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OLKUSZ
A.N.Q.A.

Od 14 marca bieżącego roku 
spółka POLREGIO, na zamówie-
nie Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie, uruchomiła nowe 
połączenia kolejowe w  rela-
cji Olkusz – Kraków Główny 
przez Jaworzno. Zyskują one 
coraz większe zainteresowanie 
wśród olkuszan. 

Urzędnicy 
odpowiadają na 

pytania pasażerów
 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 

Zapraszamy przyszłych
nowożeńców!

www.podzamczerabsztyn.pl  

Piknik w Rabsztynie!
Zabawa z zespołem VOKAL BAND, od godz.20.00, cena 120 zł
15 lipca

16, 17 lipca

Bogate menu, degustacja potraw, przystawek imprezowych i weselnych. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc. Prezentacja oferty restauracyjnej i hotelowej.

Piknik rodzinny (grill, zabawa itp) zapraszamy od godziny 12.00 

509 153 011  32 645 07 42 

W ramach pikniku: 
16.07 zabawa z DJ-em (DJ ZIBI), od godz. 18.00

17.07 zabawa z zespołem VOKAL BAND, od godz.16.00 

(Apartament dla nowo�e�c�w�

wstep wolny!

Zapraszamy na spotkanie otwarte 
z Profesorem Pawłem Kowalem - Posłem na Sejm RP

14.06.2022 r. (wtorek) godz. 18:00, Hotel Victoria, ul. Mickiewicza 18, Olkusz

„O polityce wschodniej w ujęciu 
historycznym i aktualnym!”

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

Zapraszamy dzieci 
z innych przedszkoli.

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

Wakacje!

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

505 741 166
535 188 205

USŁUGI
MINIKOPARKĄ 1.2 T

WYKOPY LINIOWE
NIWELACJA TERENU

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD TRAWNIK

LOKALIZACJA RUR I KABLI
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OLKUSZ
A.N.Q.A.

Po pandemicznej przerwie 
mieszkańcy naszego powiatu mogą 
znów wspólnie bawić się podczas 
plenerowych imprez. W  miniony 
weekend okazję ku temu mieli olku-
szanie, którzy tłumnie uczestniczyli 
w  tegorocznych Świętach Srebra. 
Na scenie rozlokowanej między ma-
gistratem i  budynkiem dawnego 
starostwa wystąpili m.in.: Sebastian 
Riedel z zespołem Cree, Roxana Wę-
giel oraz Lady Pank.

W pierwszy weekend czerwca 
na olkuskim rynku odbyły się Święta 
Srebra – Dni Olkusza 2022. Impreza 
zgromadziła tłumy mieszkańców, którzy 
bawili się w rytm muzyki granej zarówno 
przez lokalnych artystów, jak i topowe 
gwiazdy polskiej estrady.

– To było niezwykłe święto całej naszej 
społeczności. Wiedzieliśmy, że gwiazdy 
tegorocznych Dni Olkusza zachęcą wielu 
Mieszkańców oraz Gości do tego, by spę-
dzić wspólny czas na naszym pięknym 
olkuskim rynku, jednak widok tak licznie 
zgromadzonej publiczności na zawsze 
pozostanie w pamięci wszystkich uczest-
ników imprezy. Serdecznie wszystkim 
dziękuję za wspólną zabawę i  już teraz 
obiecuję, że w przyszłym roku poprzeczkę 

postaramy się zawiesić równie wysoko 
– podsumowuje Roman Piaśnik, bur-
mistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Imprezę tradycyjnie rozpoczął 
barwny korowód, który w  sobotnie 
południe przeszedł spod Domu Kultury 
w kierunku starówki. Tam, symbolicz-
nego przekazania klucza do miasta 
dokonał włodarz miasta. Jak co roku, 

na czele przemarszu stanęła Olkuska 
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta pod 
batutą kapelmistrza Wiesława Drygały.

Wspólne świętowanie rozpoczęło 
się od wręczenia nagród laureatom 
I Olkuskiego Konkursu Tanecznego. 
Następnie na scenie zaprezentowali 
się m.in.: uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 5 w Olkuszu, Szkoły Podstawowej Nr 

1 w Olkuszu, I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Olkuszu, a także podopieczni 
Ogniska Muzycznego „DODIART” 
w Olkuszu. Ze względu na nagłą ulewę 
przedstawienie muzyczno-teatralne 
dla dzieci „Bajkowy Kufer”, opracowane 
przez pracownie artystyczne MOK w Ol-
kuszu, musiało zostać skrócone, a pokaz 

sekcji akrobatyki sportowej UKS Korona 
Olkusz – całkowicie odwołany.

Spośród lokalnych artystów na sce-
nie wystąpili również: Majdi, występują-
cy wspólnie z Sabiną Podsiadło, zespół 
GRA-MY oraz zespół wokalno-instru-
mentalny, utworzony przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olkuszu. Gwiazdą 
sobotniego wieczoru był zaś występ 
Sebastiana Riedla z zespołem Cree.

Niedzielne popołudnie upłynęło 
pod znakiem występów tanecznych. 
Swoje umiejętności zaprezentowa-
li m.in.: podopieczni Klubu Sportowego 
Flika i  Olkuskiej Szkółki Baletowej, 
Szkoła Tańca WENA oraz Lenka Kli-
mentova – profesjonalna tancerka 
i uczestniczka Tańca z Gwiazdami. Nie 
zabrakło również występów wokalnych 
i instrumentalnych. Na scenie wystą-
pili artyści: Skrzypcowej Szkoły Suzuki, 
Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu, Szkoły 
Podstawowej w  Zawadzie, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego 
Nr 1 w Olkuszu, Szkoły Podstawowej Nr 
4 w Olkuszu, Stowarzyszenia Wszyscy 
dla Wszystkich i Ogniska Artystycznego 
„Żaczek” w Olkuszu.

Popis swoich umiejętności ta-
neczno – wokalno – instrumentalnych 
dali również reprezentanci Małych 
Zedermianek z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Zedermanie oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu.

Największe emocje przyniosły jed-
nak finałowe występy wieczoru. Ogrom-
ne poruszenie wśród młodzieży wywołał 
występ Roxany Węgiel. Później na scenie 
zagościła legenda polskiego rocka, czyli 
zespół Lady Pank, który zagrał swoje 
największe szlagiery.

