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Reaktywacja stref płatnego parkowania
OLKUSZ

Wiola Woźniczko
Polski rząd, krok po kroku,
realizuje kolejne etapy odmrażania
gospodarki i przechodzenia do stanu „nowej normalności”. W ślad
za tymi działaniami idą także
samorządy, które oprócz urzędów, instytucji kultury i obiektów
sportowo-rekreacyjnych, reaktywują również strefy płatnego parkowania. Podobnie jest w naszym
mieście.
W związku z wybuchem epidemii
działanie Stref Płatnego Parkowania
i Ograniczonego Postoju w Olkuszu
zostało zawieszone 16 marca 2020
roku. Niemal dwa miesiące później,
bo 11 maja, ponownie włączone zostały parkomaty obsługujące Strefę
Ograniczonego Postoju na terenie
rynku. Tam parkowanie jest bezpłatne, ale ograniczone do 90 minut.
Teraz nadszedł czas na wznowienie
funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania. W Olkuszu są dwie – przy ul.

Francesco Nullo oraz ul. Szpitalnej.
Koszt rozpoczęcia każdej godziny
parkowania wynosi tam 2 złote.
Opłaty wymagane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.
W razie braku ich uiszczenia kierowcy
muszą się liczyć z koniecznością
zapłacenia kary w wysokości 100 zł.
Od 18 maja na płatne parkingi wrócą
kontrolerzy, którzy będą systematycznie sprawdzać, czy za szybami
samochodów znajdują się bilety z parkomatów. Same urządzenia mają być
systematycznie dezynfekowane.

Wpływy do budżetu
Strefy mają zarówno swoich
zwolenników, jak i przeciwników.
Część mieszkańców osiedli i ulic przylegających do centrum skarży się, że
parkowanie przeniosło się w miejsca
nieobjęte opłatami. Zdarzają się również przypadki reklamacji związanych
z wystawieniem kar za brak biletu
potwierdzającego uiszczenie opłaty
parkingowej. Niedawno kwestie te
podnosił w przygotowanej przez
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Czytaj, wyrażaj swoje opinie!
24 godziny na dobę

siebie interpelacji radny Arkadiusz
Królewicz. Dopytywał również, jakie
są wpływy do budżetu gminy z tytułu
pobieranych opłat.
Jak wynika z udzielonej mu
odpowiedzi, w okresie od 1 stycznia
do 31 marca Gmina Olkusz zanotowała dochód ze sprzedaży biletów
w wysokości 38 632 tys. zł. Wpływy
z nałożenia opłaty dodatkowej to zaś

43 862 zł. W pierwszym miesiącu
funkcjonowania SPP wpłynęło 118
reklamacji od nałożenia opłaty dodatkowej, z czego 73 zostały przez
zarządzającego strefą rozpatrzone
pozytywnie.

Jaki był cel wprowadzenia
stref?

Władze miasta podkreślają, że
celem wprowadzenia stref było uporządkowanie ruchu samochodowego,
a nie potencjalne zyski. Mają one za
zadanie ułatwić dojazd do centrum
miasta w celu załatwienia spraw
w sklepach czy punktach usługowych. Strefa Płatnego Parkowania
przy ul. Szpitalnej oraz Strefa Ograniczonego Postoju w rynku wzajemnie
się uzupełniają, a kierowcy mają więc
wybór - parkowanie bezpłatne, choć
ograniczone czasowo oraz parkowanie
płatne i czasowo nieograniczone. Tym samym został osiągnięty główny
cel ich wprowadzenia. Ze ścisłego
centrum miasta zniknęły pojazdy (w
tym reklamowe), blokujące miejsca
parkingowe przez cały dzień lub nawet kilka dni – czytamy w odpowiedzi
na interpelację.
Cześć kierowców poszukuje jednak miejsc nieobjętych ograniczeniami. Są to najczęściej te osoby, którym
bezpłatny 90-minutowy postój nie
wystarcza, ponieważ pozostawiają
samochód na kilka godzin, by np.
komunikacją publiczną dojechać do

pracy do Krakowa lub Katowic. - To
zachowanie kierowców jest bolączką
wszystkich miast, które zdecydowały
się na wymuszanie rotacji pojazdów.
Rozwiązaniem jest ograniczanie dostępu kierowców do parkingów osiedlowych, np. poprzez umieszczanie
znaków dopuszczających wyłącznie
wjazd mieszkańców. Miasta decydują się także na dalsze rozszerzanie
stref, dzięki czemu coraz większa
liczba kierowców decyduje się na
pozostawienie swoich samochodów
w garażach, wybierając spacer, rower,
lub komunikację miejską – czytamy
w piśmie do radnego.
Możliwe, że tym tropem pójdą
również władze Olkusza. Na chwilę
obecną rozważane jest bowiem rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania
o ul. Górniczą. Jak informują przedstawiciele gminy, rozwiązanie to jest
poparte wnioskami mieszkańców oraz
zarządu Osiedla Śródmieście. Na tę
chwilę nie ma natomiast planów dotyczących zmiany stawek za godzinę
parkowania.

