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OLKUSZ
A.N.Q.A.

N i e d a w n o  p i s a l i ś m y 
na temat zbiórki podpisów pod 
wnioskiem o  zorganizowanie 
spotkania urzędników GDD-
KiA z  mieszkańcami naszego 
miasta w  ramach konsultacji 
dotyczących remontu olkuskie-
go odcinka DK94.

Fachowcy proponują 
alternatywne 
rozwiązanie

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 Keraflex
extra S1
klej do płytek 

52,30 
                  zł/25 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

98,90
          zł/szt.

SŁUPEK
panelowy

grafit, gr. 4 mm
46 drutów pion

grafit, wys. 2 mb

Ceny w Firmie “SOLEX”

PRZYJMUJEMY 
SAMOCHODY 

DO ZŁOMOWANIA 

PRZYJMUJEMY 
SAMOCHODY 

DO ZŁOMOWANIA 

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

Złom stalowy: min. 0,80 zł/kg

Żeliwo: 0,90 zł/kg  

Własna 
laweta!

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

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl

 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 

Krakowska 14

BIŻUTERIA 
ZŁOTA, SREBRNA I MODOWA

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

SKUP 
ZŁOTA NAPRAWY GRAWER

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

Zapraszamy dzieci z innych przedszkoli.
Mamy 2 wolne miejsca w grupie dla dzieci od 2,5 rż.

Zapraszamy dzieci z innych przedszkoli.
Mamy 2 wolne miejsca w grupie dla dzieci od 2,5 rż.
Olkusz, ul. Żuradzka 15a. Tel. 690-484-104 

Wakacje!

Wakacje 1983

Komunia Jacka i Agatkiwycieczka w pieniny

Przenosimy filmy z nośników:

   VHS                   VHS-C

   MiniDV              Hi8

   Video8              Digital8

na postać cyfrową

foto studio 
Olkusz, Rynek 30Olkusz, Rynek 30 tel. 692 736 760

600 057 911

tel. 692 736 760

600 057 911fotoolkusz@op.plfotoolkusz@op.pl

OCAL SWOJE

WSPOMNIENIAOCAL SWOJE

WSPOMNIENIA
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WOLBROM
Ewa Barczyk

Śmieci, to niestety temat dy-
żurny. Znajdujemy je w  lasach, 
w  przydrożnych rowach, w  par-
kach i  na chodnikach. Zazwyczaj 
ich niechciana obecność wywołuje 
niesmak i złość, w końcu – kto lubi 
żyć na śmietnisku? Miejsce, które 
dziś wskazujemy, jest właściwie 
„śmietnikiem dyżurnym”. Rzecz 
w tym, że powinno być wizytówką 
Wolbromia, bo znajduje się obok 
najstarszego i  najpiękniejszego 
zabytku miasta.

Obok modrzewiowego kościółka 
Najświętszej Marii Panny w  Wol-
bromiu jest niewielki parafialny 
parking. Miejsce – choć według 
oficjalnego statusu jest prywatne – 
służy swobodnie wszystkim potrze-
bującym miejsca do zaparkowania. 
Nieszczęśliwie w  pobliżu znajduje 
się popularny dyskont, przy którym 
na parkingu często brakuje miejsc 
na kolejne samochody. Klienci skle-
pu korzystają więc z  placyku przy 
kościółku. I  nie byłoby w  tym nic 
złego, gdyby kierowcy po załatwieniu 
zakupów pozostawiali to miejsce 
w ładzie i porządku. Niestety – jest 
zgoła inaczej. Rosnące przy parkin-
gu tuje, to znakomita osłona. Jest 
to zatem – jak się okazuje – świetne 
miejsce, na wyrzucenie śmieci za-
legających w samochodzie, a nawet 
toaleta, których brakuje w  okolicy. 
Jest to też niezła miejscówka na dys-
kretne wychylenie „małpki”, a nawet 
większej butelki wysokoprocento-
wego napoju. Oczywiście dziesiątki 
opakowań po tych rarytasach, wraz 
z  pozostałościami ewentualnej 
zakąski, lądują pod rozłożystymi 
krzewami…

Niewielki parking przy starej 
świątyni, systematycznie zasypy-

wany śmieciami razi zawsze, ale 
szczególnie wstyd, kiedy w  sezonie 
wakacyjnym, piękny drewniany 
kościółek odwiedzają liczni turyści. 
Parafia, która jest prawnym wła-
ścicielem terenu, nie chce ponosić 
wysokich kosztów sprzątania „pu-
blicznych” śmieci. Gmina nie sprząta, 
bo parking jest parafialny. Kółko się 
zamyka, a  ilość odpadów i  wstyd 
rośnie. A na śmiecących nie ma bata…

- Dawniej, kiedy ludzie mieli sza-
cunek do świętych miejsc – otoczenie 
kościółka było zadbane i  nikomu 
nawet nie przyszłoby do głowy wy-
rzucenie tu śmieci czy picie alkoholu. 
Cóż, dziś nie ma świętości, ponoć 
nastało oświecenie, które niektórzy 
pomylili z  prawem do niszczenia 
i  zaśmiecania nawet takiego miej-
sca. Ludzie, co z wami? – komentują 
starający się własnym sumptem 
utrzymać jaki-taki porządek przy 
kościółku mieszkańcy okolicznych 
domów. – To co tu się dzieje powinno 
być jednak rozwiązane systemo-
wo, a  najlepszym wyjściem byłoby 
postawienie w  tym miejscu koszy, 
opróżnianych systematycznie przez 
służby miejskie. Może udało by się 
dogadać na ten temat właścicielowi 
czyli parafii z burmistrzem, bo opie-
ka nad zabytkami i ich otoczeniem, 
powinna leżeć na sercu nam wszyst-
kim, także władzom gminy. Bardzo 
prosimy! – mówią mieszkańcy, któ-
rzy pamiętają, że dawniej nie było 
problemu z zabieraniem stąd śmieci 
przez służby komunalne.

Czy uda się znaleźć sposób 
na utrzymanie porządku w  tym, 
bardzo ruchliwym, pięknym miejscu? 
Oby jak najszybciej! Bo niestety, 
prośby o opamiętanie się śmiecących 
ludzi, to chyba wołanie na puszczy.

Ludzie,  
co z wami?

POWIAT
Ewa Barczyk

Ponad 1300 gmin popegeerow-
skich otrzyma wsparcie finansowe 
na rozwój, w  ramach specjalne-
go rozdania środków z  III edycji 
Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład” dla 
gmin popegeerowskich. Wśród be-
neficjentów tym razem są: Gmina 
Trzyciąż, Gmina Wolbrom oraz 
Powiat Olkuski, który planuje re-
alizację remontu ciągu drogowego 
na terenie gminy Wolbrom.