Przez cały weekend można było 
skorzystać z  wesołego miasteczka 
oraz bogato wyposażonych punktów 
gastronomicznych. W Hali Sportowo-
-Widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu odbyły 
się Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Żaków w Tenisie Stołowym, a w OSW 
Czarna Góra miał miejsce Turniej Pił-
ki Nożnej o Puchar Srebrnego Miasta. 
Na rynku cieszyło wesołe miasteczko 
oraz stoiska partnerów i  sponsorów 
imprezy, w  których można było wy-
grać ciekawe nagrody. Były również 
namioty handlowe oraz smakowite 
stoiska gastronomiczne.

Organizatorami Święta Srebra – 
Dni Olkusza 2022 byli burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Roman Piaśnik oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. 
Imprezę patronatem medialnym ob-
jął m.in. Przegląd Olkuski.

OGŁOSZENIE URZĘDU MIASTA I GMINY W OLKUSZU

Święto Srebra 2022 POD NASZYM PATRONATEM POD NASZYM PATRONATEM
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OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W OLKUSZU

KLUCZE
Wiola Woźniczko

W kluczewskim „Dworku nad 
Rozlewiskiem” odbyła się dwu-
dniowa narada szkoleniowa pra-
cowników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej z Małopolski. Spotkanie 
zainaugurowano uhonorowaniem 
zasłużonych pracowników Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w  Krakowie oraz 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Olkuszu.

Odznaczenia przyznane przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczał 
wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 
Uhonorowano ośmioro pracowni-
ków inspekcji sanitarnej za zasługi 
w działalności na rzecz ochrony i bez-
pieczeństwa zdrowia publicznego oraz 
za zaangażowanie w walce z epidemią 
COVID – 19.

– Od pierwszych chwil, kiedy 
przyszło nam się mierzyć z epidemią 
koronawirusa, stacje sanitarno-epi-
demiologiczne w  Małopolsce obcią-
żone były zadaniami wymagającymi 
pełnej mobilizacji. Można powiedzieć, 
że uruchomiliśmy wówczas „gorącą 
linię” szybkiej współpracy i bieżącej 
wymiany informacji. Ten stan pracy 
w podwyższonej gotowości i skumulo-
wanych wyzwań trwał ponad dwa lata. 
Dzisiejsze odznaczenia to symboliczne 
podziękowanie od wszystkich Małopo-
lan, którzy byli przez Państwa otaczani 
opieką właśnie w tym najtrudniejszym 
czasie mierzenia się z niewidzialnym 

i nieprzewidywalnym przeciwnikiem, 
jakim jest koronawirus. Kolejne mie-
siące wzrostów liczby zachorowań 
na COVID-19 stawiały przed admini-
stracją rządową i  innymi strategicz-
nymi podmiotami szereg wyzwań. 
Chcąc się z nimi mierzyć i efektywnie 
im sprostać, konieczne było pełne 
zaangażowanie i podejmowanie czę-
sto ponadstandardowych działań. 
Dziękuję za tę służbę na straży zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa epide-
micznego, jaką z oddaniem wykony-
wali pracownicy i kadra zarządzająca 
stacji sanitarno-epidemiologicznych 
z Małopolski – mówi wojewoda mało-
polski Łukasz Kmita.

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymały: 
Anita Orzeł – Nowak (WSSE Kraków) 
oraz Katarzyna Kamionka i Agata Kula 
(PSSE Olkusz).

Jagoda Leka – Wroniecka, Alek-
sandra Piątek, Daria Cieślik – Rut-
kowska, Ewelina Bączek, Joanna 
Kaczmarska – Marzec z PSSE w Olku-
szu zostały uhonorowane Brązowymi 
Krzyżami Zasługi.

– Pierwsza na pomoc Śląsku 
ruszyła Małopolska. Te osoby, które 
tu zostały wymienione, ruszyły tam 
podczas pierwszej fali pandemii razem 
z inspektor Agatą Knapik. Był to pierw-
szy oddział, który pomagał na Śląsku. 
Dziękuję raz jeszcze za ogrom pracy 
i zaangażowania – przypomniał Jaro-
sław Foremny, Małopolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Zanim zebrani inspektorzy sani-
tarni rozpoczęli merytoryczną część 

szkoleniowej narady, pod ich adresem 
popłynęło wiele ciepłych słów od przy-
byłych na uroczystość gości.

– Bez wątpienia wszystkie służby 
– policja, straż pożarna, pogotowie, 
wykonały ogromną pracę w czasach 
pandemii. Ale to, co wy zrobiłyście jest 
bezprecedensowe, niezwykłe i zasługu-
je na najwyższy szacunek i uznanie – 
tak zwrócił się do pracownic Sanepidu 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk. 
– Podejmowany każdego dnia i każdej 
nocy wysiłek był ogromny. Chcieliby-
śmy wszystkim pracownikom gorąco 
podziękować, a  szczególnie jedynej, 
niezwykłej i niepowtarzalnej dyrektor 
PSSE w Olkuszu Agacie Knapik – mó-
wił starosta.

– Mam do Państwa ogromny 
szacunek. Wykonujecie – zwłaszcza 
w  czasie pandemii – niesamowitą 
pracę. Życzę Wam wytrwałości, siły 

i takiego przekonania, że to, co robicie, 
jest naprawdę ważne dla wszystkich 
– mówiła posłanka Agnieszka Ścigaj.

Wśród gratulujących nie zabrakło 
wicestarosty Pauliny Polak, wójta 
gminy Klucze Norberta Bienia oraz 
Michała Zasuchy – dyrektora biura 
poselskiego Jacka Osucha.

– Aż brakuje słów, aby podzię-
kować za wyróżnienie pracowników 
olkuskiej stacji. Jestem ogromnie 
dumna z wszystkich moich pracow-
ników. Dziękuję im przede wszystkim 
za zaangażowanie i ogromną empatię. 
Zawsze próbujemy pomóc, szukać 
najlepszych rozwiązań w nawet bardzo 
trudnych sytuacjach – mówiła na za-
kończenie dyrektor PSSE w Olkuszu 
Agata Knapik.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
z uroczystości!

Prezydenckie odznaczenia 
dla pracowników Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej

O d  p e w n e g o  c z a s u  d o -
c i e r a j ą  j ed n a k  d o  n a s  u w a g i 
i  sugestie pasażerów, które prze-
kazaliśmy władzom województwa. 
Co na to urzędnicy?