#zostańwdomu

2 | 15 maja 2020 | Przegląd Olkuski

Ruszył remont
nowej siedziby
Domu Dziecka

OLKUSZ

Wiola Woźniczko

Rozpoczęły się prace remontowe w budynku przy ul. Żuradzkiej
w Olkuszu, gdzie do ubiegłego
roku mieściły się przychodnie.
Teraz będzie tam druga siedziba
Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu.
Placówka zostanie otwarta z początkiem 2021 roku.
SPOW, działający na zasadach
Domu Dziecka, od kilkunastu lat
mieści się przy ul. Legionów Polskich.
W placówce swoje „miejsce na ziemi”
znalazło 30 dzieci. W związku ze
znowelizowaniem przepisów Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Zgodnie z nimi od dnia 1
stycznia 2021 roku instytucje tego
typu mogą być tylko 14 – osobowe.
Stąd decyzja Zarządu Powiatu o uruchomieniu drugiej placówki tego typu.
- W dniu 11 maja Zarząd Powiatu podpisał umowę na roboty
budowlane. Remont placówki będzie
polegał na urządzeniu pokoi dla 14
wychowanków, aneksu kuchennego,
pokoi do nauki i wypoczynku, zaplecza administracyjnego. Dodatkowo
zostanie zagospodarowany teren

wokół budynku, który umili czas
dzieciom podczas pobytu na świeżym powietrzu. Mała, kameralna
placówka będzie namiastką domu
rodzinnego, nie będzie kojarzyła się
z instytucją - mówi starosta olkuski
Bogumił Sobczyk
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku zmodernizowano siedzibę SPOW
przy ul. Legionów Polskich. Gruntowny remont przeszła świetlica.
Wszystko w ramach „Akcji Renowacja”, prowadzonej przez firmę Bryksy
i Fundację Wolne Arty. Dzięki temu
dzieci spędzają czas w nowocześnie
zaaranżowanej przestrzeni, gdzie mogą ćwiczyć, grać i bawić się. Koszt remontu wyniósł około 35 tys. złotych.
Wcześniej wyremontowano kuchnię
i pokoje wychowanków.
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Kolejny projekt społeczników
z Chrząstowic
CHRZĄSTOWICE

Ewa Barczyk

Mieszkańców Chrząstowic
przed działaniem na rzecz mieszkańców i własnej miejscowości
nie powstrzyma żaden wirus! Po
raz kolejny udało się im pozyskać
środki na ciekawą inicjatywę –
dzięki wygranej w konkursie „Moje
miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen
będą wdrażać projekt „CHRZĄSTOWICE - To Nasz Klimat”.
„Jesteśmy na liście zwycięzców
programu MOJE MIEJSCE NA ZIEMI!!!!! Dzięki Fundacji Orlen już za
chwilę startujemy z naszym nowym
projektem „CHRZĄSTOWICE - To
Nasz Klimat”, na który otrzymaliśmy
dotację w wysokości 15 000 PLN!!!”
– ogłosili entuzjastycznie na swoim
fejsbukowym profilu znani z nieprzeciętnej aktywności społecznicy
z Chrząstowic.
- Nasz nowy projekt ma być
odpowiedzią na rozwiązanie ważnego
problemu społecznego, dotyczącego
właściwego gospodarowania odpadami w naszym bezpośrednim sąsiedztwie oraz podniesienia świadomości
ekologicznej mieszkańców. Chcemy
mieć swój udział w poprawie klimatu.
Jako społeczeństwo mocno konsumpcyjne, wciąż nie potrafimy właściwie
segregować odpadów, co często
stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska – wyjaśnia Agnieszka Tabor,

jedna z autorek projektu. - Patrząc na
porozrzucane po lasach śmieci, nie
zdajemy sobie sprawy z ich wpływu
na nasze zdrowie. Nie szanujemy
przyrody. Sposobem zmiany tej sytuacji jest nieustająca edukacja i upowszechnianie idei „Zero Waste”, czyli
dążenie do redukcji ilości odpadów,
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, wielopokoleniowe
integrujące działania wyrabiające
społeczną odpowiedzialność za wspólną przestrzeń publiczną, wdrażanie
dobrych nawyków gospodarowania
odpadami, wymiana dobrych praktyk
oraz stworzenie warunków do utrzymania czystości w naszym sołectwie
– tłumaczy pani Agnieszka.
Dzięki pozyskanej dotacji, w ramach projektu w Chrząstowicach

będą prowadzone różnorodne akcje
edukacyjne, z których większość nie
będzie tylko teorią. Organizatorzy, nie
pierwszy raz zresztą, zaproszą swoich
sąsiadów do wspólnego sprzątania
pobliskiego lasu i okolic rzeki, będzie
też akcja wspólnego sadzenia brzozowego lasu oraz tworzenie „Żonkilowego pola nadziei na lepsze jutro”.
W miejscach ogólnodostępnych
zostaną umieszczone 4 komplety
zewnętrznych koszy do segregowania odpadów, a przy remizie OSP
w Chrząstowicach zostanie zamontowany pojemnik „Serce na nakrętki”,
które docelowo będą przekazywane
na cele charytatywne.
- Długofalowym efektem naszej
inicjatywy będzie czysta okolica oraz
przekonanie ludzi do wykorzystania