„Wykluczenie miejscowości po-
pegeerowskich było widoczne gołym 
okiem. Ten grzech zaniedbania był 
jednym z  największych u  zarania 
wolnej Polski” – mówił premier Mora-
wiecki podczas konferencji prasowej, 
na której ogłoszono wyniki naboru. 

W  ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych do terenów popege-
erowskich trafią ponad 4 mld zł, dzięki 
którym zostanie zrealizowanych 
na terenach popegeerowskich 1871 in-
westycji w ponad 1300 gminach i 220 
powiatach” – poinformował wicemi-
nister MSWiA Paweł Szefernaker.

W powiecie olkuskim Państwowe 
Gospodarstwa Rolne funkcjonowały 
na terenie dwóch gmin. W pierwszym 
rozdaniu „Polskiego Ładu” dla gmin 
i powiatów, w których działały PGR-y, 
mimo złożonych wniosków nie udało 
się im uzyskać żadnej dotacji. Tym 
razem się powiodło i  trzy lokalne 

samorządy skorzystają z  kolejnego 
rozdania środków z Polskiego Ładu.

Gmina Trzyciąż, dzięki dotacji 
w  wysokości 4 900 000 zł chce 
kontynuować budowę kanalizacji 
sanitarnej w południowo-zachodniej 
części gminy – w sumie ok. 6 km nitki 
kanalizacji grawitacyjnej i  ciśnie-
niowej wraz z  przepompowniami 
w miejscowości Milonki.

Powiat Olkuski przeznaczy po-
zyskane środki w  kwocie 8 mln. zł 
na remont ciągu dróg powiatowych 
na terenie gminy Wolbrom: 1123K, 
1153K i  1151K czyli szlak komunika-
cyjny łączący Chełm z Lgotą Wielką 
przez Porębę Górną i Budzyń.

Gmina Wolbrom natomiast 
pomoc finansową w wysokości 4 750 
000 zł przeznaczy na remont dróg 
w  obrębie os. Władysława Łokietka 
w Wolbromiu.

Kolejne środki dla samorządów 
z Polskiego Ładu

T e r a z  d o  n a s z e j  r e d a k c j i 
zgłosiła się grupa inżynierów 
budownictwa, wskazująca na al-
ternatywne rozwiązanie wobec 
przebudowy drogi biegnącej przez 
środek miasta. Ich zdaniem lepiej 
byłoby rozbudować południowe 
obejścia miasta i uczynić z niego 
pełnoprawną obwodnicę.

- Zwracamy się z  prośbą o  prze-
analizowanie zasadności budowy 
wiaduktu drogowego nad tunelem 
w  Olkuszu, nad skrzyżowaniem ul. 
R a b s z t y ń s k i e j ,  K o ś c i u s z k i  o r a z 
trasy szybkiego ruchu DK94. Jako 
mieszkańcy miasta, reprezentujący 
jednocześnie grono inżynierów bu-
downictwa, znających się na projek-
towaniu i  wyko nawstwie, uważamy, 
że budowa takiego obiektu jest niepo-
prawna – tymi słowami rozpoczyna 
się list, jaki wpłynął w tym tygodniu 
do naszej redakcji.  Takie samo 
pismo skierowane zostało do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i  Autostrad oraz do władz: miej-
skich powiatowych i wojewódzkich.

Pod apelem podpisali się: ar-
chitekci, projektanci, inżynierowie 
i  kierownicy, posiadający stosow-
ne uprawnienia budowlane. Ich 
zdaniem problem przepustowości 
spornego skrzyżowania jest spowo-
dowany tylko i  wyłącznie ruchem 
tranzytowym biegnącym przez 
Olkusz. - Wykonanie tego obiektu nie 
rozwiąże w  żaden sposób problemu 
na tej trasie – podkreśla Adam Pasek, 
inicjator akcji.

Długa lista uwag
W dokumencie pada szereg 

argumentów przeciwko inwestycji 
w proponowanym przez urzędników 
kształcie. - Podróżując tranzytem 
przez Olkusz, kierowcy przejeżdżają 
przez 8 skrzyżowań w tym 5 z sygna-
lizacją świetlną, z  czego najbardziej 
obciążone i  niebezpieczne są dwa: 
na ul. Kościuszki i na ul. Mickiewicza, 
oraz przejście piesze przy ul. Szkolnej. 
Aby rozwiązać problem kompleksowo, 
należałby zbudować na tym odcinku 
tunel drogowy. Koszt wybudowania 
takiego obiektu oraz koszty później-

szej eksploatacji są ekonomicznie 
nieuzasadnione – czytamy w piśmie.

A u t o r z y  l i s t u  z a u w a ż a j ą , 
że obecnie trwa likwidacja kopalni 
rud cynku i  ołowiu, która w  trak-
cie eksploatacji była nieustannie 
zalewana wodą. - Przez cały okres 
wydobycia działały pompy wodne, 
tworzące lej depresyjny. Teraz woda 
zalewa dolne pokłady, a  za około 2 
lata będzie według geologów zalewała 
łąki i tereny bezpośrednio przy projek-
towanym tunelu, a nawet sam tunel. 
Pewnie tego zdarzenia nikt do tej 
pory nie brał pod uwagę. Wykonywane 
wiosną odwierty też tego nie pokażą – 
twierdzą budowlańcy.

Ich zdaniem kolejnym nega-
tywnym skutkiem budowy tunelu 
byłby stały podział miasta na dwie 
części i utrwalenie przebiegu trasy 
szybkiego ruchu tym śladem. – Pro-
blemem byłaby również sama budowa. 
Organizacja ruchu drogowego spowo-
duje bowiem paraliż miasta przez cały 
okres realizacji projektu – prognozują 
sygnatariusze pisma.

Wzorujmy się na in-
nych miastach

Jako wzór dobrych praktyk 
podają oni inne miasta leżące 
na trasie DK94. - W Bochni wybu-

dowano bardzo trudną technicznie 
południową obwodnicę. W  Brzesku 
powstała obwodnica obejmującą 
drogę szybkiego ruchu w  kierunku 
Nowego Sącza. Tarnów ma obwodnicę 
dwupa smową. Dębica wykonała ob-
wodnicę południową, wyrzucając ruch 
tranzytowy. W  Ropczycach powstała 
niewielka obwodnica, ale najwięk-
sze skrzyżowanie w  mieście jest bez 
sygnalizacji świetlnej. Sędziszów, 
Łańcut też wyrzuciły tranzyt za mia-
sto. To samo robi się teraz w Zawierciu 
– wyliczają inżynierowie.

