTERIA 
ZŁOTA, SREBRNA I MODOWA

32 754 36 15, 509 455 121 
www.mcbizuteria.pl

SKUP 
ZŁOTA NAPRAWY GRAWER

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl

JADŁO KURIER Nie chcesz czekać?

Pełne menu dostępne na stronie

Płatnoci bezgotwkowe:  itp. Pracujemy 11:00 - 17:00 (zam. do 16:30)przelew, blik, karta

zamów online:
lub zadzwoń 509 153 011   /   32 645 07 42

www.podzamczerabsztyn.pl  

Jedzenie na życzenie

Obiad dnia już od 22 zł, Zamwienia powyżej 75 zł i abonamenty dostawa gratis 

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

Zapraszamy dzieci 
z innych przedszkoli.

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

Wakacje!

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

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

sobota: 8:00-13:00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei ULTRALITE S1
klej wysokoelastyczny 
do płytek o dużych 
rozmiarach

65,90 
                  zł/15 KG

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów

Mapei
Adesilex p9
szary
klej DO PŁYTEK  

38,50 
                 zł/25 kg

47,60 
                 zł/szt.

Panel
ogrodzeniowy
250x150

84,60
          zł/szt.

SŁUPEK
panelowy

grafit, gr. 4 mm
grafit, wys. 2 mb

Wynajmę
miejsca parkingowe 

na busy, tiry oraz 
samochody osobowe.

Olkusz, al. 1000-lecia 15d
tel. 666 900 136

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób
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OGŁOSZENIE PŁATNE

ZGŁOŚ  
INTERWENCJE:  
32 754 44 77

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Ponad miesiąc temu pisaliśmy 
na temat przebudowy skrzyżowa-
nia DK94 z  ulicami: Kościuszki 
i  Rabsztyńską. Jeden z  naszych 
Czytelników proponował wtedy, 
aby zorganizować konsultacje 
społeczne w  tej sprawie, tak aby 
mieszkańcy mogli zapoznać się 
z proponowanymi rozwiązaniami 
i zgłosić do nich swoje uwagi. Jak 
ustosunkował się do tego inwe-
stor, czyli Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad?

W marcu ubiegłego roku pod-
pisana została umowa na przygo-
towanie dokumentacji rozbudowy 
odcinka DK94 przez Olkusz o  dłu-
gości ponad 4 km. Jak informuje 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, inwestycja obejmować 
ma rozbudowę istniejącej drogi 
od zakładów produkcyjnych w  re-
jonie ul. Wspólnej do skrzyżowania 
DK 94 z ul. Króla Kazimierza Wiel-

kiego i  ul. Pakuska. – W ramach 
zadania zostanie rozbudowanych lub 
przebudowanych 6 skrzyżowań w cią-
gu drogi krajowej. Ponadto inwestycja 
obejmuje m.in. przebudowę dwóch 
istniejących przejść podziemnych, 
budowę kładki dla pieszych przy ul. 
Cegielnianej i  ul. Szkolnej, budowę 
ekranów akustycznych oraz przebu-
dowę systemu odwodnienia i  oświe-
tlenia – zapewniają przedstawiciele 
GDDKiA.

Na początku tego roku poja-
wiła się informacja, że w  ramach 
tych robót planowana jest budowa 
wiaduktu nad „krajówką”. W  to-
ku dalszej dyskusji okazało się, 
że skrzyżowanie DK94 z  ul. Ko-
ściuszki i  ul. Rabsztyńską ma być 
dwupoziomowe, przy czym droga 
krajowa przebiegać będzie poniżej 
poziomu terenu, natomiast ruch lo-
kalny pomiędzy ulicami Kościuszki 
i Rabsztyńską pozostanie w pozio-
mie istniejącego skrzyżowania.

Do naszej redakcji zgłosił się 
mieszkaniec Olkusza, który apelo-

wał o  rozpoczęcie poważnej kon-
sultacji dotyczących tej inwestycji. 
– Od wielu lat zawodowo zajmuję 
się realizacją takich przedsięwzięć 
i  chciałbym, żeby to, co tam ma po-

wstać, było użyteczne dla mieszkań-
ców – argumentował pan Łukasz. 
Skierował on pismo do GDDKiA 
w  Krakowie z  prośbą o  zorganizo-
wanie spotkania z  mieszkańcami 

i  przedstawienia informacji o  pro-
jekcie. Wniosek został również 
wysłany do władz samorządowych 
naszego miasta, parlamentarzystów 
związanych z Ziemią Olkuską oraz 
do wojewody.

Po miesiącu postanowiliśmy 
wrócić do tej sprawy. Skontakto-
waliśmy się z  panem Łukaszem, 
który udostępnił nam pisma, jakie 
otrzymał w  odpowiedzi na swój 
wniosek. – Udział społeczeństwa 
przewidywany jest w  ramach postę-
powania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji ZRID, na etapie po-
nownej oceny oddziaływania na śro-
dowisko. Jednocześnie wyjaśniam, 
że mieszkańcy na każdym etapie 
mogą kierować do Oddziału GDDKiA 
w  Krakowie pytania oraz wnioski 
w  sprawie inwestycji. Od początku 
prowadzenia prac projektowych, czyli 
od 2020 r., samorządy, a w szczególno-
ści gmina Olkusz, czynnie uczestniczą 
w  procesie inwestycyjnym. Zadanie 
przygotowywane jest z  uwzględnie-
niem interesów lokalnej społeczności 

i  obejmuje poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, warunków ruchu 
oraz zminimalizowanie oddziaływań 
środowiskowych, w tym hałasu – czy-
tamy w  piśmie sygnowanym przez 
Roberta Jakubiaka, zastępcę Dyrek-
tora Oddziału GDDKiA w Krakowie.

Dokument rzuca trochę światła 
na to, jak wyglądać ma skrzyżowanie 
w  centrum miasta. – Na skrzyżo-
waniu z ul. Kościuszki i Rabsztyńską 
zaplanowano węzeł drogowy. Roz-
wiązanie w  tym zakresie obejmuje 
przeprowadzenie ruchu w  ciągu DK 
94 poniżej poziomu terenu, natomiast 
ruch lokalny pomiędzy ul. Kościuszki 
i  ul. Rabsztyńska odbywał się będzie 
w  poziomie terenu, na skrzyżowa-
niu z  wyspą centralną – wyjaśnia 
urzędnik.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Jak 
Waszym zdaniem powinna wy-
glądać modernizacja „krajówki” 
i czy dojdzie ona w ogóle do skut-
ku? – Jak zwykle zapraszamy 
do dyskusji!

Czy odbędą się konsultacje?

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

– Dlaczego na remontowanym 
do niedawna ostatnim odcinku ul. 
Przemysłowej jest aż tyle studzie-
nek? – takim tematem zaintere-
sował nas mieszkaniec Olkusza. 
Okazało się, że ta kwestia intryguje 
więcej osób.

W ostatnim czasie w  tej spra-
wie odebraliśmy w  redakcji kilka 
telefonów. – Czy z  uwagi na duży 
ruch, również ciężkich aut, nie 
można było „przenieść” ich na chod-
niki? Ludzie jeżdżą tam do pracy, 
do sklepów – przy takim ruchu dro-
ga niedługo znów będzie nadawać 
się do remontu, bo studzienki – jak 
to u nas bywa – zaczną się zapadać 
– pytają nasi Czytelnicy.