Uruchomienie połączenia kolejo-
wego z Olkusza do Krakowa to temat, 
o  którym dyskutowano przez długie 
lata. W  marcu tego roku na tory 
wyruszyły pierwsze pociągi, kursu-
jące na tej trasie. Poruszają się one 
po linii kolejowej nr 156, przebiega-
jącej między stacją Bukowno i stacją 
Jaworzno Szczakowa. W  rozkładzie 
jazdy pojawiło się sześć par pociągów 
Olkusz – Kraków Główny oraz jedna 
para w  relacji Olkusz – Jaworzno 
Szczakowa. W tej beczce miodu zna-
lazła się jednak spora łyżka dziegciu. 
Na co skarżą się mieszkańcy?

Z telefonów, jakie odbieramy 
w  naszej redakcji wynika, że w  po-
ciągach bywa brudno. – Zaskakujące 
jest to, że w  poniedziałek pierwszy 
pociąg ma przepełnione kosze na śmie-
ci – poinformowała nas niedawno 
jedna z osób dzwoniących do naszej 
redakcji. – Operator Polregio SA świad-
czący usługi na linii komunikacyjnej 
Kraków – Olkusz zgodnie z  zapisami 
umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 
w  transporcie kolejowym zawartej 
z Województwem Małopolskim, ma obo-
wiązek m.in. zapewniać podróżnym 
odpowiednie warunków bezpieczeństwa 
i higieny oraz wygody i należytej obsługi, 
w  tym utrzymania czystości taboru 
wewnątrz i  na zewnątrz. Zwrócimy 
uwagę operatorowi w sprawie podjęcia 
działań mających na celu utrzymanie 
w  należytej czystości taboru obsługu-
jącego połączenia Olkusz – Kraków 
– zapewnia Magdalena Opyd z biura 
prasowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

Wiele osób wskazuje również 
na potrzebę uruchomienia pociągów 
kursujących także w  weekendy. – 

Kraków to miasto kultury. Obecnie 
zaś na udział w wydarzeniach o takim 
charakterze mogą pozwolić sobie jedynie 
zmotoryzowani mieszkańcy naszego 
miasta – wskazuje kolejna z kontaktu-
jących się z nami osób. – Województwo 
Małopolskie monitoruje frekwencję 
w  pociągach relacji Kraków – Olkusz 
– Kraków. W  przypadku rosnącego 
zainteresowania nie jest wykluczone 
rozszerzenie terminów ich kursowania 
o dni wolne od pracy. Będzie to również 
uzależnione od możliwości finansowych 
organizatora połączenia – mówi przed-
stawicielka UMWM.

Pociąg do Krakowa odjeżdża 
z  peronu LHS. Pasażerowie pytają, 
czym uzasadnia się konieczność 
przechodzenia kładką nad torami, 
a potem prowizorycznym przejściem 
przez tory. Dlaczego zamiast tego nie 
otworzyć przejścia od strony placu 
manewrowego nauki jazdy? – Decyzję 
o  tym, z  którego peronu odjeżdżają 
dane pociągi oraz o  wytyczeniu tras 
dojścia na perony podejmuje Spółka 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Peron 1 
stacji w  Olkuszu jest zlokalizowany 
przy torze dodatkowym stacji, w związku 
z czym przyjmowane są na niego głównie 
pociągi kończące i rozpoczynające bieg, 
które dłużej zajmują tor stacyjny. Z kolei 
peron 2 zlokalizowany jest przy torach 
głównych i aby nie ograniczać przepusto-
wości stacji, przyjmowane są na niego 
pociągi jadące przez stację przelotowo 
– informuje Magdalena Opyd.

Swoje uwagi mają również miesz-
kańcy Wolbromia. Chcieliby wiedzieć, 
czy rozważana jest możliwość wydłu-
żenia trasy do ich miasta. - W ramach 
obecnie trwającej konstrukcji rocznego 
rozkładu jazdy 2022/2023, który wejdzie 
w  życie od grudnia 2022 r. analizowa-
ne są możliwości poprawy dojazdu 
transportem kolejowym z  Krakowa do 
Wolbromia. Ostateczny układ pocią-
gów uzależniony będzie od możliwości 
konstrukcyjnych na poszczególnych 
liniach – dodaje rzeczniczka UMWM.

Urzędnicy odpowiedają...
ciąg dalszy ze str 1
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OGŁOSZENIA PŁATNE

POD NASZYM PATRONATEM

OLKUSZ
A.N.Q.A.

W minioną sobotę, 4 czerwca 
2022 r., do Olkusza przyjechał Mate-
usz Morawicki. Wizyta szefa rządu 
rozpoczęła się od symbolicznego 
przekazania karetki dla Nowego 
Szpitala. Premier spotkał się także 
z mieszkańcami powiatu olkuskie-
go w Dworku Machnickich.

Wizyta prezesa Rady Ministrów 
w Srebrnym Grodzie rozpoczęła się 
od konferencji prasowej w  Nowym 
Szpitalu, zorganizowanej wspólnej z wi-
ceministrem Jackiem Osuchem i woje-
wodą Łukaszem Kmitą. Szef rządu wziął 
udział w symbolicznym przekazaniu 
nowej karetki olkuskiemu szpitalowi. 
Jak mówił, nowy sprzęt ma zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom regionu, 
by „nieszczęśliwe wypadki jak najczę-
ściej kończyły się szczęśliwie”.

Później premier spotkał się 
z mieszkańcami powiatu olkuskiego 
w Centrum Kultury przy ul. Szpital-
nej, gdzie mówił m.in. o  znaczeniu 
tzw. Polski powiatowej dla rozwoju 
całego kraju. – Żeby zrozumieć Polskę, 
trzeba patrzeć na nią z  perspektywy 
takiej jak np. małopolski Olkusz czy 
Wolbrom, a także mniejszych miejscowo-
ści. To stamtąd najlepiej dzisiaj widać, 
co jest najbardziej bolącą potrzebą, a nie 
z perspektywy Brukseli czy Berlina – pod-
kreślał podczas swojego wystąpienia 
Mateusz Morawicki. Kontynuując ten 
wątek mówił o środkach z Polskiego 
Ładu, jakie popłynęły do okolicznych 
samorządów. – Olkusz i  powiat olku-
ski to ponad 45 mln zł tylko z samego 
Programu Inwestycji Strategicznych – 
wyliczał szef rządu.