Jako alternatywę do przebu-
dowy trasy biegnącej przez środek 
miasta, autorzy listu przedstawiają 
swoją propozycję na rozwiązanie 
komunikacyjnych problemów Olku-
sza. Swoistą „bazę” dla obwodnicy 
miałoby stanowić istniejące już 
południowe obejście naszej miej-
scowości .  -  Analizując przebieg 
od Krakowa, wykorzystując naturalne 
ukształtowanie terenu, należy prze-
kierować ruch tranzytowy wiaduktem 
na istniejącą obwodnicę południową, 
dobudowując drugi pas drogowy. Na-
stępnie trzeba wykorzystać obniżenie 
drogi do Witaradowa, górą puścić 
drogę dwupasmową, a pod nią wyko-
nać rondo z bezkolizyjną możliwością 
włączenia się do ruchu. Dalej należy 
poprowadzić drogę polami między 
Kruczą górą a  Żuradą, przepuścić 

dołem drogę do Żurady i  Bukowna, 
przez las poprowadzić nową trasę 
oraz postawić wiadukt nad torami. 
Później,  wykorzystując naturalne 
ukształtowanie terenu, trzeba tą trasą 
włączyć się przy starym grodzisku 
do DK94 w  kierunku Katowic. Ruch 
do Zawiercia należy zaś przerzucić 
na wiadukt w  Bolesławiu i   dalej 
przez Hutki, uwalniając tym samym 
od ciężarówek ulicę 20. Straconych – 
wylicza Adam Pasek.

Według niego i  jego kolegów 
po fachu proponowany przebieg 
trasy raz na zawsze wyrzuci ruch 
tranzy towy poza miasto, uwolni 
je od samochodów ciężarowych 
i  stworzy zwarty urbanistycznie 
zespół miejski.  -  Świadomi nie-
szczęścia,  jakie się nam szykuje, 
chcemy wskazać inne alternatywne 
rozwiązanie, aby nikt nie pytał póź-
niej, gdzie byliśmy, jak rozpoczynała 
się inwestycja i  można było jeszcze 
zmienić jej założenia – podsumowują 
autorzy listu.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Co są-
dzicie o propozycjach zawartych 
w piśmie skierowanym do urzęd-
ników? Jak zawsze zapraszamy 
do dyskusji!

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom 
i wszystkim przybyłym na ostatnie spotkanie

syn, córka z mężem i rodziną

ŚŚPP

 Krystyny Spyra
oraz zamówione msze święte, złożone kwiaty. 

Serdeczne podziękowania składa

Księdzu proboszczowi Mieczysławowi Miarce, 
prałatowi Stefanowi Roguli, księżom za przybycie, 
udział i odprawione uroczyste msze pogrzebowe

składa rodzina

ŚŚPP

 Krystyny Spyra
serdeczne podziękowania

Serdeczne podziękowanie dla Ewy i Tomka 
za pomoc i okazane serce w ostatnich dniach życia

składa Ania z Markiem

ŚŚPP

 Krystyny Spyra

PODZIĘKOWANIA I KONDOLENCJE

Fachowcy proponują...
ciąg dalszy ze str 1
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Jak co roku latem policjanci 
obchodzą swoje święto. Podczas 
uroczystości w  Olkuszu 34 poli-
cjantów odebrało akty mianowania 
na wyższe stopnie policyjne. - Mam 
świadomość, że te awanse okupio-
ne są Waszą ciężką pracą. To jest 
Wasze dzieło. Mam świadomość, 
że codzienny trud daje efekt dla 
bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu olkuskiego. Doceniam 
to, co robicie dla bezpieczeństwa. 
Życzę Wam dalszych awansów, 
sukcesów zawodowych oraz wspar-
cia ze strony Waszych rodzin. Pro-
szę podziękować rodzinom za to, 
że są przy Was, czekają na Was, 
że macie w  nich wsparcie. Mamy 
świadomość, jak trudną rolę mamy 
do odegrania w  społeczeństwie, 
zwłaszcza w  takich trudnych cza-
sach, jakich przyszło nam służyć 
- to słowa Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w  Krakowie nadinsp. 
Michała Ledziona skierowane 
do policjantów z naszego powiatu.

Wprowadzenie sztandaru i  od-
śpiewanie hymnu państwowego - tak 
zawsze rozpoczynają się obchody 
święta policji. O  codziennej pracy 
funkcjonariuszy oraz nowych wyzwa-
niach, jakie postawiła przed formacją 
pandemia i  wojna w  Ukrainie opo-
wiadał Komendant Powiatowy Policji 
w Olkuszu mł. insp. Jarosław Klich.

-Tak bywa, że dochodzi do nieco-
dziennych sytuacji, nieprzewidywal-
nych jak covid-19, czy trwająca nadal 
wojna na Ukrainie. W  całym 2021 
roku i na początku tego roku wykony-
waliśmy wiele czynności związanych 

z covid-19. To przede wszystkim po-
licjanci byli zobowiązani do kontroli 
osób przebywających na kwarantan-
nie czy izolacji domowej. To państwo 
wspólnie z pracownikami olkuskiego 
sanepidu sprawdzaliście, w  jaki 
sposób przestrzegane są obostrzenia 
covidowe. Pod koniec lutego tego roku 
zabezpieczaliśmy przyjazd do naszego 
miasta kilkunastu tysięcy uchodźców 
z  Ukrainy. Nie były to trudne czy 
skomplikowane zadania, natomiast 
chciałem zwrócić uwagę na jedną 
kwestię. My w swojej służbie przede 
wszystkim wykonujemy rozkazy 
i  polecenia naszych przełożonych. 
Tak też odbywało się przy okazji za-

bezpieczenia przyjazdu Uchodźców 
do naszego miasta. Zapewnialiśmy, 
aby pobyt w  naszym mieście był 
bezpieczny, by osoby dotarły bez-
piecznie do hoteli i baz noclegowych 
w  naszym kraju. Natomiast nikt 
nie musiał wydawać Wam poleceń, 
aby pomóc osobom starszym, które 
miały problemy zdrowotne, wysiąść 
z  pociągu. Nikt nie musiał prosić, 
abyście pomogli przenieść ciężki 
bagaż matce, która niosła na rękach 
swoje dziecko. Wykazaliście się 
empatią, i takim właśnie podejściem 
do osób, które znalazły się w tragicz-
nej sytuacji życiowej. Słyszałem wiele 
ciepłych słów, podziękowań za Wasze 

zaangażowanie, za Waszą postawę. 
Kolejny raz pokazaliście, że można 
na Was liczyć. Przy okazji takich 
świąt zawsze powtarzam, że jest to dla 
mnie duma i ogromny zaszczyt móc 
dowodzić jednostką, w której pracują 
tacy funkcjonariusze. Między innymi 
przez taką postawę budujecie sami 
wizerunek Policji a  tym samym wi-
zerunek naszej komendy, za co Wam 
serdecznie dziękuję - tak do swoich 
policjantów zwrócił się ich szef, mł. 
insp. Jarosław Klich.