O modernizacji traktu pisa-
liśmy w  minionych latach kilku-
krotnie. Pierwszy etap remontu 
rozpoczął się w 2017 roku (na odcin-
ku długości około 90 mb wykonano 
kanalizację deszczową, krawężniki 
i  nawierzchnię asfaltową za 383 
tys. złotych brutto).  Drugi etap 
obejmował około 80 mb (budowa 
kanalizacji deszczowej, położenie 
asfaltowej nawierzchni z podbudo-
wą za 217 tys. złotych brutto). Teraz 
wykonano trzeci etap, czyli: budowę 
pozostałego odcinka kanalizacji 

deszczowej wraz ze studniami 
chłonnymi, wykonanie nawierzchni 
jezdni (około 260 mb) i chodników 
na całej długości, a  także miejsc 
parkingowych oraz oświetlenia 
ulicznego.

Co ze studzienkami? -Prace 
w  obrębie ul. Przemysłowej zmie-
rzają do końca. Część drogowa jest 
już właściwie ukończona, a obecnie 
trwają prace polegające związane 
z gospodarowaniem wodą odpływa-
jącą z ulicy. Jednocześnie informu-
ję, że liczba i  ułożenie studzienek 
wynika z  faktu zlokalizowania 
w ciągu tej ulicy licznych mediów, 
nie tylko należących do Gminy 
Olkusz, do których, np. w  czasie 
awarii, uzyskiwany jest dostęp wła-
śnie przez studzienki. Przeniesienie 
wszystkich mediów i instalacji poza 
pas drogowy wiązałoby się z koszta-
mi właściwie uniemożliwiającymi 
przeprowadzenie inwestycji. Obec-
ny sposób jej realizacji uwzględnia 
natomiast ruch ciężkich pojazdów, 
dlatego nie przewidujemy proble-
mów z  zapadaniem. Inwestycja 
objęta jest ponadto 8-letnim okre-
sem gwarancji – tak na pytania 
Czytelnika odpowiedział rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta i  Gminy 
w Olkuszu Michał Latos.

Nie za dużo 
studzienek?
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Zapadł wyrok w sprawie tra-
gicznego wypadku na drodze 
krajowej numer 94 w  Olkuszu, 
który miał miejsce w lipcu ubie-
głego roku. Sprawca śmiertelne-
go potrącenia na przejściu dla 
pieszych został skazany m.in. 
na 7 lat pozbawienia wolności 
I  dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów. Decyzja sądu nie jest 
prawomocna.

Do tragicznego wypadku doszło 
w lipcu ubiegłego roku, na przejściu 
dla pieszych przez drogę krajową 
numer 94, w  pobliżu ulicy Cegiel-
nianej. Kierowca hondy potracił 
wtedy przechodzącego przez przej-
ście mężczyznę i  uciekł z  miejsca 
wypadku, nie udzielając pomocy 
poszkodowanemu. Dyżurny policji 
natychmiast ogłosił komunikat 
za kierowcą i  poszukiwanym po-
jazdem. Zaraz po otrzymaniu infor-
macji dzielnicowi z Olkusza, którzy 
byli w pobliżu zdarzenia, zauważyli 
pojazd i natychmiast zatrzymali je-
go kierowcę. Przeprowadzone przez 
mundurowych badanie stanu trzeź-
wości wykazało, że kierowca hondy 
miał blisko 3 promile alkoholu 
w organizmie. Okazało się również, 
że mężczyzna za jazdę po spożyciu 
alkoholu miał już orzeczony przez 
sąd zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych, obowią-
zujący od 5 maja 2020 roku do 5 
maja 2023 roku.

Niestety pomimo akcji reani-
macyjnej nie udało się uratować 
35-letniego mieszkańca gminy 

Klucze. Po ujęciu sprawcy ruszyło 
śledztwo prokuratorskie, a następ-
nie sprawą zajął się sąd. Mężczyzna 
usłyszał wyrok za spowodowanie 
wypadku ze skutkiem śmiertelnym, 
kierowanie pojazdem w  stanie 
nietrzeźwości, nieudzielenie po-
mocy poszkodowanemu oraz pro-
wadzenie auta, mimo nałożonego 
zakazu. Jak informują przedsta-
wiciele olkuskiej prokuratury, sąd 
wymierzył wobec oskarżonego karę 
łącznie 7 lat pozbawienia wolności 
i  orzekł dożywotni zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. 
Sprawca musi również zapłacić 15 

tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Po-
stpenitencjarnej, a także łącznie 90 
tys. zł na rzecz rodziny ofiary.

– Wyrok w  sprawie oskarżonego 
Artura K. wydany został w  oparciu 
o  instytucję art. 387 kodeksu postę-
powania karnego, polegająca na tym, 
iż do chwili zakończenia pierwszego 
przesłuchania na rozprawie głównej 
oskarżony, któremu zarzucono prze-
stępstwo zagrożone karą nieprzekra-
czającą 15 lat pozbawienia wolności, 
może złożyć wniosek o  wydanie wy-
roku skazującego i  wymierzenie mu 
określonej kary lub środka karnego, 

orzeczenie przepadku lub środka kom-

pensacyjnego bez przeprowadzania 

postępowania dowodowego – tłuma-

czy Krystyna Durałek, Prokurator 

Rejonowy w Olkuszu.

Sąd może uwzględnić  taki 

wniosek, gdy okoliczności popełnie-

nia przestępstwa i wina nie budzą 

wątpliwości, a  cele postępowania 

zostaną osiągnięte mimo nieprze-

prowadzenia rozprawy oraz gdy 

nie sprzeciwia się temu prokurator, 

a także pokrzywdzony. Sytuacja taka 

miała miejsce w sprawie dotyczącej 

Artura K. 

– Sąd mógł wymierzyć oskarżo-

nemu za zarzucane mu przestępstwa 

z art. 177 par. 2 kk i art. 178 par. 4 kk 

karę łączną w wymiarze od 2 lat do 12 

lat pozbawienia wolności i wymierzył 

6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolno-

ści. Natomiast za przestępstwo z art. 

162 par. 1 kk mógł wymierzyć karę 

od 1 miesiąca do 3 lat pozbawienia 

wolności, zaś wymierzył 1 rok pozba-

wienia wolności – wylicza Krystyna 

Durałek. Na podstawie artykuł 85 

paragraf 1 oraz artykuł 86 paragraf 

1 kodeksu karnego łączna kara po-

zbawienia wolności za popełnione 

przestępstwa ustalona została 

na okres 7 lat. Wyrok wydany przez 

olkuski sąd nie jest prawomocny.

Zapadł wyrok w sprawie 
śmiertelnego potrącenia

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Tradycyjnie o  tej porze roku 
wracamy do tematu braku kwia-
tów na przydrożnych słupach. 
Tradycyjnie – bo od trzech lat późną 
wiosną olkuszanie pytają, dlaczego 
zrezygnowano z ukwiecenia kilku 
powiatowych ulic w Olkuszu.

Kilka lat temu kwiaty umieszcza-
no na słupach przy al. 1000-lecia, ul. 
Biema i ul. Króla Kazimierza Wielkie-
go. Są na nich zamontowane stelaże. 
W 2020 roku kwiaty się nie pojawiły. 
Wówczas władze powiatu tłumaczyły 
to sytuacją finansową samorządu 
i dodatkowymi wydatkami z budżetu 
powiatu związanymi z  pandemią. 
W ubiegłym roku starosta wyjaśniał, 
że zakup kwiatów był planowany, ale 
z uwagi na realizowane i planowane 

drogowe inwestycje zadanie nie 
zostało wprowadzone do budżetu. 
A co mówi dzisiaj?