W trakcie spotkania nie zabra-
kło również odniesień do wydarzeń 
na arenie międzynarodowej. Prezes 
Rady Ministrów mówił, że zarówno 
nasz kraj, jak i  cały świat, zmagają 
się obecnie z wyzwaniami, jakie były 
trudne do wyobrażenia jeszcze dwa 
lata temu. – Pandemia i  wychodzenie 
z pandemii, inflacja, kryzys surowcowy 
a  teraz wojna – to wszystko zagraża 
porządkowi geopolitycznemu całego 
świata – wskazywał Mateusz Mora-
wicki. W  kontekście tych wydarzeń 
dziękował on polskim rolnikom za ich 
pracę. Zwracał uwagę, że z  powodu 
rosyjskiej napaści na Ukrainę cały 

świat stoi obecnie w obliczu kryzysu 
żywnościowego.

Podczas spotkania padły również 
słowa podziękowania dla mieszkań-
ców naszego miasta i całej Małopolski 
za wzorową postawę wobec uchodź-
ców. – To powoduje, że dziś imię Polski 
rozbrzmiewa przepięknym dźwiękiem 
po całym świecie. Dziś Polska jest 
na ustach całego świata, tak jak 40 lat 
temu w  czasach Solidarności – mówił 
premier Mateusz Morawiecki.

Spotkanie zakończyły wystę-
py artystyczne oraz poczęstunek 
przygotowany przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z  sołectw gminy Klucze: 
Kolbarku, Golczowic oraz Rodak.

Rządowa wizyta 
w Olkuszu

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Pierwszy weekend czerwca 
upłynął nie tylko pod znakiem dobrej 
zabawy w ramach Świąt Srebra, ale 
również jako czas sportowych zma-
gań. W hali olkuskiego MOSiR-u zor-
ganizowano bowiem Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Żaczek i Żaków 
w tenisie stołowym.

W miniony weekend w hali sporto-
wo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu odbyły 
się Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Żaczek i Żaków w tenisie stołowym. 
W zmaganiach mogły brać udział 
dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 
2011 lub później. W grach pojedynczych 
wystartowały 64 dziewczyn i tylu samo 
chłopców, a  w grach podwójnych 29 
duetów dziewcząt i 28 par chłopców.

Jak informuje Polski Związek 
Tenisa Stołowego, Rozstawiony z „je-
dynką” Hubert Kwieciński w  fina-
łowym spotkaniu pokonał Adama 
Stachowiaka (KS AZS UWM Olsztyn). 
Z  brązowymi medalami rywalizację 
w grze pojedynczej żaków zakończyli 
Ignacy Sławiński (KS Sokół Serock) 
i Jakub Hubka (LZS Kąkolówka).

W gronie żaczek po mistrzowski 
tytuł w grze pojedynczej sięgnęła Łucja 
Kobosz (Politechnika Rzeszów), która 
w Olkuszu była rozstawiona z nume-
rem piątym. W wielkim finale pingpon-
gistka z Podkarpacia w trzech setach 
pokonała jedną z  faworytek imprezy 

– Monikę Sonnenberg (KS Nowa Era 
Toruń). Poza podium zmagania w sin-
glu zakończyła rozstawiona z „jedynką” 
Nicol Bartoszko (KU AZS UE Wrocław), 
która odpadła w 1/8 finału. Oprócz Ko-
bosz i Sonnenberg na podium stanęły 
także Zuzanna Wieczorek (KS Polonia 
Śmigiel) i Aleksandra Nawrocka (Orzeł 
Wysocko Wielkie). Przedstawicielki 
wielkopolskich klubów wywalczyły 
w Olkuszu brązowe medale.

Podczas Indywidualnych Mi-
strzostw Polski żaków wyłoniono także 
medalistów w grze podwójnej. Wśród 
żaczek mistrzowskie tytuły przypadły 
Nicol Bartoszko (KU AZS UE Wrocławi) 
i Monice Sonnenberg (KS Nowa Era To-
ruń), a w gronie żaków pierwsze miejsce 
w  turnieju zajęli Hubert Kwieciński 
(KTS Wicher Lisiec Wielki) i  Jakub 
Turecki (UKS Gryf Gdów).

Medale najlepszym zawodnikom 
w  najmłodszej kategorii wiekowej 
podczas dekoracji wręczali Łukasz Ry-

chlewski – Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz, Kazimierz Skrzypek – 
Członek Zarządu Polskiego Związku Te-
nisa Stołowego, Jacek Bujas – Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu, Janusz Mentlewicz – Prezes 
LKS Kłos Olkusz oraz Wojciech Biernat 
– Prezes Krakowskiego Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego.

Organizatorami turnieju byli: 
Polski Związek Tenisa Stołowego, 
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa 
Stołowego oraz Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Olkuszu przy współ-
udziale LKS „Kłos” Olkusz. Patronat 
nad imprezą objął Burmistrz Miasta 
i  Gminy Olkusz – Roman Piaśnik. 
Mistrzostwa wsparli: firma Intermag 
Olkusz, ZRB Paciej, firma Gtt, Hotel 
JURA w Osieku, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego.

Olkusz gospodarzem 
mistrzostw Polski 

Kolejna odsłona prestiżowego programu  
nauki języka niemieckiego w IV LO

Każdy człowiek, podejmu-
jąc w życiu ważne decyzje, myśli 
przede wszystkim o przyszłości. 
Dotyczy do także młodych ludzi, 
dla których ukończenie szkoły 
podstawowej jest jednocześnie 
początkiem planowania dorosłe-
go życia. Ambitna, inteligentna, 
pełna nadziei na osiągnięcie wy-
marzonych celów osoba właśnie 
teraz podejmuje super ważne decyzje, doty-
czące jej przyszłości. Wielu marzy o karierze 
lekarza, informatyka, architekta, inżyniera, pie-
lęgniarki czy kosmtelożki. Niezależnie jednak 
od tego, kim zostaną w przyszłości, o tę łatwiej-
szą przyszłość warto zatroszczyć się już teraz, 
świadomie wybierając szkołę średnią, profil 
klasy i języki obce, których chce się uczyć. Ich 
biegła znajomość z pewnością pozwoli na wy-
konywanie wymarzonego zawodu w dowol-
nym miejscu na świecie.