Podczas olkuskich obchodów 
34 policjantów odebrało nominacje 
na wyższe stopnie. Wśród nich jest 
zastępca komendanta powiatowego 

policji Adam Milanowski, mianowany 
na młodszego inspektora. Awanse 
to niejedyna forma uhonorowania 
pracy funkcjonariuszy. Policjantka 
z  Klucz, mł. asp. Katarzyna Cader 
jest jedną z  pięciu laureatów kon-
kursu „Policjant, który mi pomógł”. 
Wyróżnienie tym większe, ponieważ 
konkurs jest ogólnopolski.

O działaniach olkuskich po-
licjantów podczas przyjmowania 
uchodźców mówił Wojewoda Mało-
polski Łukasz Kmita. - Nikogo nie 
trzeba było prosić, wydawać rozka-
zów ale Państwa empatia, pomoc, 
życzliwość osobom starszym, niepeł-
nosprawnym, pokazała, że byliście 
najlepszymi ambasadorami Rzeczy-
pospolitej, pomagając tym, którzy 

uciekali przed wojną. Oprócz tej pracy, 
tej wyjątkowej, gdzie pokazaliście 
swoje serca, swoją szlachetność, jest 
także codzienna służba mieszkańcom 
powiatu olkuskiego. Dokładnie śledzę 
co dzieje się w olkuskiej komendzie, 
mogę być dumny z  kierownictwa, 
ale przede wszystkim z  funkcjona-
riuszy, którzy właściwie i skutecznie 
podejmują działania reprezentując 
powagę Państwa Polskiego - mówił 
wojewoda Kmita.

Tradycyjnie podczas obchodów 
Święta Policji nie zabrakło parla-
mentarzystów, samorządowców, 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych in-
stytucji. Swoim kolegom towarzyszyli 
również wcześniejsi komendanci 
olkuskiej KPP..

Policyjne święto w olkuskiej komendzie 

WOLBROM
A.N.Q.A.

Od czwartku, 21 lipca bieżącego 
roku, nocna i  świąteczna opieka 
zdrowotna w Wolbromiu funkcjo-
nuje w  nowej lokalizacji. Zmienia 
się również numer telefonu do 
nocnej pomocy w Wolbromiu. 

 Nocna i świąteczna opieka zdro-
wotna to świadczenia w  zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 
udzielane od poniedziałku do piątku 
w  godzinach od 18:00 do 8:00 dnia 
następnego oraz całodobowo w  dni 
ustawowo wolne od pracy.  Jak infor-
mują przedstawiciele Nowego Szpita-
la w Olkuszu, pacjenci z Wolbromia 
i okolic nadal przyjmowani są w bu-
dynku Miejsko-Gminnego Centrum 
Medycznego Wol-Med. Teraz odbywa 

się to jednak w  gabinetach obok la-
boratorium medycznego. Z punktem 
opieki można skontaktować się pod 
nowym numerem telefonu: 41 240 
13 91. 

- Z pomocy lekarza i  pielęgniarki 
w nocy, w dni wolne i w święta można 

skorzystać w razie nagłego zachorowa-
nia. Opieka w ramach nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej obejmuje również 
świadczenia pielęgniarskie zlecone przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
wynikające z  potrzeby zachowania 
ciągłości leczenia, np. zastrzyki czy 

opatrunki — przypomina Marta Pióro, 
rzeczniczka prasowa Grupy Nowy 
Szpital Holding S.A.

Warto również wiedzieć, że pod 
numerem 800 137 200, w  ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
działa Teleplatforma Pierwszego 
Kontaktu (TPK). Funkcjonuje ona na 
takich samych zasadach jak nocna 
i świąteczna opieka. Telefony od pa-
cjentów odbierane są od poniedziałku 
do piątku, w  godzinach od 18:00 do 
8:00 rano kolejnego dnia oraz całą 
dobę w  dni wolne od pracy. Telefo-
nicznych porad udzielają pielęgniarki 
lub położne oraz lekarze. Podczas 
połączenia, w razie potrzeby, personel 
medyczny może wystawić e-receptę, 
e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Zmiany w nocnej opiece 
medycznej w Wolbromiu

WOLBROM
Ewa Barczyk

Pomysł powstania nowego 
przystanku kolejowego bliżej cen-
trum Wolbromia wchodzi w  fazę 
ostatecznej realizacji. PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA wyłoniły wy-
konawcę budowy dwóch nowych 
peronów jednokrawędziowych 
w miejscowości Wolbrom.

Jak czytamy w ogłoszeniu o wy-
borze najkorzystniejszej oferty, 
budowy dwóch nowych peronów 
jednokrawędziowych, w km: 23,600 
linii kolejowej nr 62 (Tunel – So-
snowiec Gł.) na szlaku Wolbrom 
– Jaroszowiec Olkuski, w  ramach 
„Rządowego programu budowy lub 
modernizacji przystanków kolejo-
wych na lata 2021–2025”; na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 
Zakładu Linii Kolejowych w  Kra-
kowie podjęło się przedsiębiorstwo 
Nowak-Mosty Sp. z  o.o. z  Dąbro-
wy Górniczej z  ceną ofertową 14 
914 018,91 zł brutto. Z  ogłoszenia 
wynika, że zakończenie prac prze-
widywane jest najpóźniej do 30 
grudnia 2023 r.

Pojawiły się pogłoski, że środki 
przeznaczone na budowę nowych 
peronów można było przeznaczyć 

na budowę tak potrzebnego w  Wol-
bromiu wiaduktu, który pozwoliłby 
zmniejszyć natężenie ruchu. Nieste-
ty – nie jest to prawda, bo rządowy 
program budowy lub modernizacji 
przystanków kolejowych na lata 
2021–2025 – jak sama nazwa wskazu-
je, nie przewidywał realizacji innych 
zadań. Na wiadukt trzeba szukać 
środków gdzie indziej.

Mieszkańcy Wolbromia, ma-
ją nadzieję, że nowy przystanek 
to dopiero początek zmian w  lokal-
nej komunikacji. Starsi pamiętają, 
że niegdyś kolej była najważniejszym 
środkiem komunikacji w  kierunku 
Katowic i  Kielc. Obecnie przydałoby 
się więcej połączeń, bo aktualnie ich 
ilość nie jest satysfakcjonująca.

Gdyby w  niedługiej przyszłości 
obok nowego peronu powstał parking 
przesiadkowy, gdzie mieszkańcy oko-
licznych miejscowości mogliby zosta-
wić samochody, a  pociągów byłoby 
więcej, z pewnością niejeden pasażer 
chętnie przesiadłby się z  własnego 
auta do wygodnego pociągu. A gdyby 
na dodatek udało się zrealizować 
obietnice polityków o  połączeniu 
kolejowym Wolbromia z  Krakowem 
– to byłoby dopiero udogodnienie!