– Niewątpliwie kwiaty dodają 
uroku otoczeniu, w którym się znaj-
dują. Kwota ponad 70 tys. złotych, 
jaka w poprzednich latach była prze-
znaczana na ten cel, to jednak spory 
wydatek. Dlatego z uwagi na to, że re-
alizujemy bardzo duże inwestycje, śla-
dem lat poprzednich ograniczymy się 
jedynie do ustawowych obowiązków 
w  zakresie utrzymania zieleni przy-
drożnej, tj. koszenie traw, sadzenie 
nowych drzew oraz pielęgnacja i wy-
cinka tych już rosnących w  pasach 
drogowych – mówi starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk.

Waszym zdaniem kwiaty po-
winny wrócić czy to zbędny wy-
datek?

Znowu bez 
kwiatów...

Dzięki staraniom Ministra Jacka Osucha do Olku-
sza trafiają historycznie wysokie środki z rządowych 
Funduszy Celowych, które zostaną przeznaczo-
ne na realizację zadań inwestycyjnych, obejmują-
cych m.in. budowę sal gimnastycznych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 1 im. 
Stanisława Staszica i Zespole Szkół nr 3 im. Antonie-
go Kocjana oraz powstanie nowoczesnej, wielofunk-
cyjnej hali i stadionowych trybun z zapleczem spor-
towym na terenie OSW „Czarna Góra”.

– Jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Wiceminister Sportu i Turystyki w Rządzie Pre-
miera Mateusza Morawieckiego od lat skutecznie 
zabiegam o pozyskiwanie środków umożliwiających 
szeroko pojęty rozwój infrastruktury sportowej na Zie-
mi Olkuskiej – podkreśla Minister Jacek Osuch – Cie-
szę się, że działania te przynoszą znakomity skutek 
w postaci rekordowych dofinansowań dla jednostek 
samorządu terytorialnego, dzięki którym w Srebrnym 
Mieście budowane są imponujące obiekty sportowe 
– dodaje Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

Wielkie inwestycje  
w olkuskich szkołach średnich

Powstająca przy Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego 
Kocjana w Olkuszu, nowoczesna sala gimnastyczna 
zaczyna nabierać ostatecznych kształtów. Budynek li-
czyć będzie ok. 1000 m² powierzchni, na którą złożą 
się m.in. główna sala o wymiarach 27,5 x 16 m, sale 
do aerobiku oraz gimnastyki, pomieszczenia sanitar-
ne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, sala lek-
cyjna, pokój higienistki oraz przestrzeń magazynowa.

– Sala gimnastyczna z bogatym zapleczem spor-
towym od dekad była wielkim marzeniem i zarazem 

potrzebą Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu. Bardzo 
dziękuję Ministrowi Jackowi Osuchowi za wsparcie 
realizacji tej inwestycji. Oddanie tego obiektu w po-
łączeniu z bogatą ofertą projektów edukacyjnych, jak 
praktyki i wymiany zagraniczne oraz jedynym w Pol-
sce patronatem nad zawodami technik informatyk 
i programista firmy Motorola sprawiają, że młodzież 
może uczyć się w nowoczesnej i bardzo przyjaznej 
szkole – mówi Dyrektor placówki Wojciech Panek.

Intensywne prace trwają również przy Zespole Szkół 
nr 1 im. Stanisława Staszica, gdzie w chwili obecnej 
realizowany jest ostatni etap rozbiórki starej sali gim-
nastycznej. Tuż po jej zakończeniu wykonawca przy-
stąpi do prac ziemnych, rozpoczynając tym samym 
budowę zupełnie nowego budynku z infrastrukturą 
towarzyszącą, na który z niecierpliwością czeka cała 
społeczność szkolna popularnego „Mechanika”.

– Będąc absolwentem Zespołu Szkół nr 1 czerpię 
ogromną dumę i satysfakcję z faktu, że moje skutecz-
ne działania przyczyniły się do pozyskania 18 mln zł 
z rządowych Funduszy Celowych na poczet realizacji 

tego ważnego zadania inwestycyjnego. Jestem prze-
konany, że nowa sala gimnastyczna będzie dosko-
nale służyć nie tylko uczniom, lecz także okolicznym 
Mieszkańcom – zaznacza Minister Jacek Osuch.

Ponad 30 mln zł wsparcia dla inwestycji 
sportowych na „Czarnej Górze”

Równie imponująco prezentują się zadania inwestycyj-
ne realizowane na terenie kompleksu OSW „Czarna Góra” 
w Olkuszu, gdzie powstanie nowoczesna, wielofunkcyjna 
hala oraz trybuny z zapleczem sportowym. Ogromne wra-
żenie robi zwłaszcza zakres tych prac, które zostaną wy-
konane przy pierwszej z wymienionych inwestycji. Po ich 
zakończeniu we wnętrzu obiektu możliwa będzie organi-
zacja m.in. lodowiska z torem curlingowym, kortów teni-
sowych, boisk do siatkówki, piłki nożnej i ręcznej, torów 
do jazdy na rolkach, zawodów akrobatyki oraz turniejów 
sztuk walki. Ponadto budynek zyska funkcję wystawienni-
czo-targową, zostanie wyposażony w instalacje uwzględ-
niające odnawialne źródła energii oraz przystosowany 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
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OLKUSZ, KLUCZE
A.N.Q.A.

Pod koniec kwietnia do naszej 
redakcji zgłosił się Czytelnik skar-
żący się na stan drogi wojewódzkiej 
nr 791 na odcinku z  Olkusza do 
Klucz. Powodem jego interwencji 
były dziury w drodze i śmieci zalę-
gające na poboczu.

W trakcie majowego weekendu 
do naszej redakcji zadzwonił miesz-

kaniec Olkusza, który postanowił 
podzielić się z nami swoją opinią na 
temat drogi łączącej nasze miasto 
z Kluczami. – Kiedy zostanie naprawio-
na nawierzchnia na tym odcinku? Dziu-
ry pojawiły się na początku zimy i do tej 
pory nikt ich nie załatał – stwierdził 
w  trakcie rozmowy zbulwersowany 
Czytelnik. – W przydrożnym rowie 
wzdłuż ul. 20 Straconych leży sterta 
śmieci. W  lesie znaleźć można zaś wy-
sypisko starych opon. Służby drogowe 

tego nie widzą? – pytał z irytacją nasz 
rozmówca. Jako dowód na naszą 
skrzynkę mailową podesłane zostały 
obrazy z nagrania wykonanego kame-
rą zainstalowaną w samochodzie oraz 
orientacyjną lokalizację zaznaczoną 
na mapach Google. Przesłaliśmy je 
do instytucji zajmującej się utrzy-
maniem omawianego traktu. Co na 
to urzędnicy?

-Na odcinku DW 791 Olkusz — Klu-
cze na bieżąco prowadzone jest zabezpie-

czanie ubytków nawierzchni w  jezdni 
poprzez zastosowanie uzupełnień masą 
na zimno. Remonty masą na gorąco 
planowane są do wykonania do końca 
drugiego kwartału 2022 roku. Zakres 
remontów będzie prowadzony punktowo 
w miejscach znaczących uszkodzeń na-
wierzchni jezdni – zapewnia Agnieszka 
Ćwiertniewicz z  Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w  Krakowie. W  piśmie 
nadesłanym do naszej redakcji odnosi 
ona się również do kwestii dzikich 

wysypisk. - Pracownicy Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Jakubowicach podczas 
kontrolnych objazdów drogi stwierdzili 
w  kilku miejscach wyrzucenie przez 
nieznanych sprawców dużych ilości 
śmieci w  pas drogowy. Sprawa została 
zgłoszona na policję. Na chwile obecną 
trwają czynności kontrolno-rozpoznaw-
cze ustalające właściciela śmieci – infor-
muje przedstawicielka ZDW.