własnej siły i inteligencji nie tylko
do czerpania z dóbr natury, a przede
wszystkim do ochrony naszej planety,
z myślą o przyszłych pokoleniach.
Projekt będzie realizowany od czerwca
2020 do czerwca 2021 – informuje
Bartłomiej Żurek, radny z Chrząstowic, współautor akcji.
Przypomnijmy, że jest to już drugi
projekt realizowany przez Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM dzięki
Fundacji Orlen. W pierwszej edycji
programu „Moje Miejsce na Ziemi”,
społecznicy z Chrząstowic otrzymali
środki finansowe na realizację przedsięwzięcia, które nazwali „Chrząstowice moje bezpieczne miejsce na
Ziemi”, związanego z podnoszeniem
poziomu bezpieczeństwa publicznego.
Projekt umożliwił zakup Automatycznego Defibrylatora (AED), który został
umieszczony w specjalnej kapsule na
zewnętrznej ścianie budynku remizy
OSP i jest dostępny w razie takiej
konieczności dla wszystkich. Ubiegłoroczna dotacja z Orlenu pozwoliła
też na zakup fantomu i trenażera
AED, wykorzystywanych podczas
wielu ćwiczeń z pierwszej pomocy
przedmedycznej, organizowanych
bezpłatnie dla chętnych w sołectwie
Chrząstowice przy pomocy wykwalifikowanych druhów z lokalnej OSP.
A na zdjęciach widać wspólne
wiosenne porządki w centrum wsi - do
pracy, a potem wspólnego spędzania
wolnego czasu społeczności Chrząstowic nie trzeba zaganiać!

Obrażenia ciała u dwóch policjantów
w wyniku kontroli drogowej
OLKUSZ

KPP w Olkuszu

Trzy miesiące aresztu zastosował Sąd wobec 29-letniego mieszkańca gminy Olkusz, który podczas
kontroli drogowej nie zastosował
się do poleceń policjantów i spowodował u nich obrażenia ciała.
Do zdarzenia doszło 3 maja br.
około godz. 11.30 w miejscowości
Kogutek niedaleko Olkusza przy
jednym z wjazdów do lasu. Policjanci
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu patrolujący ten rejon, przejeżdżając koło zaparkowanego tam,
nissana zauważyli, że jego kierowca
nerwowo się zachowuje. Mundurowi postanowili sprawdzić, co jest
tego powodem. Podczas rozmowy
z kierowcą zauważyli nóż, którego

Serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom
ostatniego pożegnania
ŚP

Teresy Pabisek
Znajomym, Sąsiadom, Przyjaciołom,
Rodzinie i wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
uczestniczyli we Mszy św.
i ceremonii pogrzebowej oraz za modlitwę,
intencje mszalne, współczucie i wsparcie

składa Rodzina

ostrze było wbite pomiędzy radio samochodowe, a deskę rozdzielczą. Ze
względów bezpieczeństwa policjant
natychmiast wyjął ten nóż i położył
go na dachu samochodu. Kierowca
nissana w miarę upływu czasu był
coraz bardziej zdenerwowany. Mundurowi podejrzewali, że w samochodzie mogą znajdować się jeszcze inne
niebezpieczne przedmioty, dlatego też
wydali polecenie kierowcy, by ten niezwłocznie opuścił pojazd. W tym
samym momencie mężczyzna przekręcił klucz w stacyjce i gwałtownie
ruszył. Jeden z policjantów biegł obok
i próbował wyciągnąć kierowcę z samochodu, lecz po kilkunastu metrach
kiedy samochód nabierał prędkości,
upadł na jezdnię. W tym czasie drugi
funkcjonariusz będąc połową ciała
w samochodzie, próbował wyciągnąć
kierowcy kluczyki ze stacyjki. Mężczyzna ciągnął w ten sposób policjan-

ta przez 150 metrów, jadąc z dużą
prędkością, aż do momentu, kiedy
policjant stracił równowagę i wypadł
z pojazdu, pociągając za sobą torbę,
która znajdowała się w samochodzie.
Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia.
Jak się okazało, w torbie należącej do kierowcy znajdował się woreczek z amfetaminą. Obaj policjanci
trafili do szpitala. Jeden z nich doznał
urazu nogi i biodra, drugi stłuczenia
głowy oraz ogólnych potłuczeń i otarć.
Obrażenia mundurowych nie wymagały dalszej hospitalizacji.
Szybko ustalono, że kierowcą
jest 29-letni mieszkaniec gminy Olkusz. Nie było go jednak z w domu,
ukrywał się. Policjanci sprawdzali
każdą osobę, z którą 29-latek miał,
bądź mógł nawiązać kontakt, jak również adresy zamieszkania, gdzie mógł
przebywać mężczyzna. Poszukiwania
za sprawcą trwały kilka dni. Nissana

poszukiwanego odnaleziono na Śląsku, w rejonie Dąbrowy Górniczej.
8 maja br. 29-latek wraz z adwokatem zgłosił się do komendy. Jak
oświadczył, czuł się osaczony i wiedział, że dalsze ukrywanie nie miało
żadnego sensu.
Jeszcze tego samego dnia Prokurator Prokuratury Rejonowej
w Olkuszu przedstawił podejrzanemu
zarzuty stosowania przemocy lub
groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do
zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszenia czynności narządu
ciała lub rozstroju zdrowia trwającego
poniżej 7 dni (art. 224 § 2 kk i art.
157 § 2) oraz posiadania narkotyków
( art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Mężczyźnie teraz
grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
Został tymczasowo aresztowany na
3 miesiące.