Nowe perony 
tuż tuż

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu 

zaprasza do składania ofert

 Więcej informacji na stronie www.mosir.olkusz.pl 
oraz telefonicznie 32 649 44 80 

(pn-pt, w godz. 7:00 – 15:00)

 na dzierżawę i wynajem 
powierzchni usługowo-handlowych 

i reklamowych (w sierpniu 2022 r.) na terenie 
Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego 
OSW „Czarna Góra”, ul. 29 Listopada 12B. 

SĄD REJONOWY 
W OLKUSZU

Sąd Rejonowy w Olkuszu informuje, że w tut. Sądzie toczy się 
pod sygn.akt I Ns 432/17 sprawa z wniosku Gminy Wolbrom 
przy udziale Roberta Puchali, Józefa Puchali, Andrzeja Puchali, 
Waldemara Puchali, Tomasza Puchali, Antoniego Puchali, 
Łukasza Puchali, Grzegorza Puchali, Leona Puchali, Zofii 
Puchali, Magdaleny Puchala-Reguckiej, Barbara Cecylii 
Puchali, Bożeny Pogoń, Marii Łach, Heleny Puchali, Barbary 
Puchali o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Stanisła-
wie Puchali (Puchala) synu Juliana i Stanisławy ur. 19 sierpnia 
1952 r. a zmarłym dnia 25 września 2015 r. w Wolbromiu 
i ostatnio mającym miejsce zwykłego pobytu w Wolbromiu. 
W skład spadku wchodzi zabudowana działka położona 
w Wolbromiu. Wzywa się pozostałych dalszych spadkobierców 
zmarłego aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się 
niniejszego ogłoszenia w prasie zgłosili i udowodnili nabycie 
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci 
w postanowieniu o stwierdzeni nabycia spadku".
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WOLBROM
Ewa Barczyk

Na prośbę kilku naszych Czy-
telników zapytaliśmy burmistrza 
Adama Zielnika o dokonane przed 
kilkunastoma dniami zmiany 
w letnim wystroju wolbromskiego 
rynku. Nowa koncepcja sposo-
bu ukwiecenia centrum miasta 
wzbudziła wśród mieszkańców 
zdziwienie, a  także sporo emocji 
i kontrowersji.

Stare łacińskie przysłowie mówi: 
De gustibus non disputandum est 
(o gustach się nie dyskutuje), ale 
opinie, jakie do nas dotarły, były 
wyjątkowo jednomyślne: według 
poruszonych wolbromian, którzy 
się do nas odezwali - stare, usunięte 
z rynku donice dobrze służyły przez 
lata, były trwałe i należycie spełniały 
swoje funkcje, a na dodatek, choć nie 
były specjalnie efektowne, wyglądały 
o wiele gustowniej od świeżo zaku-
pionych. „Po co wydano pieniądze 
na coś, co na pierwszy rzut oka wy-
gląda na byle jakie, a na dodatek jest 
kiczowate i  jeszcze bardziej psuje 
i  tak dość przygnębiający wygląd 
centrum Wolbromia? Ile to kosz-
towało i  czy nie można było lepiej 
zainwestować tych pieniędzy? ” – 
czytamy w  korespondencji od pani 
Anny. Według innej opinii „szkoda 
starych donic, bo nowe, nie dość, 
że mają do niczego nie pasujące, 
pstrokate kolory i  są zwyczajnie 
brzydkie, to jeszcze sprawiają wra-
żenie, jakby miały zaraz się rozpaść 
od byle kopnięcia”. „Co to za pomysł, 
by w  połowie sezonu usuwać ist-
niejące kwietniki z  ukorzenionymi 
roślinami tylko po to, by zastąpić 
je podobnymi roślinami w  dużo 
gorzej wyglądających donicach? Nie 
można było tego zrobić na wiosnę, 
kiedy normalnie sadzi się kwiaty? 
Co stało się ze starymi, dobrymi 
donicami? Czy nowe donice mają 

według władz zaspokoić potrzebę 
konkretnych działań na rzecz popra-
wy estetyki naszego zaniedbanego, 
pełnego ruin i brudu miasta? ” - pyta 
kolejny Czytelnik.

Oczywiście nie popieramy te-
stów wytrzymałościowych, poprzez 
kopanie kwietników, ale faktem 
jest, że elementy małej architektury 
często bywają doświadczane przez 
różnych „eksperymentatorów” - 
mamy zatem nadzieję, że pierwsze 
wrażenie jakie wywarły na naszych 
Czytelnikach nowe donice, a  wła-
ściwie donico-ławki, jest pozorne. 
Ponieważ jednak dość rzadko zdarza 
się, aby - w sumie tak mało znaczące 
wydarzenie, jak realizacja nowej 
koncepcji dekoracji miejskiego 
placu - wywołało tak burzliwe re-
akcje społeczne, zdecydowaliśmy 
się przekazać pytania Czytelników 
burmistrzowi Adamowi Zielnikowi. 
W odpowiedzi czytamy:

„Nowa koncepcja ukwiecenia 
wolbromskiego rynku nie kosztowała 
nic. Jest efektem pracy moich ludzi. 
Zakup nowych donic wraz z  kwia-
tami kosztował 112.710,16 zł. Stare 
donice zostały rozdysponowane 
na terenie sołectw i jednostek gminy: 

DK Wolbrom, Chrząstowice i  Je-
żówka. Uznano, że trzeba je wymie-
nić na skutek licznych postulatów 
mieszkańców, którzy zadają pytania 
w temacie inwestowania w estetykę 
całego terenu miasta i  gminy Wol-
brom, a  nie tylko jednej jednostki 
organizacyjnej. Zmiana na początku 
sezonu letniego (środek to połowa 
sierpnia) jest finałem koncepcji 

opracowanej jesienią ubiegłego roku, 
decyzji o  jej realizacji z  początku 
tego roku i  zawirowań w  dostępie 
do towarów spowodowanych wojną 
na wschodzie. Pierwotnie nowa 
aranżacja miała się pojawić wraz 
z nastaniem wiosny.”

Tyle odpowiedź burmistrza. Czy 
usatysfakcjonuje zainteresowanych 
mieszkańców Wolbromia? Nie nam 
oceniać. Proponujemy, by podejść 
do sprawy optymistycznie: być mo-
że jest to wstęp do konkretnych, 
pozytywnych dla wizerunku miasta 
działań? Bo – nie ma co udawać 
- smutnym faktem jest niestety, 
że przestrzeń publiczna Wolbromia 
nie zmienia się na lepsze od lat 
(za wyjątkiem – jak to wskazał Pan 
Burmistrz: „jednej jednostki or-
ganizacyjnej”, czyli, jeżeli dobrze 
rozumiemy, bo narzuca się samo – 
pięknego, przemyślanego i zadbane-
go otoczenia Domu Kultury), i aż się 
prosi, żeby coś pozytywnego działo 
się w  mieście i  gminie także w  tej 
dziedzinie życia. Trzymamy kciuki!