Drogą do osiągnięcia tego celu może być 
realizowany w IV LO w Olkuszu od 2009 roku 
program DSD, czyli międzynarodowy program 
dający możliwość uzyskania Niemieckiego Dy-
plomu Językowego. IV liceum Ogólnokształ-
cące to jedyna szkoła w powiecie olkuskim 
przygotowująca młodzież do egzaminu, który 
jest najwyższym poziomem egzaminu języko-
wego Republiki Federalnej Niemiec, możliwym 
do osiągnięcia przez uczniów z zagranicy. Nie-
miecki Dyplom Językowy odpowiada pozio-
mowi B2/C1 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego i zwalnia z egzaminu 
z języka niemieckiego na wszystkie wyższe 
uczelnie w Niemczech. Może być również przy-
datny dla studentów polskich uczelni, którzy 
będą chcieli wyjechać na stypendium do Nie-
miec lub do krajów niemieckojęzycznych albo 
zechcą podjąć praktyki w międzynarodowych 

firmach. Na absolwentów progra-
mu DSD II czeka nie tylko polski, 
ale także zagraniczny rynek pracy.

Lata doświadczeń i pomyślnie 
zdawane egzaminy DSD II skłoniły 
dyrektor IV Liceum Ogólnokształ-
cącego Katarzynę Polak i germa-
nistki Annę Olejniczak-Irlę i Jo-
annę Majcher do podjęcia starań 
o poszerzenie oferty edukacyjnej 

dla uczniów o możliwość przygotowania się 
i przystąpienia także do egzaminu na poziomie 
DSD I, który jest odpowiednikiem potwierdzenia 
znajomości języka niemieckiego na poziomie 
A2/B1. IV Liceum Ogólnokształcące jako jedyna 
szkoła spełniająca wszystkie kryteria, uzyskało 
akceptację Koordynatora Doradcy Programu 
ZfA w Polsce oraz Konsulatu Generalnego Repu-
bliki Federalnej Niemiec w Krakowie do złożenia 
wniosku o rozpoczęcie programu DSD I. Jako 
licencjonowana szkoła partnerska Republiki Fe-
deralnej Niemiec w maju bieżącego roku liceum 
uzyskało uprawnienia do przygotowania mło-
dzieży i przeprowadzania egzaminu DSD I.

Pierwszy rocznik rozpocznie przygotowania 
do egzaminu już we wrześniu 2022r. Zaintere-
sowani uczniowie klas pierwszych będą mogli 
nieodpłatnie realizować program j. niemieckie-
go obejmujący naukę w wymiarze 5 godzin ty-
godniowo w ramach zajęć lekcyjnych, a w kla-
sie trzeciej będą mogli przystąpić do egzaminu 
poświadczonego międzynarodowym certyfika-
tem DSD I, natomiast w klasie czwartej będą 
mogli zdawać egzamin na poziomie DSD II.
,,Jeden język ustawia w korytarzu życia. Dwa 
języki otwierają każde drzwi po drodze” 
– zatem, nie wahaj się te drzwi otworzyć! Klu-
cze znajdziesz w IV LO w Olkuszu!

Zapraszamy!

przegladolkuski

www.przeglad.olkuski.pl
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OLKUSZ
ZS Nr 3 w Olkuszu

W piątek 3.06 o godzinie piętna-
stej w siedzibie olkuskiego Ekono-
mika rozpoczął się finał pierwszej 
edycji turnieju programistycznego 
Motorola Silver Code, który trwał nie-
przerwanie do sobotniego południa. 
W tym niemalże całodobowym ma-
ratonie wzięło udział osiem drużyn 
wyłonionych w eliminacjach.

Organizatorem tego, miejmy na-
dzieję cyklicznego wydarzenia, przy 
współudziale i sponsoringu firmy Moto-
rola Solutions jest Zespół Szkół Nr 3 im 
Antoniego Kocjana w Olkuszu. Należy 
dodać, że partnerem merytorycznym 
jest firma 4ThePlayer, medialnym – 
Gazeta Krakowska i Przegląd Olkuski. 
Patronem honorowym oraz sponsorem 
jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu.

Finaliści to dwie drużyny z Zespołu 
Szkół im. Stanisława Staszica w Zawier-
ciu, dwie z I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Staszica w Chrzanowie 
oraz po jednej z Zespołu Szkół Elektrycz-
nych Nr 2 w Krakowie, Zespołu Szkół 
Energetycznych w Krakowie, z XI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrow-
skiej w Krakowie i z Zespołu Szkół Nr 3 
im Antoniego Kocjana w Olkuszu.

Biorąc pod uwagę fakt, że drużyna 
z  Olkusza spisała się bardzo dobrze 
w eliminacjach i nie musiała skorzystać 
z tak zwanej „dzikiej karty” dla gospoda-
rza, znalezienie się w tak doborowym 
finałowym towarzystwie traktujemy 
jako ogromny zaszczyt.

Niedługo po oficjalnym rozpoczęciu 
finału przedstawiciel firmy Motorola pan 
Piotr Bochaczyk sformułował zadanie 
będące treścią finałowego programowa-
nia. Uczestnicy mieli za zadanie napisać 

za pomocą dowolnych narzędzi aplikację 
wspierającą szeroko pojętą edukację. Pan 
Piotr zwrócił uwagę na dwuznaczność 
słowa „uczenie”. Można uczyć się, można 
uczyć innych. Zasugerował, aby efekt 
pracy młodych programistów wspierał 
któryś z powyższych rodzajów uczenia, 
a może nawet obydwa.

O godzinie dziesiątej w sobotę dru-
żyny prezentowały efekty swojej wie-
logodzinnej pracy. Wśród stworzonych 
programów najwięcej było aplikacji in-
ternetowych, takich jak portale do korepe-
tycji z wideoczatami, różnymi metodami 
płatności, wirtualne klasy z minigrami 
edukacyjnymi, portal do wspólnego ucze-
nia ze współdzieleniem notatek, nagrań 
dźwiękowych i wideo i inne.

Jury w składzie:
-Alicja Pęgiel (Inżynier Informatyki 
Stosowanej pracujący w języku pro-
gramowania Python i zajmujący się 
szeroką pojętą grafiką komputerową, 
nauczycielka przedmiotów zawodo-
wych informatycznych olkuskiego 
Ekonomika),

-Piotr Bochaczyk (Inżynier progra-
mista w Motorola Solutions, twórca 
aplikacji internetowych i mobilnych.),

-Paweł Pomierny (CTO w 4ThePlayer. 
W firmie odpowiada za architekturę 
frameworków i zespoły programistów.)

przyznało pierwsze miejsce dru-
żynie BlueScript z Zespołu Szkół Ener-
getycznych w  Krakowie za aplikację 
mobilną działającą na systemach 

Android pozwalającą na tworzenie 
zestawów pytań z dowolnej dziedzi-
ny. Najciekawszą funkcjonalnością 
aplikacji jest to, że smartfon zgodnie 
z ustalonym harmonogramem (odstę-
pem czasowym) odpytuje użytkownika 
pytaniami z wcześniej utworzonej bazy.