„Działaj Lokalnie” - walcz z epidemią
POWIAT

Wiola Woźniczko

Działania dotyczące walki
z epidemią, zmniejszanie negatywnych skutków epidemii, inicjowanie współpracy mieszkańców na
rzecz wspólnego dobra - projekty
o takiej tematyce będą wspierane
w Lokalnym Konkursie Grantowym
„Działaj Lokalnie” 2020. Nabór
trwa do końca maja.
Organizatorem konkursu jest
Stowarzyszenie Forum Oświatowe
Klucze we współpracy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce. Uczestnicząc w programie „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności mieszkańcy małych miejscowości mają szanse realizować oby-

watelskie inicjatywy służące swoim
społecznościom. Tegoroczna edycja
dotyczy problemu, z którym od kilku
miesięcy zmaga się niemal cały świat.
- Co to znaczy: walka z epidemią
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii? To działania takie jak:
szycie maseczek czy zaopatrywanie
osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie
negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np.
edukacji, sportu, kultury, zdrowia,
aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów
takich jak między innymi: bezrobocie,
ubóstwo, wykluczenie społeczne,
izolacja społeczna - czytamy w regulaminie konkursu.

Proponowane projekty powinny
być realizowane najkrócej przez dwa
miesiące, a najdłużej przez sześć miesięcy (w okresie 15.06 – 15.12.2020
roku). Dotacja może wynieść do 6 tys.
złotych. Zadanie współfinansowane
jest przez Gminę Klucze i Gminę
Bolesław.
Wnioski o dotację w ramach
konkursu mogą składać: organizacje
pozarządowe i   grupy nieformalne
z siedzibą w gminach: Klucze, Bolesław, Trzyciąż, Wolbrom. Planowane
działania powinny być realizowane na
terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.
Termin składania wniosków mija
31.05.2020 roku, wyłącznie poprzez
generator on-line dostępny na stronie
http://system.dzialajlokalnie.pl

Dodatkowe informacje można
uzyskać pisząc na adres: dzialajlokalnie.klucze@gmail.com
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„Odmrażanie” sportu i kultury

POWIAT

Wiola Woźniczko

Jak się nie ma co się lubi, to
się lubi co się ma – ta stara maksyma idealnie pasuje do dzisiejszych
czasów. Epidemia koronawirusa
sprawiła, że w połowie marca,
z dnia na dzień, zamknięte zostały
praktycznie wszystkie instytucje
odpowiedzialne za kulturę, sport
i rekreację. Po dwóch miesiącach
przestoju ich działalność powoli
zaczyna być wznawiana.
Miłośnicy kultury i amatorzy
aktywności fizycznej nareszcie mogą
ruszyć się z domu i odwiedzić swoje
ulubione miejsca. Zgodnie z rządowymi dyrektywami, w ubiegłym tygodniu
w Polsce małymi krokami rozpoczął
się proces odmrażania działalności
wielu instytucji. Dzięki temu mieszkańcy okolicznych miejscowości,
będą mogli - przy zachowaniu zasad
bezpieczeństwa - korzystać z ich
oferty.

Pora na sport
Pierwszymi obiektami uruchomionymi przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Olkuszu są korty
tenisowe na terenie OSW „Czarna
Góra”. Z powodu trwającej rewitalizacji, wejście na korty możliwe jest
tylko od strony ul. Żuradzkiej przez
pierwszą bramę za przejazdem ko-

lejowym. Bieżącej rezerwacji kortów
należy dokonać osobiście poprzez
internetowy system tenis4U, wnosząc
równocześnie wymaganą przez system płatności online. Rezerwację stałą
można ustalić telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Od 9 maja ponownie można
korzystać ze skateplazy w Parku Rekreacyjno – Krajobrazowym „Silver
Park” w Olkuszu. Obiekt czynny jest
w godzinach od 8:00 do 18.30. Przed
wejściem na teren skateplazy konieczne jest zgłoszenie się do jej zarządcy.
Jednocześnie może przebywać tam
maksymalne 6 osób. Osoby uprawiające sport i trener nie mają obowiązku
zakrywania twarzy.
Z infrastruktury sportowej mogą
korzystać również mieszkańcy Bu-

kowna. Tamtejszy Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji umożliwił dostęp
do kortów tenisowych oraz orlików.
Korzystanie z obiektów możliwe jest
jednak tylko przy zachowaniu ścisłego
reżimu sanitarnego.

Instytucje kultury
zapraszają
Swoistej „reaktywacji” doświadczają teraz także instytucje kulturalne. Jak informuje Miejski Ośrodek
Kultury w Olkuszu, już od 8 maja
można zwiedzać Muzeum Twórczości
Władysława Wołkowskiego, które
zlokalizowane jest w MOK Centrum
Kultury przy ul. Szpitalnej 32. Muzeum czynne jest od wtorku do soboty. Także od piątku 8 maja można

zwiedzać Chatę Kocjana w Rabsztynie. Chata czynna jest od wtorku do
niedzieli. Można również odwiedzić
Galerię Sztuki Współczesnej Biuro
Wystaw Artystycznych w Olkuszu,
która mieści się przy ul. Szpitalnej 34.
We wszystkich obiektach obowiązują specjalne zasady związane
ze stanem epidemii. Zwiedzający zobowiązani są m.in.: nosić osłonę nosa
i ust oraz zakładać rękawiczki. Przed
zakupem biletu należy zdezynfekować dłonie udostępnionym środkiem
dezynfekcyjnym, a ze względów sanitarno-epidemiologicznych wszelkich
płatności dokonuje się wyłącznie
kartą. Adekwatnie do obowiązujących
przepisów na terenie obiektów może
przebywać ograniczona ilość osób.