Urzędniczka dodaje przy tym, że 
Rejon Dróg Wojewódzkich w  Jaku-

bowicach rozpoczął już sprzątanie 
pasów dróg wojewódzkich ze śmieci 
wyrzucanych przez użytkowników 
dróg. - Niemniej jednak z  uwagi na 
ogromne ilości zanieczyszczeń, czas 
realizacji tych prac wydłuży się – przy-
znaje Agnieszka Ćwiertniewicz. 
Niedawno otrzymaliśmy informacje 
od kierowców, że miejsca uwiecz-
nione na fotografiach zostały już 
uprzątnięte.

Kiedy załatane zostaną dziury w drodze do Klucz?

Akcja – reakcja. Nie 
ma na co czekać

-25 lutego wrzuciliśmy post 
n a  F a c e b o o k a ,  z   i n f o r m a c j ą 
o  pierwszej w  naszym powiecie 
zbiórce odzieży dla Ukraińców. 
Niedługo potem zadzwonił do mnie 
Marek Mocny, pytając, czy jedziemy 
za dwie godziny na Ukrainę. Zorga-
nizowaliśmy 4 busy i pojechaliśmy 
– wspomina począt ki akcji  ks. 
Tadeusz Budacz, proboszcz Parafii 
Polskokatolickiej p. w. św. Barbary 
w Krzykawie – Małobądzu.

-Pojechaliśmy wtedy do Medyki, 
zobaczyliśmy, że pomoc po polskiej 
stronie jest spora, a  największe 
potrzeby są po drugiej stronie – 
ukraińskiej. I  to stało się naszym 
głównym celem. Zebrała się grupa 
osób. Mamy za sobą już 11 konwo-
jów. Jeździmy przede wszystkim 
do domów dziecka, sierocińców, 
ale wozimy też artykuły medyczne 
do szpitali oraz żywność dla żołnie-
rzy – opowiada Marek Mocny.

Marka Mocnego wielu osobom 
przedstawiać nie trzeba. To tata 
Nikosia, o  którym pisaliśmy kilka 
lat temu, gdy trwała zbiórka na jego 
leczenie w Stanach Zjednoczonych. 
Nikoś z  walki o  zdrową nóżkę wy-
szedł zwycięsko. A  jego tata posta-
nowił – jak sam mówi – spłacić dług 
wdzięczności. – Nazwisko pomaga 
i wciąż zobowiązuje – uśmiecha się 
założyciel fundacji. Poza nim funda-
cję tworzą: Marek Mocny, ks. Tade-
usz Budacz, Bartłomiej Prychodko, 
Janina Borawska – Piętka, Kasia 
Mocny oraz Катерина Сухоцька 
– lekarka z Ukrainy mocno zaanga-
żowana w pomoc swoim rodakom.

„Ludzi dobrej woli jest 
więcej”

Pomoc na dużą skalę to ciężka 
praca wielu ludzi. Tych na szczęście nie 
brakuje. Nieocenieni są wolontariusze, 
którzy pomagają przy zbiórkach w ko-
ściele w Małobądzu, pakują żywność, 
przyjmują dary, robią paczki.

Nieocenieni są również spon-
sorzy – firmy, organizacje, prywatne 
osoby, które w  miarę możliwości 
przynoszą ubrania, żywność, po-
trzebne rzeczy. Nie można zapo-
mnieć o  osobach, które decydują 

się uczestniczyć w konwojach i nie 
boją się jechać tam, gdzie trwa wo-
jenne piekło. To dzięki nim udało 
się już dotrzeć w kilkanaście miejsc 
w  Ukrainie, gdzie brakuje dosłow-
nie wszystkiego.

Przykłady? Akcja „Światło dla 
Ukrainy – kilka tirów świeczek 
i wkładów do zniczy, które pojechały 
w miejsca, gdzie brakuje elektrycz-
ności. „Woda Dla Ukrainy” – tym 
razem udało się wysłać kilka tirów 
do miejscowości, gdzie nie ma wody.

Ko l e j n a  a k c j a  t o  „ Ś w i ę t a 
na Ukrainie”.  -Nie mogłem być 
tym razem z  Nimi, choroba rozło-
żyła, ale całym sercem wspierałem 
i trzymałem kciuki za powiedzenie 
misji. Dzień przed wyjazdem zbom-
bardowano Lwów, pytałem zespół – 
co robimy? Nikt z nich nawet przez 
sekundę się nie zawahał! -Przecież 
te dzieciaki mają Święta! One mu-
szą mieć te dary – mówili. Narażając 
siebie na niebezpieczeństwo prze-
jechali ponad 1000 km, by sprawić 
uśmiech na ustach tych małych 
dzieciaczków – tak o  świątecznej 
akcji pisał Marek Mocny.

Poza pomocą rodaków, Mocna 
Fundacja ma spore wsparcie m.in. 
z   Kanady,  USA, Francji ,  Anglii 
i  Niemiec. Nie sposób wymienić 
wszystkich, którzy od końca lutego 
nie ustają w  wysiłkach, by nieść 
różnego rodzaju wsparcie.

„Marko, czy 
ja mogę jechać z tobą 
do domu? ”

-Ryzyko? Jest zawsze. Przecież 
wjeżdżamy na teren, gdzie toczy się 
wojna. Kiedyś 5 kilometrów w linii 
prostej od naszego konwoju spadały 
bomby. Wyjazdy są bardzo wyczer-
pujące, 24 godziny na dobę w trasie, 
rozłąka z  rodzinami… To trudne, 
ale jednocześnie konieczne. Nie 
można zostawiać ludzi mieszka-
jących w  Ukrainie samym sobie. 
Oni potrzebują pomocy, a  my tam 
jesteśmy. I  to jest najważniejsze – 
uważa Marek Mocny.

Każdy wyjazd to ogrom emocji. 
I  nie chodzi tylko o  strach przed 
bombami i niepewnością, co może 
stać się po drodze. Członkowie kon-
wojów spotykają się z  najbardziej 
bezbronnymi ofiarami tej wojny – 
dziećmi z sierocińców. Wtedy łzy sa-

me napływają do oczu, ale trzeba się 
trzymać – przecież przyjeżdżają tam 
po to, by dać choć trochę radości...

Ko l e j n e  z b i ó r k i ,  k o n w o j e 
są na bieżąco relacjonowane na FB 
Mocnej Fundacji. Trudno przejść 
obok tych wpisów obojętnie. Nie-
dawno na ten profil trafiła moja 
koleżanka. Zadzwoniła i powiedzia-
ła: „Niby wszyscy znamy wojenne 
relacje z mediów. Wydawało mi się, 
że z  czasem człowiek się trochę 

„uodparnia” na taki przekaz. Ale 
po przeczytaniu fundacyjnych 
postów czuję się tak, jak w  pierw-
szych dniach wojny – nie mogłam 
obejrzeć jakichkolwiek zdjęć czy 
przeczytać tekst na ten temat, żeby 
się nie rozpłakać. A wpis o Jasieni-
cy rozwalił mnie zupełnie. Dzieci 
proszące o kartkę i długopis, a nie 
o  zabawki czy słodycze!  Wiem, 
że nie da się zmienić na lepsze całe-
go świata, ale dzięki takim ludziom, 

którzy nie boją się tam jechać, dla 
tych dzieciaków chociaż na trochę 
zmienia się cały świat. I to jest takie 
światełko w  całym tym wojennym 
okrucieństwie”.