Gustowne czy jednak nie?

BUKOWNO
KPP w Olkuszu

20 lipca w  Bukownie doszło 
do wypadku drogowego z udziałem 
dwóch samochodów osobowych 
seata i volkswagena. Ranna w tym 
zdarzeniu została 6-letnia pasa-
żerka, która trafiła do szpitala 
w Jaworzanie.

Do wypadku doszło około go-
dziny 13.20 w  Bukownie na skrzy-
żowaniu ulicy Sławkowskiej z drogą 
w kierunku miejscowości Przymiarki. 
Jak wstępnie ustalono, 22-letni kie-
rowca volkswagena nie zatrzymał się 
na skrzyżowaniu przed znakiem stop 
i uderzył w seata, a następnie w ogro-
dzenie znajdujące się przy jednej z po-

sesji. W wyniku tego zdarzenia ranna 
została 6-letnia pasażerka seata, którą 
karetką pogotowia przetransportowa-
no do szpitala w Jaworznie. Kierujący 
pojazdami byli trzeźwi. Na miejscu 
pracował technik kryminalistyki. 
Policjanci będą teraz ustalać dokład-
nie przyczynę i  okoliczności tego 
wypadku drogowego.

Apelujemy o zachowanie ostroż-
ności i  jazdę zgodną z  przepisami. 
Bądźmy odpowiedzialni na drodze. 
Pamiętajmy o  tym, że chwila nie-
uwagi może doprowadzić do nie-
szczęśliwych wypadków. Dlatego 
jedźmy ostrożnie, przestrzegając 
przepisów, z  prędkością dostoso-
waną do warunków panujących 
na drodze. Bezpieczeństwo na dro-

dze zależy w dużej mierze od kierow-
ców – od ich rozwagi i umiejętności 
przewidywania zagrożeń a wzajem-

ny szacunek oraz zwykły zdrowy roz-
sądek pomoże każdemu bezpiecznie 
dojechać do celu.

Wypadek drogowy w Bukownie

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

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

Zadzwoń i zamów:

736 656 875

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

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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MAŁOPOLSKA  JESZCZE  BEZPIECZNIEJSZA  
– 5,5  MLN  ZŁ  NA  WSPARCIE  OSP
Ochotnicze Straże Pożarne są jednym z filarów bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. - Strażacy ochotnicy wykonują  
olbrzymią pracę. Wspieranie ich jest naszym obowiązkiem. 5,5 miliona złotych jakie właśnie przekazujemy lokalnym  
samorządom w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” stanowi istotne wsparcie dla wielu jednostek - mówi marszałek  
województwa małopolskiego Witold Kozłowski. - Można powiedzieć, że robimy to, co zawsze. W poprzednich latach samorząd 
województwa przekazał już na rzecz OSP ponad 50 milionów złotych - zaznacza marszałek Kozłowski.

Troska o bezpieczeństwo publiczne należy do priorytetów Samo-
rządu Województwa Małopolskiego. A jednym z niezastąpionych 
w realizacji tej misji partnerów są Ochotnicze Straże Pożarne.

- Samorząd Województwa Małopolskiego od lat bardzo konse-
kwentnie wspiera finansowo strażaków ochotników. Doceniamy 
ich profesjonalizm. Jesteśmy im za tę aktywność i zaangażowanie 
głęboko wdzięczni. Jest też absolutnie jasne, że im lepiej członko-
wie ochotniczych straży pożarnych będą wyposażeni i wyszkoleni, 
tym jesteśmy wszyscy w Małopolsce bezpieczniejsi - mówi Witold 
Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

- Można powiedzieć, że strażacy ochotnicy mogą na nas liczyć za-
wsze. Bo to są setki, a nawet tysiące dotacji, dzięki którym re-
montowane są remizy czy kupowane są nowoczesne wozy bojowe 
oraz inne niezbędne elementy strażackiego wyposażenia. W latach 
2009-2021 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał na 
rzecz OSP ponad 50 milionów złotych. Nie inaczej jest także w tym 
roku - dodaje marszałek Witold Kozłowski.

W marcu 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogło-
sił konkurs „Małopolskie OSP 2022”, w ramach którego samorzą-
dy lokalne - gminy, mogły ubiegać się o dofinansowanie m.in. na 
wsparcie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich 
oraz zakup niezbędnego sprzętu i samochodów strażackich. Zain-
teresowanie było bardzo duże. Wpłynęło 237 spełniających wy-
mogi formalne wniosków, opiewających łącznie na ponad 9 mln zł 
wnioskowanej kwoty dotacji. 

- W związku z dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez gminy 
Zarząd Województwa Małopolskiego znacząco zwiększył też pulę 
środków w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”. Do wstęp-
nie zaplanowanej kwoty ok. 2,8 mln zł dodaliśmy jeszcze kolejne 
2,6 mln zł. W maju Sejmik Województwa Małopolskiego finalnie 
podjął zatem uchwałę o przekazaniu samorządom lokalnym dota-
cji na ten cel w łącznej wysokości 5 milionów 425 tysięcy złotych. 
Cieszę się, bo pieniądze dla strażaków to znakomita inwestycja  
w bezpieczeństwo i rozwój lokalnych społeczności - podkreśla 
marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Pieniądze te pozwolą zrealizować wiele bardzo potrzebnych stra-
żakom zadań. Między innymi: 79 gmin otrzymało dofinansowanie 
na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, 55 gmin 
dostało dotację na zakup, remont lub adaptację samochodu pożar-
niczego, a 67 gminom przyznano środki na zakup sprzętu, umun-
durowania i kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

- Naszym celem jest stała poprawa warunków pełnienia służby 
i pracy w remizach strażackich oraz systematyczne doposażanie 
strażaków ochotników w jak najnowocześniejszy sprzęt. Profesjo-

Każda złotówka się liczy. 8 tysięcy złotych zasili budżet OSP Po-
lanka Wielka. - Strażacy ochotnicy są niezwykle ważnym, po prostu 
niezastąpionym elementem funkcjonowania gminy Polanka Wiel-
ka. Ich odpowiedzialna służba wiąże się nie tylko z troską o bez-
pieczeństwo mieszkańców. To także m.in. działalność kulturalna.  
Jesteśmy im za to wszystko bardzo wdzięczni. Wykonują wspania-
łą pracę. Dziękujemy też wszystkim, którzy wspierają, pomaga-
ją naszym strażakom oraz ochotniczym strażom pożarnym - mówi 
Grzegorz Gałgan, wójt Polanki Wielkiej.