Można wypożyczać książki
Od 4 maja wznowiona została
działalność miejskich bibliotek.
Każda placówka ma swoją procedurę
funkcjonowania na czas epidemii.
Wśród nowych zasad działalności
bibliotek są m.in. ograniczenia w liczbie osób przebywających na terenie
obiektu. Nowe zasady oznaczają też
brak wolnego dostępu do półek. Czytelnicy proszeni są o wcześniejsze rezerwowanie książek. Można to zrobić
telefonicznie lub za pośrednictwem
Internetu. Po odbiór książek najlepiej
umawiać się na konkretne godziny
tak, aby uniknąć kolejek.

Prace społeczne w Wierzchowisku
WIERZCHOWISKO

Ewa Barczyk

Wyróżniający się aktywnością
społeczną mieszkańcy Wierzchowiska starają się, mimo przeszkód
związanych z pandemią, nie ustawać we wspólnych inicjatywach.
Wzorem lat ubiegłych w wolnym
czasie, zachowując zasady bezpieczeństwa, uporządkowali stworzony przez siebie park przy rzece
Szreniawie.
Stowarzyszenie „U Źródeł Szreniawy”, zrzeszające aktywnych mieszkańców Wierzchowiska, za główny cel

obrało sobie podejmowanie wspólnych działań służących rozwojowi
wsi. Wspólne akcje społeczne zaowocowały w kolejnych latach nie tylko
oczyszczeniem brzegów płynącej przez
wieś Szreniawy, ale także powstania
wzdłuż jej brzegów malowniczego
miejsca do uprawiania sportu, rekreacji i wspólnego spędzania wolnego
czasu. Dzięki własnej pracy i inicjatywom znaleźli się wśród laureatów
małopolskiego konkursu „Niezwykła
Małopolska Wieś 2018” w kategorii
„Piękna małopolska wieś”, co dodało
im skrzydeł.
- Covid w tym roku nas mocno
ogranicza, ale nie odpuszczamy!

Szkoda byłoby zmarnować to, co
udało się zrobić do tej pory – mówi
Tomasz Ciempka, radny z Wierzchowiska, a zarazem prezes stowarzyszenia. – Kiedy tylko pogoda na to
pozwoliła, jeszcze zanim wybuchła
pandemia, ruszyliśmy do wiosennych porządków i oczyściliśmy nasz
„park” z zimowych pozostałości,
a panie z Wierzchowiska upiększyły
teren kwiatami w klombach umiejscowionych wzdłuż rzeki. Mieliśmy wiele
planów, które trochę pokrzyżowała
epidemia, ale gdy tylko zluzowano
trochę restrykcje, rozpoczęliśmy
kolejne prace. W ubiegłą sobotę
przygotowaliśmy do sezonu naszą

lokalną dumę – piaszczyste boisko
do gry w siatkówkę plażową. Mamy
nadzieję, że uda się nam również
w tym roku cieszyć z aktywności na
nim – opowiada prezes.
- Piękny teren nad rzeczką stał
się ostatnio częstym celem spacerów zmęczonych przymusowym
siedzeniem w domach mieszkańców
naszej wsi, ale trafiają się też goście
z innych miejscowości z okolicy –
cieszy nas, że zachowujący zasady
bezpieczeństwa epidemiologicznego
spacerowicze doceniają naszą pracę.
Liczymy na to, że będą również dbali
tu o porządek – podkreśla sołtys
Wierzchowiska Krzysztof Konieczny.

Policjanci wyeliminowali kolejnych
kierowców stwarzających zagrożenie
w ruchu drogowym
OLKUSZ
KPP w Olkuszu
Nieodpowiedzialni kierowcy,
którzy przekraczają prędkość
stwarzając zagrożenie w ruchu
drogowym, obligatoryjnie tracą
uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Niejednokrotnie ryzykują oni własnym

życiem, życiem pasażerów, ale
także innych użytkowników drogi.
8 maja 2020 roku po godzinie 19
w Olkuszu na drodze krajowej nr 94
w pobliżu CH „Carrefour”, policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę samochodu osobowego marki
Toyota, którym kierował 40-letni
mieszkaniec Będzina. Kierowca pędził z prędkością 101 km/h. Zgodnie
z przepisami na tym odcinku drogi

można jechać najwyżej 50/h. Na
tym samym odcinku drogi zatrzymano 22-letniego mieszkańca Olkusza, który jechał bmw z prędkością
110 km/h. Jego brawurowa jazda
zakończyła się zatrzymaniem prawa
jazdy. Kierowca otrzymał również
mandat karny i punkty karne.
Jeszcze tego samego dnia w pobliżu stacji „Circle K” w Olkuszu przy
drodze krajowej nr 94 policjanci za-

trzymali do kontroli drogowej 44-letnią mieszkankę Zawiercia. Kobieta
jechała 102 km/h, w terenie gdzie
obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.
Przypominamy, że nadmierna
prędkość jest jedną z przyczyn kolizji
i wypadków drogowych. Kierowcy,
którzy jeżdżą brawurowo, nie mogą
liczyć na taryfę ulgową.
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Obostrzenia nadal
obowiązują!