-Wyjazd do Jasienicy na długo 
pozostanie w mojej pamięci… ciężko 
zebrać w słowa i opisać, jak bardzo 
to był dla Nas trudny wyjazd, i tu nie 
chodzi o odległość, niebezpieczeń-
stwo czy ogromne zmęczenie… 

Ciężko zrozumieć, dlaczego żyjemy 
w świecie, gdzie maleństwa muszą 
patrzeć i   doświadczać takiego 
cierpienia… Serce wczoraj pękło, 
jak jeden chłopczyk przez cały 
czas jak tam przebywałem trzymał 
mnie za rękę, jak powiedział „będę 
pamiętał Ciebie i Bartka do końca 
życia”. Serce pęka, jak mówi do mnie 
„Marko, czy ja mogę jechać z  tobą 
do domu? ” Dorosłe chłopy, niby 
twardziele, a płakali jak bobry! Tak 
nie powinno być nigdy! Tej wojny 
nigdy nie powinno być! – tak wła-
śnie pisał na fundacyjnym profilu 
kilka tygodni temu Marek Mocny 
po powrocie z Jasienicy, położonej 
ok. 180 km od Lwowa.

Konwoje to nie 
wszystko

Mocna Fundacja to nie tylko 
konwoje za wschodnią granicę. 
To również ogromna pomoc tu, 
na miejscu, gdzie mieszkają osoby, 

które uciekły do Polski przed wo-
jennym koszmarem. -24 kwietnia, 
gdy kościół prawosławny obchodził 
Wielkanoc, u  nas było około 400 
osób, by święcić koszyczki. Po mszy 
św. odbyło się spotkanie obu naro-
dów. Polacy i Ukraińcy jedli razem 
wielkanocne śniadanie, a dla dzieci 
przygotowaliśmy wiele zabaw – 
opowiada ks. Budacz.

Ale ważna jest także pomoc 
w codziennych problemach – zawie-
zienie do lekarza, szukanie pracy, 
załatwienie formalności w  urzę-
dach, pomoc w  wyremontowaniu 
lokali na mieszkania.

– Nasi uchodźcy nie chcą być 
dla nikogo ciężarem. Aktywnie 
szukają pracy, mieszkania, poma-
gają sobie nawzajem. Włączają się 
w działania fundacji. Wiele przeszli, 
ale wiedzą, że muszą swoje życie po-
układać na nowo. A my im staramy 
się im w tym pomagać najlepiej, jak 
potrafimy – mówi ks. Tadeusz Bu-
dacz. Proboszcz dodaje, ze od dru-
giego dnia wojny Kościół Polsko 
– Katolicki w  Małobądzu jest cały 
czas otwarty dla uchodźców, którzy 
mogą przychodzić tam po żywność 
czy ubrania. I tak jest do dziś.

Ty też możesz pomóc!
Nie wiadomo,  kiedy wojna 

się skończy. Wiadomo na pewno, 
że pomoc będzie potrzebna jeszcze 
przez bardzo długi czas, a konwoje 
jeżdżą regularnie. Przydadzą się 
zabawki, ubrania, żywność, środki 
czystości. Członkowie Mocnej Fun-
dacji zapewniają, że im siły i chęci 
do dalszych działań nie zabraknie. 
Nieważne, ile to potrwa.

Każdy, kto chciałby wesprzeć 
Mocną Fundację, może to zrobić 
wpłacając datki na podane niżej 
konta lub kontaktując się w spra-
wie np. przekazania potrzebnych 
rzeczy – tel. 696 131 802, e – mail: 
mocnafundacja@gmail.com

Mocna fundacja...
ciąg dalszy ze str 1

-Ryzyko? Jest zawsze. 
Przecież wjeżdżamy na te-
ren, gdzie toczy się wojna. 
Kiedyś 5 kilometrów w linii 
prostej od naszego konwoju 
spadały bomby. Wyjazdy 
są bardzo wyczerpujące, 
24 godziny na dobę w tra-
sie, rozłąka z rodzinami… 
To trudne, ale jednocześnie 
konieczne.

„MOCNA FUNDACJA” 
z siedzibą w Kwaśniowie Górnym 

przy ulicy Głównej 58

Nr rachunku PLN 54 1020 2430 0000 8402 0089 9849

Nr rachunku EUR 10 1020 2430 0000 8602 0089 9864

Nr rachunku USD 05 1020 2430 0000 8802 0089 9856
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POD NASZYM PATRONATEM

ŻURADA
Wiola Woźniczko

Remont ul.  Starowiejskiej 
w Żuradzie jeszcze się nie rozpo-
czął. Stan nawierzchni tej drogi 
pozostawia wiele do życzenia, 
a  kierowcy coraz częściej jeżdżą 
pobliskimi ulicami. Tyle, że ich 
nawierzchnie również wymagają 
pilnej naprawy. Do tego o  kilka 
przystanków skrócono kurs linii 
autobusowej „Ż”. – Czy grozi nam 
paraliż komunikacyjny? – pyta 
jeden z mieszkańców.

Większy ruch, więcej 
dziur

Mieszkańcy zwracają uwagę 
na coraz gorszy stan dróg w  ich 
miejscowości. Nie chodzi już tylko 
o ul. Starowiejską, ale i o pobliską 
ul. Wierzbie na odcinku od ul. Sta-
rowiejskiej do ul. Słonecznej.

-W związku z planowanymi ro-
botami położenia nowej nawierzch-
ni na ul. Starowiejskiej (do końca 
sierpnia 2023 roku) po robotach 
wodno-kanalizacyjnych i  aktual-
nym stanem nawierzchni ul. Sta-
rowiejskiej, większy ruch pojazdów 
odbywa się poprzez ulicę Wierzbie 
do ul. Słonecznej oraz ul. Leśną. 
Ruch ten spowodował poważne 
ubytki w  nawierzchni asfaltowej 
których praktycznie nie da się już 
ominąć. Grozi to uszkodzeniem 

zawieszenia i  ogumienia. Jeśli nic 
się nie zmieni to za kilka tygodni 
z  Żurady nie będzie dało się wyje-
chać bez uszkodzenia samochodu. 
Jakiś czas temu ekipa remontowa 
uzupełniła ubytki na ul. Leśnej. 
Dlaczego nie zrobiono tego także 
na ul. Wierzbie, nie wiadomo. Być 
może UMiG znajdzie środki na tym-
czasowy remont (załatanie dziur) 
na ul. Wierzbie. Inaczej grozi nam 
komunikacyjny paraliż – napisał 
do nas jeden z Czytelników.

W środę rano zgłosił się do nas 
kolejny mieszkaniec. -Na środ-
kowym odcinku ul. Wierzbie jest 
dziura na dziurze. Kilka dni temu 
zasypali je jakimś żwirem (jak 
co miesiąc – dwa), wystarcza to na 2 
do 4 dni (jak nie pada deszcz) lub 
na 1 dzień (jak pada).  Właśnie 
się rozsypuje – opowiada jeden 
z mieszkańców.