Drugie miejsce zajęła drużyna 2A 
z I  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Staszica w  Chrzanowie 
za projekt strony internetowej do nauki 
między innymi matematyki z możli-
wościami tworzenia zadań z  bardzo 
sprytnym automatycznym systemem 
oceny poprawności odpowiedzi.

Trzecie miejsce przypadło drużynie 
3A również z I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stanisława Staszica w Chrzanowie 
za aplikację desktopową z bazą materia-
łów do nauki, quizów i zagadek logicznych 
z opcją dodawania przez użytkownika za-
sobów własnych. Autorzy zaproponowali 
sposób uczenia, który wspiera naturalne 
predyspozycje naszego mózgu w procesie 
przyswajania wiedzy.

„Wszystkie prace zasłużyły 
na ogromne brawa. Drużyny doskonale 
zidentyfikowały obszary, gdzie moż-
na coś poprawić lub zaproponować 
twórcze rozszerzenie. Chciałbym, aby 
każdy z  tych projektów został ukoń-
czony i  wdrożony. Uczniowie widzą 
również duży potencjał w platformach 
społecznościowych wspierających 
naukę wspólną – połowa pomysłów 
dotyczyła takich serwisów. Jako Jury 
zadanie mieliśmy niezwykle trudne, 
a o ostatecznym rankingu decydowały 
pojedyncze punkty.” mówi Piotr Bocha-
czyk – przewodniczący Jury.

Zarówno uczestnicy jak i organiza-
torzy przyznali, że impreza była udana 
i bez wahania przyjadą do olkuskiego 
Ekonomika w przyszłym roku.

Maraton programistyczny 
Motorola Silver Code w Ekonomiku

POWIAT
A.N.Q.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe 
ogłosiły przetarg na prace moder-
nizacyjne na odcinkach: Jaroszo-
wiec Olkuski – Olkusz i  Olkusz 
– Bukowno. To kolejne zadanie 
ze środków budżetowych na linii 
nr 62 Tunel – Sosnowiec. Inwesty-
cja ma poprawić bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego i  drogowego 
oraz wyeliminować występujące 
obecnie ograniczenia prędkości.

Jak informuje PKP Polskie Linie 
Kolejowe, na liczącym 8 km odcinku 
Jaroszowiec Olkuski – Olkusz pla-
nowana jest wymiana dwóch torów 
oraz przebudowa sieci trakcyjnej. 
W  Rabsztynie roboty mają objąć 
przejazd kolejowo-drogowy. Skrzy-
żowanie zyska nowe sygnalizatory 
świetlne i  rogatki. Przedstawiciele 
spółki deklarują, że dzięki inwestycji 
prędkość pociągów między Jaroszow-
cem a  Olkuszem zwiększy się z  40 
do 120 km/h. Na odcinku Olkusz – 
Bukowno takie same prace torowe bę-
dą przeprowadzone na torze drugim. 
Pierwszy już został przebudowany. 
Po wyłonieniu wykonawcy i  podpi-
saniu kontraktu realizacja zadania 
w formule „projektuj i buduj” zacznie 
się w IV kwartale 2022 r.

Planowane roboty będą kolejną 
inwestycją, prowadzoną na linii 
kolejowej nr 62 w  ostatnim czasie. 
Pomiędzy Tunelem a  Wolbromiem 
dobiega bowiem końca przebudowa 11 

obiektów inżynieryjnych: trzech wia-
duktów i ośmiu przepustów. – Prace 
za 24 mln zł ze środków budżetowych 
pozwolą zwiększyć prędkość miejsca-
mi z  30 do 80 km/h. Nowe obiekty 
usprawnią ruch kolejowy, a  także 
drogowy – podkreślają przedstawi-
ciele PKP. Warto również wspomnieć, 
że w 2020 r. nastąpiła wymiana torów 
wraz z  siecią trakcyjną na odcinku 
między Charsznicą a  Jaroszowcem 
Olkuskim. Dokonano również remon-
tów przejazdów kolejowo-drogowych.

Dzięki tym działaniom w  rela-
cjach Sędziszów – Katowice czas prze-
jazdu pociągów skrócił się o  ponad 
kwadrans. Podróżni zyskali również 
lepszą dostępność i  poziom obsługi 
na stacji Wolbrom oraz na przystan-
kach: Gajówka, Jeżówka, Zarzecze 
i  Chrząstowice Olkuskie. – Zrealizo-
wane prace na linii Tunel – Sosnowiec, 
odcinku Tunel – Charsznica – Wolbrom 
– Jaroszowiec Olkuski, w  granicach 
woj. małopolskiego, są warte 183 mln zł. 
Na trasie od strony woj. śląskiego, roboty 
na odcinkach Dąbrowa Górnicza Strze-
mieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschod-
nia oraz w  stacji Sławków – Dąbrowa 
Górnicza Wschodnia i na stacjach, reali-
zowane są za ponad 114 mln zł. Zadania 
prowadzone są w ramach projektu, war-
tego ponad 300 mln zł „Prace na liniach 
kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel 
– Bukowno – Sosnowiec Płd” – wylicza 
PKP PLK.

Kolejne 
inwestycje 

na kolei

Kolejne miliony rozdane!
2 049 336,00 PLN - tyle w ramach naboru 3/2022- Operacje indywidualne- rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej  trafi do Gmin oraz Stowarzyszeń obszaru LGD „Nad Biała Przemszą”  

1. Gmina Wolbrom – Park miejski miejscem tury-
styki i rekreacji w Wolbromiu

2. Gmina Trzyciąż – Budowa małej architektury 
w miejscu publicznym obejmującą altanę tury-
styczno- rekreacyjną w miejscowości Jangrot

3. Gmina Trzyciąż – Zagospodarowanie turystycz-
no – rekreacyjne w miejscowości Porąbka 
przez stworzenie infrastruktury w postaci wia-
ty turystycznej, elementów małej architektury 
oraz utwardzenie terenu.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie – Re-
kreacja przez gotowanie – rozwój infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnejnej z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów kulturalnych wsi Zederman 
w remizie OSP w Zedermanie na rzecz aktywi-
zacji kulturalno rekreacyjnej mieszkańców so-
łectwa Zederman

5. Gmina Krzeszowice – Rozbudowa obiektu spor-
towo-rekreacyjnego w Woli Filipowskiej

6. Powiat Olkuski – Przebudowa chodnika na ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 
1068K ul. Główna w Bolesławiu.