POWIAT

KKP w Olkuszu

Słoneczna pogoda sprzyja przebywaniu poza domem. Coraz więcej
ludzi spędza czas wolny spacerując
po ulicach, bulwarach, parkach i lasach. Niestety, wraz ze wzrostem
liczby osób przechadzających się
na wolnym powietrzu, obserwujemy rozluźnienie obowiązujących
obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa.
Wśród najczęściej występujących
wykroczeń popełnianych przez mieszkańców Małopolski są: brak maseczki
zasłaniającej usta i nos, niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy
przemieszczającymi się osobami,
a także łamanie zakazu gromadzenia
się oraz spotkań. Zdarzają się także
sytuacje, gdy środkami transportu

miejskiego podróżuje więcej niż
dopuszczalna ilość pasażerów, a do
sklepów jednocześnie jest wpuszczanych zbyt wielu klientów.
Na te naruszenia małopolscy
policjanci będą zwracać uwagę, dbając o życie i zdrowie mieszkańców,
i stanowczo reagując wobec osób
lekceważących obowiązujące zasady.
Pamiętajmy, że za łamanie obowiązujących przepisów grozi mandat
w wysokości 500 zł. Ponadto sanepid
może w takim przypadku nałożyć karę
administracyjną w wysokości od 5
tys. zł do 30 tys. zł.
Bądźmy zatem odpowiedzialni
i respektujmy wszelkie zalecenia,
które zostały wprowadzone, aby
uchronić nas przed zachorowaniem.
Pamiętajmy, że pandemia jeszcze się
nie skończyła, wciąż walczymy, aby
przeciwdziałać rozprzestrzenianiu
się wirusa!

„O dworską nutę”
BOLESŁAW

Wiola Woźniczko

Śpiewasz amatorsko? Zgłoś się
do XXXI Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O dworską
nutę” organizowanego przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej
w Bolesławiu. W związku z pandemią zmieniono nieco zasady.
- Nagraj w domu swoje wykonanie piosenki. Nagrany film,
maksymalnie 2- minutowy, prosimy
umieścić na dysku Google, a link do
niego oraz kartę zgłoszeniową wysłać
na adres: ck@gminaboleslaw.pl. To
może być dowolna piosenka. Inwencję
pozostawiamy Wam - zachęca Barbara Rzońca, dyrektor bolesławskiego
Centrum Kultury.
W konkursie mogą brać udział
tylko soliści. Każdy uczestnik może

zaprezentować jedną piosenkę w języku polskim, dostosowaną do swojego
wieku i możliwości wykonawczych.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie: www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury
Utwór może być wykonany a capella, przy akompaniamencie instrumentu lub z podkładem muzycznym
(półplayback). Formułą konkursy jest
otwarta. Po upływie terminu zgłoszeń
organizator dokona podziału na kategorie wiekowe.
Jurorzy ocenią m.in. muzykalność uczestnika i warunki głosowe.
Jakość techniczna nagrań nie będzie
miała wpływu na ocenę.
Wyniki zostaną ogłoszone na
stronie internetowej Kultury oraz
fejsbukowym profilu Centrum Kultury. Odbiór nagród zostanie indywidualnie uzgodnionym z każdym
z laureatów.

Zmodernizują
drogi do pól

POWIAT

Wiola Woźniczko

Zarząd Województwa Małopolskiego podzielił fundusze na drogi
transportu rolnego. Do gmin naszego powiatu trafi łącznie prawie
500 tys. złotych.
Tegoroczna kwota na tego typu
inwestycje w Małopolsce to blisko
13 mln złotych. Środki te pochodzą
z należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych.
Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
gminy otrzymają kwotę w przedziale
od 30 tys. złotych do 250 tys. złotych,
a udział finansowy Województwa
stanowi 50 proc. wartości zadania. Finansowane przedsięwzięcia polegają
najczęściej na położeniu twardej lub
utwardzonej nawierzchni w wybranej
przez lokalne władze technologii.
Największą dotację otrzymała
gmina Wolbrom - 209 789,00 złotych.

Do gminy Trzyciąż trafi 164 986,00
złotych, a do gminy Olkusz 65 000,00
złotych. Gminy Bolesław i Klucze
otrzymają po 30 000,00 złotych.
Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu budżetu
województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów
z produkcji rolnej z obszaru danej
gminy oraz od powierzchni gruntów
w gminie, objętej dopłatami ARiMR
za rok poprzedni.
- Już wkrótce wielu małopolskich
rolników skorzysta z tego wsparcia.
Prace na tych drogach są ważne,
bo ułatwiają codzienne funkcjonowanie i prace rolnikom, dojazd do
trudno dostępnych miejsc. Rolnicy
wykorzystują do pracy w polu coraz
nowocześniejszy sprzęt rolniczy, który
wymaga odpowiednich tras, by dojechać na role - mówi wicemarszałek
Łukasz Smółka.
Dotacje na drogi dojazdowe do
pól przyznano 162 małopolskim
gminom.
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Policjant zatrzymał
pijanego kierowcę