Problem dotyczy też miejskiej 
komunikacji .  Na przystankach 
widnieje informacja Związku Ko-
munalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu o skró-

ceniu trasy „Ż”, podyktowana „ciągle 
pogarszającymi się warunkami dro-
gowymi w  ciągu ul. Starowiejskiej 
od skrzyżowania z  ul. Słoneczną”. 
Wyłączone z obsługi do odwołania 
zostały przystanki: Żurada Pętla, 
Żurada V, Żurada IV, Żurada III, 
Żurada II.

Ul. Wierzbie to gminna droga. 
Pytania o remont wysłaliśmy więc 
do Urzędu Miasta i Gminy w Olku-
szu. – Planowane jest wykonanie 
najpilniejszych napraw w tej ulicy – 
krótko odpowiada rzecznik prasowy 
magistratu Michał Latos.

A co ze Starowiejską?
Wyc z e k i wa n e  r o z p o c z ę c i e 

remontu wciąż  nie  nastąpiło . 
A  mieszkańcy komentują Jeden 
z mieszkańców podzielił się z naszą 
redakcją swoimi uwagami. -Remont 
rozpoczął się jakieś 2 tygodnie 
temu – wkopali tablicę. Właśnie 
nastąpiła kolejna faza – skasowali 
linię autobusową do pętli – zawraca 
teraz przy szkole. Dzieci ze szkół 
średnich z  końca wsi mają teraz 

w  ramach „zdrowotności” pół go-
dzinki spaceru do autobusu (i z po-
wrotem). Nie wiem, kto to zrobił 
– chyba ZKG w  trosce o  autobusy. 
Nie wiem, kto się ma zatroszczyć 
o  nasze samochody. Czy kolejnym 
krokiem będzie odwołanie odbie-
rania śmieci w  trosce o  kondycję 
śmieciarek? Nieznane są pomysły 
na dojazd karetek pogotowia – być 
może zastąpi je LPR – ironicznie 
komentuje mieszkaniec Żurady.

O dalsze losy moder-
nizacji zapytaliśmy 
w powiecie. 

– Projekt organizacji ruchu jest 
zatwierdzony, plac budowy przeka-
zany firmie Drogomex. Wykonawca 
nadal czeka na zamówione mate-
riały (m.in. studnie do wykonania 
kanalizacji deszczowej). W  obec-
nej sytuacji na rynku materiałów 
budowlanych, czas oczekiwania 
na dostawy niestety czasem ulega 
wydłużeniu. Jesteśmy w  stałym 
kontakcie z przedstawicielem firmy. 
Oczywiście mamy świadomość, 
w  jakim stanie jest nawierzchnia 
ul. Starowiejskiej. Sama codziennie 
tamtędy jeżdżę. Po wczorajszym 
spotkaniu wykonawca zobowiązał 
się do natychmiastowej bieżącej 
poprawy stanu drogi, aby zminima-
lizować uciążliwości dla kierowców. 
Pozwoli to również na wystąpienie 
do Związku Komunalnego Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” 
w  Olkuszu o  ponowne urucho-
mienie komunikacji  do czasu 
rozpoczęcia remontu – wyjaśnia 
wicestarosta Paulina Polak.

Przypomnijmy, że w  ramach 
modernizacji ul. Starowiejskiej 
przebudowie ulegnie 2,5 km drogi 
od skrzyżowania z  ul. Mazaniec 

w Olkuszu do leśniczówki w Żura-
dzie. Jak informują władze powia-
tu, w  zakres inwestycji wchodzi 
wykonanie kanalizacji deszczowej 
o  łącznej długości 1,5 km z  syste-
mem retencyjno-rozsączającym 
o długości 185mb, przebudowa na-
wierzchni jezdni w zakresie wszyst-
kich warstw konst rukcyjnych 
(szerokości 5,5 m) na odcinku od ul. 
Mazaniec do ul. Leśnej i od ul. Sło-
necznej do końca zakresu, wykona-
nie nowych warstw bitumicznych 

na jezdni na odcinku od ul. Leśnej 
do ul.  Słonecznej oraz budowa 
chodników o szerokości 2 m z kost-
ki brukowej betonowej. Chodniki 
będą wykonane na odcinkach: 
od ul. Leśnej do ul. Słonecznej, 
od ul. Słonecznej do ul. Wierzbie, 
od ul. Wierzbie do posesji nr 128 
i  od ul. Leśników do przystanku 
na pętli autobusowej. Na odcinku 
od posesji nr 128 do ul. Leśników, 
z  uwagi na szerokość pasa dro-
gowego, zamiast chodnika zosta-
nie wykonana opaska z  kruszywa 
o  szerokości 1 m. Całości dopełni 
wykonanie zjazdów do prywatnych 
posesji oraz peronów z kostki bru-
kowej betonowej na przystankach. 
Na końcu drogi zostanie wykonana 
pętla autobusowa z wyspą z kostki 
brukowej betonowej. Inwestycja, 
której koszt wynosi ponad 7 mln 
700 tys. złotych, powinna być goto-
wa w sierpniu 2023 roku.

Dziura na dziurze. Jest coraz gorzej

POWIAT
Wiola Woźniczko

24 maja mija termin zgło-
szeń do udziału w  I Powiato-
wym Konkursie Recytatorsko 
– Plastycznym pod Honorowym 
Patronatem Starosty Powiatu 
Olkuskiego „Ludzie to anioły 
z jednym skrzydłem, dlatego aby 
się wznieść,  musimy trzymać 
się razem.. .”  Maria Konopnic-
ka. Patronat nad wydarzeniem 
sprawuje redakcja „Przeglądu 
Olkuskiego”.

Konkurs odbędzie się 31 maja 
o godz. 9.00 w Domu Kultury „Hut-
nik” w  Jaroszowcu przy ul. Leśnej 
1. Głównym celem wydarzenia jest 
uczczenie 180 rocznicy urodzin 
poetki i nowelistki epoki pozytywi-
zmu Marii Konopnickiej, populary-
zacja jej twórczości oraz integracja 
przedszkolaków i uczniów z nasze-
go powiatu.

W konkursie mogą uczestni-
czyć przedszkolaki i  uczniowie 
szkół podstawowych powiatu olku-
skiego. Przewidziano trzy kategorie 
wiekowe: do lat 6, 7 – 10 lat, 11 – 14 
lat. Zgodnie z regulaminem, uczest-
nicy części recytatorskiej z  dwóch 
pierwszych kategorii wiekowych 
będą recytować wybrany przez 
siebie wiersz Marii Konopnickiej. 
Najstarsi uczniowie poza wierszem 
zaprezentują także fragment prozy.

Dzieci i młodzież, które wezmą 
udział w części plastycznej, po wy-
słuchaniu utworu Marii Konop-
nickiej wykonają pracę plastyczną 
daną techniką. Dla najmłodszych 
uczestników (do lat 6) konkurs 
odbędzie się w  godz. 9:15 – 10:15, 
dla kolejnej grupy w  wieku 7 – 10 
lat w godz. 10:45 – 11:45, a w wieku 
11 – 14 lat w godz. 12:15 – 13:15.

Do każdego z konkursów każda 
z placówek może zgłosić po jednym 
uczestniku z  poszczególnych grup 
wiekowych. Karty zgłoszeń wraz 
z  podpisanymi oświadczeniami 
należy dostarczyć do 24.05.2022 

do Gminnego Ośrodka Kultury 

w  Kluczach ul. Partyzantów 1 – 

osobiście, pocztą lub e-mailem 

na adres: gokkonkursrecytatorsko-

plastyczny@gmina-klucze.pl

Organizatorami są :  Staro -

stwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd 

Gminy Klucze, Gminny Ośrodek 

Kultury w  Kluczach. Regulamin 

i  karta zgłoszenia dostępne są na:  

h t t p s : / / g m i n a - k l u c z e . p l / a r t , 

5375,powiatowy-konkurs-recyta-

torsko-plastyczny

Recytujesz, malujesz? 
Weź udział w konkursie!