Z kolei gmina Brzeszcze i tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna Jawi-
szowice otrzymali 40 tys. zł dofinansowania na zakup samocho-
du pożarniczego.  - Nowoczesny sprzęt oraz odpowiednia baza sta-
nowiąca siedzibę i zaplecze strażackich działań wiąże się z nie-
małymi kosztami. Bez dobrej współpracy z samorządami strażacy 
ochotnicy z całą pewnością nie mogliby funkcjonować z takim za-
angażowaniem, jak ma to miejsce obecnie. Dlatego dofinansowa-
nie w ramach konkursu Małopolskie OSP ma dla naszej jednost-
ki olbrzymie znaczenie - podkreśla Rafał Majdak, prezes OSP Ja-
wiszowice. - Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup ciężkiego 
wozu bojowego, co poważnie zwiększy nasze ratownicze możliwości. 
Oczywiście, gdyby była to jeszcze wyższa kwota, cieszylibyśmy się 
jeszcze bardziej - dodaje z uśmiechem prezes OSP Jawiszowice.

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz z listą gmin 
z terenu województwa małopolskiego otrzymujących wsparcie  
w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” znajduje się w Biu-
letynie Informacji Publicznej.

nalnie przygotowane i odpowiednio wyposażone ochotnicze stra-
że pożarne zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski  
- zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka.

Niemal 5,5 miliona złotych w ramach konkursu „Małopolskie 
OSP 2022” to kolejne już wsparcie dla strażaków ochotników 
w tym roku. Wcześniej Samorząd Województwa Małopolskiego 
przekazał też 510 tysięcy złotych dla samorządów gminnych m.in. 
na prace remontowo-budowlane, zakup samochodów strażackich 
i zadania specjalistycznych grup OSP, które wykorzystują psy po-
szukiwawczo-ratownicze.

- Co w praktyce oznacza te ponad 53 mln zł przekazanych w latach 
2009-2021 na rzecz OSP przez Samorząd Województwa Mało-
polskiego? To między innymi 1351 dotacji dla gmin z przezna-
czeniem na strażackie remizy, 333 dotacje dla lokalnych samo-
rządów na zakup sprzętu, umundurowania czy podnoszenie kwa-
lifikacji strażaków, a także np. 138 dotacji na zakup bądź re-
mont samochodów strażackich… To są liczne i konkretne działa-
nia, dzięki którym stale zwiększa się bezpieczeństwo mieszkań-
ców Małopolski oraz komfort pracy strażaków - mówi marsza-
łek Witold Kozłowski.

Czemu służą, jak w praktyce są wykorzystywane przekazywane 
gminom dotacje w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”? 
Oto kilka przykładów.
Na realizację prac budowlano-remontowych Ochotnicza Straż Po-
żarna w Chrzanowie otrzymała 45 tys. zł. - Jesteśmy tuż po woje-
wódzkich obchodach Dnia Strażaka w Chrzanowie, podczas któ-
rych świętowaliśmy  150-lecie pożarnictwa na Ziemi Chrzanow-
skiej. Działalność strażaków ochotników ma zatem w naszym re-
gionie długą, piękną i bogatą historię. Cieszymy się z dotacji otrzy-
manej w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”. Zostanie ona 
przeznaczona na prace remontowe w budynku OSP, z którego ko-
rzystamy wspólnie z gminą Chrzanów. To jest piękny obiekt o wa-
lorach zabytkowych. Chcemy, aby służył także kolejnym pokole-
niom - mówi  Krzysztof Chomik, prezes OSP w Chrzanowie 
i dodaje - Nasza współpraca z samorządem Małopolski trwa już 
od jakiegoś czasu. OSP Chrzanów w  poprzednich latach otrzy-
mywała  dotacje na adaptacje pomieszczeń dla nowo pozyskane-
go sprzętu oraz granty na organizację szkoleń i wydarzeń eduka-
cyjnych oraz integracyjnych dla najmłodszych druhów. Jesteśmy 
wdzięczni za to wsparcie - dodaje prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chrzanowie.

W Kalwarii Zebrzydowskiej również dokładnie zaplanowano na co 
wydać pieniądze. Dotacja dla gminy w ramach „Małopolskie OSP 
2022” wyniosła 45 tys. zł. - Przetarg na generalny remont gara-
żu OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej został już ogłoszony. Prace re-
montowe obejmą w zasadzie od posadzki aż po sufit, czyli „od a do 
z”, włącznie z instalacjami. Mieliśmy nadzieję, że być może uda 
się pozyskać w konkursie Małopolskie OSP środki w zbliżonej wy-
sokości, więc wszystko doskonale się złożyło. Pieniądze przychodzą 
w samą porę i dzięki nim wykonamy bardzo potrzebą nam inwe-
stycję. Dziękujemy za to wsparcie - mówi Wojciech Łężniak, pre-
zes OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

40 tys. zł dotacji trafia do gminy Zawoja. Druhowie z OSP Zawo-
ja Dolna nie ukrywają radości. Ich wielkie marzenie jest już bli-
skie spełnienia. - Przy naszej OSP właśnie odbywa się festyn or-
ganizowany przez Gminę Zawoja z okazji finału projektu „Smaki 
Babiej Góry - ocalić od zapomnienia”. Korzystając z okazji pro-
simy mieszkańców i gości o dobrowolne datki do puszek. Zostaną 
one przeznaczone na zakup nowego, średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego do naszej jednostki OSP Zawoja Dolna. O zakup 
tego pojazdu staramy się już od 3 lat. Sukces jest już na wycią-

gnięcie ręki! Koszt wozu bojowego to około 900 tys. zł. A nasza jed-
nostka, dzięki wsparciu mieszkańców oraz Gminy Zawoja, a także 
dotacjom z NFOŚiGW, KSRG i właśnie dofinansowaniu z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dysponuje już 
środkami na poziomie 840 tys. zł. Jesteśmy pewni, że wspólnymi 
siłami uda się osiągnąć cel. To dla nas wielka sprawa. Za każdą 
przekazaną nam złotówkę składamy serdeczne Bóg zapłać -  mówi 
naczelnik OSP Zawoja Dolna Mariusz Dobek.