OLKUSZ

KPP w Olkuszu
O tym, że policjantem się
jest przez całą dobę, wie każdy,
kto decyduje się na wstąpienie
w szeregi Policji. Mundurowi wielokrotnie w czasie wolnym od
służby podejmują działania wobec
osób łamiących prawo, m.in. wobec
nietrzeźwych kierowców. Policjant
z Komendy Powiatowej Policji
w Olkuszu, udaremnił dalszą jazdę
nietrzeźwemu kierowcy.
Do zdarzenia doszło 12 maja br.
po godz. 21, przed jedną z restauracji
w Olkuszu prowadzącą sprzedaż
jedzenia drive-through. W kolejce do
restauracji stał sznur samochodów,

który przesuwał się powoli w stronę
okienka, gdzie obsługiwano klientów.
Kiedy część samochodów odjechała,
na drodze pozostał opel vectra. Samochód miał zapalony silnik i włączone
światła. Auto stało w miejscu. Inni
kierowcy zaczęli się niecierpliwić,
bo samochód utrudniał im przejazd.
W kolejce oczekiwał funkcjonariusz
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Policjant postanowił sprawdzić,
co jest powodem takiego zachowania
kierowcy i czy nie potrzebuje on pomocy. Kiedy podszedł do opla, wraz
z nim podeszła kobieta, która również
się zainteresowała sytuacją. Była to
funkcjonariuszka Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Okno samochodu
było otwarte a w aucie, kierowca….
spał za kierownicą. Funkcjonariusz

#zostańwdomu

musiał nim kilkakrotnie potrząsnąć,
by ten w końcu się przebudził. Policjant najpierw zapytał mężczyznę,
czy wszystko w porządku i czy nie
potrzebuje pomocy, wtedy też poczuł
od kierowcy silną woń alkoholu.
Mężczyzna przyznał się, że jest pijany.
Funkcjonariusz za zgodą kierowcy
przejechał samochodem w miejsce,
by nie blokować przejazdu innym
pojazdom. O zdarzeniu powiadomił
dyżurnego olkuskiej komendy, który
na miejsce skierował policyjny patrol.
Badanie alkomatem wykazało, że
39-letni olkuszanin ma 3 promile
alkoholu w organizmie. Mężczyzna
nie posiadał również uprawnień do
kierowania pojazdem mechanicznym.

Infolinia dla Seniorów
– zmiana godzin
funkcjonowania
POWIAT
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Informujemy o zmianie godzin
funkcjonowania specjalnej infolinii
dla Seniorów, uruchomionej przez
wojewodę małopolskiego Piotra ĆwiR E K L A M A

ka. Numer telefonu 12 392 11 10
działa aktualnie od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.30.
Dzwoniąc na infolinię, osoby
starsze mogą uzyskać potrzebne
informacje, zalecenia i wskazówki,
jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

www.przeglad.olkuski.pl

Młodzi sportowcy powoli
wracają do zajęć

OLKUSZ

Piotr Kubiczek, fot. SPR Olkusz
Po blisko dwóch miesiącach
przerwy spowodowanej pandemią
koronawirusa, do zajęć powoli
wracają młodzi sportowcy z gminy
Olkusz. Od 4 maja decyzją Ministerstwa Zdrowia, treningi mogą
być prowadzone w małych grupach
na boiskach pod gołym niebem.
Z tego przywileju korzysta coraz
więcej klubów. Wśród nich są dwa
największe w całej okolicy: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz oraz
Olkuski Klub Sportowy Słowik.
I to właśnie na przykładzie tych
dwóch klubów zrzeszających w Olkuszu największe grono młodych
adeptów w sportach drużynowych
przedstawiamy całkiem nową rzeczywistość, w jakiej muszą odnaleźć się
trenerzy i zawodnicy.

Szczypiorniak jakiego
jeszcze nie znaliśmy
Tradycyjna odmiana piłka ręcznej kojarzy się halą. Praca na boisku, szlifowanie zagrań, celności
rzutów oraz rozwiązań taktycznych.
Wszystko niejako runęło w jednym
momencie. Covid-19 najpierw brutalnie przerwał rozgrywki i mikrocykle
treningowe, a teraz podczas „odmrażania” sportu nałożył na handballowe
środowisku całkiem nowe obowiązki
i sposób prowadzenia zajęć. Jednak
nawet przymusowe zmiany nie były
w stanie zaburzyć radości oraz motywacji do wznowienia treningów.
Długo czekaliśmy na ten moment, ale w końcu się udało. Wobec
decyzji Rządu o stopniowym „odmrażaniu” sportu zrobiliśmy co w naszej
mocy, aby jak najszybciej rozpocząć
zajęcia treningowe. Oczywiście na
razie nie możemy korzystać z hal,
jednak nad wieloma elementami
można pracować na powietrzu, dlatego trenujemy właśnie na otwartych
boiskach – mówi Katarzyna Polak,
wiceprezes SPR-u.
Tradycyjne zajęcia o tej porze roku na parkiecie zamieniły się w głównej mierze w treningi motoryczne
z elementami techniki. Piłka ręczna to
chyba najbardziej kontaktowy sport
ze wszystkich, a jak wiadomo od połowy marca wskazane jest zachowanie
odpowiedniego dystansu i sterylny
tryb życia. Nowa rzeczywistość wymusiła sporo zmian, którym jednak
udało się sprostać.
Cały sztab szkoleniowy otrzymał
wytyczne, których się trzymamy.
Liczebność grup treningowych, dystans, dezynfekcja rąk oraz sprzętu
– wszystko to musi być stosowane
w trosce o bezpieczeństwo naszych
podopiecznych. Od zawsze naszym
nadrzędnym celem jest troska o zdrowie dzieci i młodzieży. Kondycja
R E K L A M A