REKLAMA

„Komunikacja Międzygmin-
na” w Olkuszu o skróceniu 
trasy „Ż”, podyktowana 
„ciągle pogarszającymi 
się warunkami drogowymi 
w ciągu ul. Starowiejskiej 
od skrzyżowania z ul. 
Słoneczną”. Wyłączone z ob-
sługi do odwołania zostały 
przystanki: Żurada Pętla, 
Żurada V, Żurada IV, Żurada 
III, Żurada II.

Przypomnijmy, że w ra-
mach modernizacji ul. 
Starowiejskiej przebudo-
wie ulegnie 2,5 km drogi 
od skrzyżowania z ul. 
Mazaniec w Olkuszu do le-
śniczówki w Żuradzie. 

  POD 

PATRONATEM
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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. spe-
cjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. 
Tel. 604 270 920. 
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 pa-
znokci. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIEDZIA-
ŁEK 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 telefoniczna 
32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista 
chirurg, specjalista chirurgii plastycznej 
Olkusz, ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. 
Czw. od 17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 
604 503 799.

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

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

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: 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 derma-
tolog, wenerolog, specjalista medycyny 
estetycznej – dermatologia lecznicza, dzie-
cięca, kriochirurgia, badanie i usuwanie 
znamion barwnikowych, pełny zakres der-
matologii estetycznej – botox, kwas hia-
luronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 
- odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guz-
ków 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. NIECZYNNE DO KOŃCA 
CZERWCA.
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 Do-
rota Nowak. Diagnostyka oraz leczenie 
cukrzycy i jej powikłań. Możliwość kon-
sultacji dietetycznych. Olkusz, ul. Żerom-
skiego 4/28. Rejestracja telefoniczna w 
godz. 9-13: diabetolog- 505 163 293, die-
tetyk- 515 427 770.

DIETETYK
Dietetyk Maciej Malinowski. Skuteczne 
odchudzanie, dietoterapia w chorobach, 
żywienie i suplementacja sportowców. 
Poradnia: Olkusz ul. K. K. Wielkiego 15, 
rejestracja tel. 501-314-154, szczegóły 
współpracy: www.elastyczna-dieta.pl

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 Me-
dyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja 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 Ginekolo-
giczna. Kwalifikacje do zabiegów gineko-
logicznych, kompleksowe prowadzenie 
ciąży, USG ginekologiczne, profilaktyka 
nowotworowa, leczenie zachowawcze nie-
trzymania moczu. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gi-
nekolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskie-
go 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 specjalista 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. 
EKG, echo serca, Holter ciśnieniowy, Hol-
ter EKG. Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, 
ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej.  
32 645 44 70 pn-pt 10–19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, 
ul. Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, 
ECHO SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG 
i  ciśnieniowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. 
Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., spe-
cjalista kardiolog. Diagnostyka i  leczenie 
nadciśnienia tętniczego, chorby wieńcowej 
oraz zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłko-
wy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.
Tomasz Łuszczek Konsultacje, EKG, ECHO 
serca, Holter EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. CZWARTEK 16:00 - 20:00
Paweł Nadrowski dr n.med., specjali-
sta kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG 
(Echo serca). Holter EKG i  ciśnieniowy. Ol-
kusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 
440. Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.  
www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, inter-
nista, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierow-
ców, EKG, ECHO serca, USG tętnic szyjnych. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 16:30–19:30. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista 
kardiolog. Specjalista chorób wewnętrz-
nych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja tele-
foniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista la-
ryngolog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-
-MED”). Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 
15.). Wt. i pt. 17–19. 
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 
032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 15–18. 
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Bada-
nia okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. 
K. Wielkiego 64, pok. 15, pon. 16.30–19, śr. 
16.30 -19, sob. 10–12, tel. 32 645 44 70. 

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

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 
ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 
masaż, bańka próżniowa, ogniowa, anty-
cellulitowa. Gabinet „Twoja Aura” Olkusz, 
ul. Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

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

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 232 479 10 00.
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie. 
Na codzień zajmuje się ciężkimi przypadka-
mi, wymagającymi hospitalizacji i  leczenia 
operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego 
i osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabie-

gów dla urody, leczy botoksem migrenowe 
bóle głowy, bruksizm, przykurcze czy nad-
potliwość. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Ol-
kusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16–18. Tel. 
603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. 
Konsultacje. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja 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 Oku-
listyka®, 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.
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista cho-
rób oczu, badania niemowląt, dzieci 
i  dorosłych: diagnostyka okulistyczna, 
OCT, wady wzroku, zez, niedowidzenie, 
okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 
1000-lecia 20. Gabinet czynny codziennie 
od 14.00, w  soboty 10.00 – 14.00. Reje-
stracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970.

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

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista cho-
rób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, 
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 
32 643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista cho-
rób dzieci, neonatolog. Diagnostyka i  le-
czenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. 
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Opti-
ca) Rejestracja tel. 502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., spe-
cjalista chorób dzieci. Olkusz, ul. 
Nowowiejska 63. Przyjęcia w  gabine-
cie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602  776   052. www.lekarzolkusz.pl  
facebook.com/lekarzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, 
specjalista chorób noworodków. Profi-
laktyka dzieci zdrowych, leczenie dzieci 
chorych. USG: stawów biodrowych, mó-
zgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. 
Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

PODOLOG 
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin 
zaprasza na specjalistyczne zabiegi w 
obrębie stóp. Nowa siedziba: Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1, tel.698 919 343. Face-
book: gabinet zdrowych stóp.

Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy 
mgr Paulina Węglarz. Usługi kosme-
tyczne i  lecznicze dla Twoich stóp. Ol-
kusz, ul. Lipowa 5. Tel. 517 952 536. 
www.podologolkusz.pl
Podolog. W ofercie terapie schorzeń 
stóp: odciski i modzele, pękające pięty, 
grzybica stóp i paznokci, stopa cukrzy-
cowa, wrastające paznokcie - klamry ty-
tanowe, brodawki wirusowe. Oraz wiele 
innych zabiegów ppdologicznych. Ul. 
Bóźnicza 5 tel. 530-788-848