7. Gmina Bukowno – Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- 

modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 
w Bukownie

8. Gmina Klucze – Modernizacja ciągu pieszo-
-jezdnego w miejscowości Bydlin w celu roz-
woju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
w Gminie Klucze

Gratulujemy i życzymy udanych inwestycji.

 

ROMAN PIAŚNIK 
- BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

OLKUSKA RADA SENIORÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 
NA 

IV Senioralia 2022
V  Olkuski Dzień Seniora
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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 specjalista ortopeda. Olkusz, 
ul. Króla K. Wielkiego 64. Rejestracja tel. 
32  645 44 70, 695 514 481, 661 292 159. 
Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok piekar-
ni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: 
pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycy-
ny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem Millenium), wejście 
od podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. 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.

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

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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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

10.06	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

11.06	 Apteka	Staromiejska,	ul.	Mickiewicza	7	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

12.06	 Apteka,	ul.	Nullo	2	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

13.06	 Apteka	Słoneczna,	ul.	Orzeszkowej	22	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

14.06	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

15.06	 Apteka	Słoneczna,	ul.	Skwer	6	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

16.06	 Apteka	pod	Słowikiem,	ul.	Buchowieckiego	15A	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

OGŁOSZENIA PŁATNE

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.

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. Mic-
kiewicza 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

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

psychiatra dziecięcy i dla dorosłych
psychoterapia indywidualna i grupowa dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
terapia rodzin i par
diagnoza psychologiczna i neurologopedyczna
zajęcia TUS
Obecnie trwa nabór do grup terapeutycznych dla dorosłych DDA/DDD oraz 
dla młodzieży

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.

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

Gabinet Ortopedyczny

Robert Kubat
lek. med.

specjalista ortopeda

Olkusz, ul. Króla K. Wielkiego 64

I piętro, gabinet nr 13

Tel. 32 645 4470, 695 514 481, 661 292 159

AKUPUNKTURA
Lek. Joanna Czopek–Majewska

ALERGOLOG
Lek. Monika Godulska
Lek. Agata Piegza–
Stępniewska

CHIRURG / 
CHIRURG ONKOLOG

Lek. Sebastian Mosiej
CHIRURG NACZYNIOWY

Lek. Łukasz Szkółka
Lek. Aleksander Czajka

DERMATOLOG
Lek. Beata Gimlewicz–Pięta

DIETETYK
Mgr inż. Sonia Zastawnik

EMG
Lek. Małgorzata Cisowska–
Babraj

ENDOKRYNOLOG
Dr n. med. Agnieszka Żak–
Gołąb

KARDIOLOG
Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

Dr n. med. Marek Grabka

Dr n. med. Andrzej Kułach

Lek. Michał Majewski
LARYNGOLOG

Lek. Zyta Szkulik–Bugaj
NEUROCHIRURG

Lek. Wojciech Kukier

NEUROLOG
Dr n. med. Przemysław Puz

OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej

ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb

PSYCHIATRA
Lek. Beata Wawrzak–Mucha

PSYCHOLOG
Mgr Justyna Jochymek 

REUMATOLOG
Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk

UROLOG
Lek. Marek Pogodziński

Olkusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20

Maria Trzcionkowska
lek. dentysta

Specjalistyczna 
praktyka lekarska

Tel. 606 305 405
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ZADROŻE
Ewa Barczyk

W niedzielę 5 czerwca Zadroże 
fetowało niebagatelny jubileusz – 
750-lecie lokacji wsi, które miało 
miejsce w  1271 r. Dla porównania 
– królewskie miasto Kraków loko-
wano 5 czerwca 1257 r. czyli tylko 14 
lat wcześniej! Wójt Roman Żelazny, 
rodowity zadrożanin zadbał nie 
tylko o oprawę historyczną wyda-
rzenia, ale także o  dobrą zabawę, 
w której wzięło udział liczne grono 
znamienitych gości.

Obchody rozpoczęła uroczysta 
sesja Rady Gminy Trzyciąż, podczas 
której przyjęta została uchwała 
hołdująca przodków i  ludzi współ-
czesnych, którzy przyczynili się 
i wciąż działają na rzecz świetności 
wsi. Podczas posiedzenia Rady zapre-
zentowana została także specjalnie 
przygotowana i wydana historyczna 
publikacja „Czas wspomnień – mo-
nografia wsi Zadroże w  750-lecie 
lokacji” autorstwa Jacka Sypienia, 
który opowiadał zebranym o  histo-
rii miejscowości zebranych mate-
riałach źródłowych. Na pamiątkę 

wydarzenia radni oraz sołtysi zostali 
obdarowani książkami oraz okolicz-
nościowymi medalami.

Po zakończonej sesji na hali spor-
towej SP w Zadrożu można było podzi-
wiać galerię starych zdjęć związanych 
z losami wsi i jej mieszkańców, a tak-
że wystawę obrazów lokalnej artystki 
Józefy Rech. Można też było obejrzeć 
pamiątki wyciągnięte z kapsuły czasu 
zamkniętej w 1989 r. w niższej wieży 

kościoła parafialnego w  Zadrożu 
z okazji jej remontu.

Dalsze wydarzenia związane 
z  jubileuszem celebrowano na ze-
wnątrz budynku szkoły. W pierwszej 
kolejności odprawiona została ju-
bileuszowa msza św. polowa, którą 
koncelebrowali księża Roman Patyk 
– proboszcz i  Paweł Stec – wikary 
z  lokalnej parafii. Po modlitwie 
za zmarłych i  żyjących mieszkań-

ców Zadroża na scenę gospodarze 
zaprosili dostojnych gości, wśród 
których znaleźli się: marszałkowie 
Sejmu i  Senatu – Ryszard Terlecki 
i  Marek Pęk, wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita, marszałek wojewódz-
twa małopolskiego Łukasz Smółka, 
rodowita zadrożanka – Teresa Gre-
ga – dyrektor Fundacji Miejski Park 
i  Ogród Zoologiczny w  Krakowie, 
radny powiatowy Paweł Rykała, wójt 
zaprzyjaźnionej gminy Sułoszowa 
Stanisław Gorajczyk oraz Barbara 
Nowakowską-Mossór – wiceprezes 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Nad Białą Przemszą”, którzy 
składali życzenia i gratulacje, a także 
wręczyli nagrody w konkursie foto-
graficznym dla dzieci „Najpiękniej 
umajone kapliczki i krzyże w Zadro-
żu i Milonkach”.