Solidna dotacja powędrowała do gminy Podegrodzie. Strażacy do-
brze spożytkują te pieniądze. - Całość otrzymanych w konkursie 
Małopolskie OSP 2022 pieniędzy, czyli 90 tysięcy złotych, prze-
znaczamy na dokończenie budowy nowej remizy OSP Gostwica. 
Chyba nie muszę nawet mówić, jak ważne jest to dla nas straża-
ków ochotników oraz wszystkich okolicznych mieszkańców zada-
nie. Cieszymy się bardzo. Dotacja samorządu województwa ma-
łopolskiego zostanie wykorzystana najlepiej jak tylko można – po-
zwoli zwiększyć bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Planujemy, 
że jeszcze w tym nasi strażacy będą mogli korzystać z nowododa-
nej, bojowej  części remizy - mówi wiceprezes OSP w Gostwicy 
Kamil Bodziony.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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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 
paznokci. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIE-
DZIAŁEK 16:00 - 19:00
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, 
proktolog, konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczy-
cy, USG węzłów chłonnych, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 
16:00–19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, 
chirurg, USG jamy brzusznej, USG dop-
pler naczyń. Leczenie chorób żył: lecze-
nie żylaków, „pajączków” za pomocą 
skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z  zakresu chirurgii 
ogólnej. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 64. Przyjmuje w  środę, 
piątek od 16.00. Rejestracja telefonicz-
na 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista 
chirurg, specjalista chirurgii plastycznej 
Olkusz, ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. 
Czw. od 17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 
604 503 799.

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

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczynio-
wy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER 
żył i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skle-
roterapia, leczenie żylaków. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Ol-
kusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 8:15–14:00. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortope-
da. 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. Reje-
stracja 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 szpi-
tala – obok piekarni). Rejestracja tel. 
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od 
godz. 15.00 (zamiennie wtorki).
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii 
urazowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. 
K. Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 
277, piątek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista or-
topeda traumatolog, neuroortopeda 
mgr rehabilitacji. Olkusz, Krakowskie 
Przedmieście 11/18 pon., pt. Od 17.00. 
Tel. 32 643 32 12, 606 327 510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy 
oraz dla dorosłych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

Przemysław Waluch ortopeda, trauma-
tolog. Konsultacje, USG narządu ru-
chu, blokady, kwalifikacje do zabie-
gów. 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. 

CHOROBY ZAKAŹNE
Jadwiga Głowacka lek. med. specjalista chorób 
zakaźnych. Centrum Medyczne ul. kr.K.Wielkie-
go 64 przyjmuje w piątek od godz.16.00 Reje-
stracja telefoniczna 32-645 44 70

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatolo-
gii estetycznej – botox, kwas hialuronowy, 
peelingi, laser frakcyjny i CO2 - odmła-
dzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista der-
matolog, wenerolog (leczenie dorosłych 
i dzieci). Olkusz, ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr. 
16.00-18.00. REJESTRACJA tel. 32 641 14 75,  
602 236 380. 
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska 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.

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. 
Magdalena Knap-Zamarło, lek. specjalista 
gastroenterolog dziecięcy. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. 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., specja-
lista ginekolog-położnik. Olkusz, 
ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Rejestracja telefoniczna 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.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolo-
g-położnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek 
i czwartek 17–18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Gineko-
logiczna. Kwalifikacje do zabiegów 
ginekologicznych, kompleksowe pro-
wadzenie ciąży, USG ginekologiczne, 
profilaktyka nowotworowa, leczenie za-
chowawcze nietrzymania moczu. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista 
ginekolog-położnik. Olkusz, ul. Bro-
niewskiego 8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 
645 43 96. Pon., śr., pt. 16–19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista 
ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsud-
skiego 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 wieńco-
wej oraz zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo 
serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test 
wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wiel-
kiego 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., specjali-
sta laryngolog. Kwalifikacje do operacji. 
Badania 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 
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.

Granicki Aleksander dr neurochirurg. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 232 479 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 
chorób dzieci, neonatolog. Diagnostyka 
i leczenie dzieci i noworodków, badania 
USG: głowy, jamy brzusznej, stawów 
biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 
502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., 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.

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Te-
rapia manualna w  dysfunkcji stawów 
kręgosłupa, stawów obwodowych 
i  mięśni. Terapia: kobiet w  ciąży, dys-
funkcji dna miednicy, blizny. Kinesiote-
raping, szeroki wybór masaży. Kraków, 
ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502 212 663, 
www.fizjo-strefa.pl
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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

22.07	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

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

24.07	 Apteka	Dbam	o	zdrowie,	ul.	K.K.	Wielkiego	14	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

25.07	 Apteka	Libra,	ul.	Legionów	Polskich	14	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

26.07	 Apteka	Słoneczna,	ul.	K.K.	Wielkiego	60	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

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

28.07	 Apteka	Gemini,	ul.	K.K.	Wielkiego	28	 Apteka	Słoneczna,	Plac	Wolności	15

OGŁOSZENIA PŁATNE

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-Bob-
ko, lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. 
Anna Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
14, tel. 326432530.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. 
zachowawczej z  endodoncją. Olkusz, 
ul. Kościuszki 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. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532. 
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, spe-
cjalistyczna praktyka lekarsko-denty-
styczna. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, 
pon.-czw. 10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, 
rejestracja w godzinach pracy gabinetu 
lub telefonicznie Tel. 694 54 79 59.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. 
dent. Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. 
Na Skarpie 14 (vis a vis kładki nad tora-
mi). Godziny przyjęć: pon., śr. od 14.00; 
wt., czw. od 16.30; sob. od 8.00 do 11.00 
. Tel. 32 645 21 08.
„MEDESTO” Wielospecjalistyczna Po-
radnia Stomatologiczna - stomatologia 
zachowawcza, endodoncja mikrosko-
powa, protetyka, chirurgia stomatolo-
giczna (implanty), RTG. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 327545900, 
604294088.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. 
Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestra-
cja telefoniczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. 
Specjalistyczna praktyka lekarska. Ol-
kusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. 
Tel. 606 305 405. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. 
F.  Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, 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 Este-
tycznej. Mezoterapia, botox, nici PDO, 
radiofrekwencja mikroigłowa, modelo-
wanie i powiększanie ust, osocze boga-
topłytkowe 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” Endermo-
logie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, 
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, ko-
smetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Kr. 
Kazimierza 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

Natasza Idzikowska Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: USG 
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu 
moczowego, USG szyi, USG tarczycy, USG 
ślinianek, USG węzłów chłonnych (w tym 
USG szyi, USG dołów pachowych), USG ją-
der, USG tkanek miękkich, USG blizny.
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

tel. 570 691 681
www.kosmetyka-olkusz.pl

Zabieg HIFU Lifting

Możesz być 

Polką 50+
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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

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

Maria Trzcionkowska
lek. dentysta

Specjalistyczna 
praktyka lekarska

Tel. 606 305 405

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.

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.

- leczenie bólu i stresu
- porady dietetyczne, ustalanie diet i jadłospisów
- Hirudoterapia (PIJAWKA LEKARSKA)

Gabinet akupunktury

Olkusz, Kazimierza Wielkiego 64
(Eskulap przy Millenium)
tel. 666-349-752, 32 645-44-70 

Dorota Karkos, zielarz-fitoterapeuta, dietetyk, 
specjalista medycyny chińskiej 

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