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr 
Ewa Janiszewska, Certyfikowany Sp. 
Psychoterapii Uzależnień. Przyjmuje: 
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.pl2
Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista 
psycholog kliniczny, certyfikowany psy-
choterapeuta uzależnień. Psychoterapia 
osób uzależnianych, współuzależnionych 
oraz DDA. Porady psychologiczne oraz 
wsparcie osób w kryzysie psychologicz-
nym. Psychologiczna diagnoza kliniczna. 
Centrum Medyczne S5, Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 63, tel. +48 668 127 238.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna 
Kaska-Biś. Wczesna interwencja psy-
chologiczna. Diagnoza i  terapia dzieci, 
młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia 
2, tel. 608 462 479.
Ewa Leśniak - pedagog, surdopedagog, 
terapeuta pedagogiczny. Diagnoza i 
terapia pedagogiczna dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tel. 
602 561 394.
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 - psycholog 
dziecięcy. Diagnoza i terapia psycholo-
giczna dzieci i młodzieży, konsultacje. 
Tel. 668 123 956
Agata Majda, psycholog, terapia krót-
koterminowa. Tel. 512 331 430. www.
pracowniaterapeutyczna.eu
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. 
Anna Rogal-Paciej, lek. psychiatra. Le-
czenie zaburzeń depresyjnych, nerwi-
cowych, lękowych, snu i innych. Olkusz 
ul. Jana Kantego 28 (Pro Familia), tel: 32 
754 35 22, Pon. 15-19.
Psychoterapia indywidualna: dorośli, 
młodzież, terapia rodzin i par; grupy te-
rapeutyczne - wiek: 11-14 lat i 14- 19, 
Olkusz ul. Górnicza 2 tel. 502091259, 
 www.iwonasiudak.cba.pl
Karolina Wcisło -pedagog, terapeuta 
pedagogiczny. Ocena gotowości szkol-
nej, diagnoza dysleksji i trudności szkol-
nych, terapia pedagogiczna, nauka czy-
tania. Tel.  505 130 705.
WESPAR Gabinet Psychologiczno-
-Terapeutyczny. Trening poznawczy 
seniorów 65+. Aktywizacja rozwoju 
psychomotorycznego dzieci. Terapia 
krótkoterminowa. 505221080. wespar.
gabinet@gmail.com
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, cer-
tyfikowany psychoterapeuta Gestalt, 
superwizor psychoterapii. Badania psy-
chologiczne, psychoterapia, konsulta-
cje. Tel. 791 918 888. 
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REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Tera-
pia manualna w  dysfunkcji stawów krę-
gosłupa, stawów obwodowych i  mięśni. 
Terapia: kobiet w  ciąży, dysfunkcji dna 
miednicy, blizny. Kinesioteraping, szero-
ki wybór masaży. 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. Re-
habilitacja neurologiczna. Kinezyterapia. 
Usprawnianie ruchowe. Wizyty domowe. 
Tel. 508451924.
Fizjoterapia uroginekologiczna: terapia rozej-
ścia mięśni prostych brzucha, w obniżeniach 
narządów miednicy mniejszej, nietrzymania 
moczu, stolca, terapia blizn. Chorzów /Zabrze/
dojazd do Pacjentki. fizjobella tel. 690681675

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54A. Pon., 
środa, czwartek 9.30-19.00. Tel. 660 725 411.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, 
dr n. med. lek. stom. Dorota Supernak-
-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. Rejestracja tel. 32 
726 28 87, 668 525 532. 
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specja-
listyczna praktyka lekarsko-dentystycz-
na. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 
10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja 
w godzinach pracy gabinetu lub telefonicz-
nie Tel. 694 54 79 59.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. 
dent. Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na 
Skarpie 14 (vis a  vis kładki nad torami). 
Godziny 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 Poradnia 
Stomatologiczna - stomatologia zacho-
wawcza, endodoncja mikroskopowa, prote-
tyka, chirurgia stomatologiczna (implanty), 
RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, 
tel. 327545900, 604294088.

Izabela Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. Ol-
kusz ul. Jaśminowa 4, Tel. 698 910 524, 600 
961 654, poniedziałek - sobota 9.00 - 18.00
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Ol-
kusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja tele-
foniczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. Tel. 606 305 405. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. 
F.  Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Piątek 
9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00. 
Tel. 32 754 25 18.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Sto-
matologicznej Barbara Kucharzewska 
– Malik, specjalista chirurgii stomatolo-
gicznej. 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.

TECHNIKA DENTYSTYCZNA
„Somadent”, ekspresowe wykonywanie 
protez, sklejenia, dostawienia zębów, 
klamer na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 12 (dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 
23, pon.-pt. 9-17, sobota 9-10.

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

URODA
„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.
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.
Gabinet kosmetyczny „URODA” En-
dermologie – zbiegi modelujące, an-
tycellulitowe, ujędrniające twarz i  cia-
ło, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka 
pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Kr. Ka-
zimierza Wlk. 10/4 I piętro. Tel. 663166872  
www.gabinet-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i  nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 
14:00–17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. 
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, 32 645 44 70, pon.-pt. 10-19, 
sob. 9-13.
Sławomir Kaźmierczuk specjalista chi-
rurg ogólny, proktolog. Konsultacje, biop-
sje, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG 
tarczycy, USG węzłów chłonnych, lecze-
nie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIĄTEK 16:00–19:30.
Panek Grzegorz - Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: 
USG piersi, USG jamy brzusznej, USG 
układu moczowego, USG szyi, USG tarczy-
cy, 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 miesiącu 16:00-20:00
Bożena Szpringer, lek. med., radio-
log. Wt., czw. – Przychodnia „Escu-
lap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok 
„Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.  
32 643 38 46, 600 249 359. 

REKLAMA

DYŻURY APTEK OLKUSZ WOLBROM

Dyżur w porze nocnej tj. od godz. 20.00 do 8.00 dnia 
następnego. Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 

również na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu: 
www.sp.olkusz.pl

20.05	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

21.05	 Apteka	Dbam	o	zdrowie,	ul.	K.K.	Wielkiego	14	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

22.05	 Apteka	Gemini,	ul.	K.K.	Wielkiego	28	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

23.05	 Apteka	Słoneczna,	ul.	K.K.	Wielkiego	60	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

24.05	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

25.05	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

26.05	 Apteka	Staromiejska,	ul.	Mickiewicza	7	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

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

Zrób depilację 
laserową

Zrób depilację 
laserową

Centrum Centrum 
kosmetologiikosmetologii
eesstteettyycczznnee

tel. 570 691 681

www.kosmetyka-olkusz.pl

Skutecznie Bezpiecznie

Na zawsze
Skutecznie Bezpiecznie

Na zawsze

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00czynne w godzinach 9 -17

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

(panoramiczny, punktowy, cefalometryczny)

     32 643 25 30

RENTGEN
STOMATOLOGICZNY

- Protetyka (protezy szkieletowe, akronowe,
porcelana na cyrkonie, bonding-Hollywood 
smile)
- Stomatologia zachowawcza i endodoncja,
mikroskop
- Stomatologia dziecięca (podtlenek azotu)
- Chirurgia (chirurgiczne usuwanie zębów 
mądrości, podcinanie wędzidełek u dzieci)
- Profilaktyka stomatologiczna.

Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna

na terenie powiatu olkuskiego
w Nowym Szpitalu w Olkuszu

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,
nowy budynek z bud. administracji,
telefon: 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne WOL-MED)
telefon: 32 644 10 29, 32 644 12 74.

Świadczona w zakresie POZ od pon. do pt. od 18.00 do 8.00
dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

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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Zadzwoń i dowiedz się więcej

736 656 875

Zadbaj

o czyste powietrze

Kupuj online: https://www.e-antysmogowe.pl

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

DO SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ŻŁOBKÓW

Autoryzowany dystrybutor rozwiązań AeraMax Professional

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu 

zatrudni pracowników obsługi

Szczegółowe informacje na stronie www.mosir.olkusz.pl,
BIP MOSiR Olkusz (zakładka oferty pracy) lub tel. 32 649 44 80

w sezonie 2022
Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” w Olkuszu

Zatrudnimy

Працевлаштуємо вчителя-вихователя 
до дитячого садочку. Володіння 

англійською мовою вiтається.

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910

>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

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

Twoja reklama już od

6053 zł
szczegóły:
tel. 32 754 44 77

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. 

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, 
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Dodatek tematyczny

WYPOCZYNEK - RELAX - ROZRYWKA

CZERWIEC

10
CZERWIEC

10

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

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

REKLAMA