Kulminacyjnym momentem 
święta było podpisanie przez gości 
i  gospodarzy reprezentowanych 
przez: wójta Romana Żelaznego, 
sołtysa Zadroża Tadeusza Kowalskie-
go, przewodniczącego Rady Gminy 
Trzyciąż Lucjana Gajdę i prezesa OSP 
w  Zadrożu Pawła Kota dokumentu, 
który wraz z  innymi przedmiotami 

(m.in. egzemplarzem lokalnej prasy, 
gazetki szkolnej, monetami od 1 
grosza do 5 zł, medalem okoliczno-
ściowym i plakatem z imprezy jubile-
uszowej) trafił do przygotowanej dla 
potomnych kapsuły czasu. Metalowa 
tuba-kapsuła w asyście gości i miesz-
kańców została wmurowana pod 
pomnikiem pamięci Ofiar II wojny 
światowej przy Domu Ludowym 
w Zadrożu. Goście zostali też zapro-
szeni do wspólnego posadzenia dębu 
jubileuszowego nieopodal kościoła 
i plebanii w Zadrożu.

Po zakończeniu oficjalnej części 
imprezy wszyscy bawili się znako-
micie podczas świetnie przygotowa-
nych występów lokalnych talentów: 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w  Zadrożu, Orkiestry Dętej Zodiak 
oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
Zadrożanki. Następnie na scenę 
wkroczyli profesjonaliści, zespół 
Magic Band, który rozpoczął biesiadę 
ludową, kontynuowaną długo w noc 
przez zespół „Barwa”.

W trakcie całej imprezy gospo-
darze zachęcali do wpisów do księgi 
pamiątkowej oraz hojności – zebrane 
datki finansowe zostaną przeznaczo-

ne na realizację kolejnego marzenia 
mieszkańców wsi – otwartego placu 
rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, 
z placem zabaw i zewnętrzną siłow-
nią, który – za zgodą księdza probosz-
cza Romana Patyka i  przy wsparciu 
wójta Romana Żelaznego powstanie 
na działce przy wikariacie, za przy-
stankiem autobusowym.

Podczas festynu nie mogło za-
braknąć pysznego regionalnego jedze-
nia, które przygotowały gospodarne 
zadrożanki. Dzieciaki mogły poszaleć 
na dmuchańcach, zajadać się lodami 
i watą cukrową. Kto chciał i miał sto-
sowne zasoby finansowe, mógł także 
skorzystać z komercyjnego lotu heli-
kopterem nad malowniczą okolicą.

Zdaniem uczestników, impreza 
przygotowana przez władze samorzą-
dowe i BiOAK Trzyciąż, a nade wszyst-
ko mieszkańców wsi, w  tym sołtysa 
i Radę Sołecką, strażaków z lokalnej 
OSP, Szkołę Podstawową w Zadrożu, 
panie z  Koła Gospodyń Wiejskich... 
udała się znakomicie i jako taka za-
pisze się w historii Zadroża.

Zadrożanie świętowali jubileusz 
750-lecia lokacji swojej wsi

WOLBROM
Ewa Barczyk, fot. PSONI Wolbrom

3 czerwca stał się wyjątkową 
datą w  kalendarzu PSONI Koło 
w Wolbromiu. Po dwuletniej prze-
rwie zaprzyjaźnieni goście, spo-
łeczność Osób Niepełnosprawnych, 
rodzice oraz kadra mogli znowu 
spotkać się i  wspólnie świętować. 
W festynie zorganizowanym z oka-
zji Dnia godności z niepełnospraw-
nością intelektualną wzięło udział 
blisko 400 osób.

Wychowankowie OREW i  ka-
dra ośrodka oraz uczestnicy WTZ 
w  Lgocie Wolbromskiej jak zwykle 
oczarowali swoich gości przygoto-
wanym programem. W  tym roku 
młodsi – podopieczni OREW wraz 
z opiekunami przygotowali spektakl 
pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
W przedstawieniu w humorystyczny 
i  nietuzinkowy sposób zinterpre-
towano symbol flagi olimpijskiej, 
a także ukazano spojrzenie osób nie-

pełnosprawnych na zawody sportowe. 
Kadra OREW – co stało się już tradycją 
– przygotowała wspaniały taniec, któ-
ry rozbawił publiczność. Nie mogło 
też zabraknąć występu starszych 
podopiecznych, czyli uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy 
w przedstawieniu „Ruch to zdrowie” 

przekonywali, że ruch jest bardzo 
ważny i  wszyscy powinni korzystać 
z jego dobrodziejstw w trosce o swoje 
zdrowie.

Z najlepszymi życzeniami 
z  okazji Dnia godności osób z  nie-
pełnosprawnością intelektualną po-
spieszyło wielu znamienitych gości, 

reprezentujących rozmaite instytucje 
i  zaprzyjaźnionych z  wolbromskim 
kołem PSONI. Na ręce prezes Urszuli 
Marcinkowskiej zostały przeka-
zane prezenty dla wychowanków 
oraz uczestników wszystkich pla-
cówek PSONI Koło w  Wolbromiu. 
Spotkanie – jak to zazwyczaj bywa 
w  społeczności PSONI – przebiegło 
w  pełnej radości i  wzruszeń, znako-
mitej atmosferze. A po zakończeniu 
części oficjalnej i  występów, które 
miały miejsce pod gościnnym dachem 
wolbromskiego Domu Kultury, już 
na wewnątrz, w parku przy DK zaczęła 
się świetna zabawa plenerowa. Były 
zatem oklaskiwane przez kibiców 
i  nagradzane medalami rozgrywki 
sportowe, można też było pokonać 
specjalnie przygotowaną ścieżkę 
zdrowia” czyli… odwiedzić, oczywi-
ście z pożytkiem dla zdrowia, stoisk 
ze zdrowotnymi poradami i przepysz-
nymi zdrowymi przekąskami.

Dzień godności osób 
z niepełnosprawnością 

intelektualną w Wolbromiu
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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

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

SM Nowa

POD NASZYM 
PATRONATEM

REKLAMA

REKLAMA