fizyczna to jedno, minimalizacja
ryzyka zarażenia to drugie – w obecnych czasach równie ważne są oba
te aspekty – dodaje Katarzyna Polak.
Zespoły młodzieżowe SPR-u trenują w różnych lokalizacjach, każda
grupa dwa razy w tygodniu. Zajęcia
trwają godzinę z kwadransem przerwy na zmianę grupy i dezynfekcję
sprzętu. Gdy tylko Rząd wprowadzi
w życie kolejny etap „odmrażania”
sportu i da zielone światło na powrót
w małych grupach na sale gimnastyczne, większość zajęć przeniesie
się pod dach, co ułatwi pracę każdej
ze stron, bo przecież obecnie pogoda
jest kapryśna.

Bezkontaktowa piłka nożna
Z podobnymi problemami od
ubiegłego poniedziałku wraz ze
swoimi szkoleniowcami muszą sobie radzić młodzi piłkarze Słowika.
Tam również 4 maja ruszyły zajęcia
w maksymalnie sześcioosobowych
grupach, gdzie jak na razie próżno
szukać dotychczasowych rozwiązań
i elementów rywalizacji.
Zgadza się. Obecnie jesteśmy
nastawieni na trening przypominający zajęcia indywidualne. Trenerzy
pracują z zawodnikami głównie
nad techniką i powrotem do formy
fizycznej. Po dwóch miesiącach spędzonych w domach widać u chłopców,
że wypadli z rytmu. Wierzymy, że
z każdym kolejnym tygodniem będzie
lepiej i zarazem łatwiej. Wznowiliśmy
zajęcia we wszystkich grupach poza
rocznikami naborowymi. Tam organizacja zajęć przy obecnych wytycznych
Ministerstwa Zdrowia jest właściwie
niemożliwa – przyznaje Rafał Pięta,
prezes OKS-u.
W tym roku Słowik obchodzi
jubileusz 10-lecia istnienia. Z racji
okrągłych urodzin klubu, od kwietnia miało rozpocząć się świętowanie
– turnieje, akcje charytatywne i społeczne, aż po efektowną galę. Wobec
pandemii plany trzeba jednak było
mocno zmienić.
Życie często weryfikuje wszelkie
zamierzenia. Oczywiście zostaliśmy
zmuszeni do przełożenia naszych inicjatyw na później. Wrócimy silniejsi.
W tej chwili są inne priorytety. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeń-

stwo naszych wychowanków, dlatego
przy pełnym poparciu trenerów wdrożyliśmy w życie taki harmonogram
zajęć, by zawodnicy i ich rodzice
czuli się komfortowo i mogli skupić
się jedynie na treningu – zaznacza
prezes Pięta.
Od 4 maja młodzi olkuscy piłkarze spod znaku Słowika trenują po
godzinie raz w tygodniu, choć wszystko wskazuje na to, że już niebawem
częstotliwość zajęć wzrośnie, aż do
programowych trzech. Każdy trening
trwa 60 minut, a po kwadransie na
zmianę grupy i dezynfekcję sprzętu,
na boisku meldują się kolejni zawodnicy. Co ciekawe, każde zajęcia
prowadzi inny szkoleniowiec. - To
także zabieg mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa – przekonuje
sternik Słowika.

Wspólne priorytety
i dbałość o detale
Choć piłka ręczna i nożna różnią
się od siebie niemal wszystkim, to
jednak pandemia pozwoliła wypracować wspólne wzorce. Zanim nastąpił
powrót do zajęć, w obu przypadkach
młodzi zawodnicy i zawodniczki
trenowały w domach wedle indywidualnych rozpisek oraz za pośrednictwem platform internetowych.
Teraz natomiast w obu przypadkach
przestrzegane są ustalone odgórnie
zasady. Na trening przychodzi się
przebranym, każdy na boisku ma
wyznaczoną strefę, a piłki zabierane
są do domu.
Do zajęć wracają też wychowankowie innych klubów z terenu Olkusza i całego powiatu. Tam również dba
się o szczegóły i wszelkie wytyczne.
Większy problem mają przedstawiciele sportów indywidualnych takich
jak pływanie, czy akrobatyka. W tych
przypadkach powrót do jakichkolwiek
zajęć będzie mógł nastąpić dopiero
po otwarciu sal gimnastycznych
i basenów. Wszędzie bez względu na
dyscyplinę liczą również po cichu na
to, że koronawirusa uda się pokonać
nie tylko w szpitalach i laboratoriach, ale i na sportowych arenach,
choć pewnie te jeszcze długo będą
świecić pustkami - przynajmniej na
trybunach.

#zostańwdomu

www.przeglad.olkuski.pl
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Szanowni Czytelnicy Przeglądu Olkuskiego, informujemy, że w naszej redakcji wszystkie sprawy można załatwić zdalnie.

marketing@przeglad.olkuski.pl | tel. 32 754 44 77, 504 178 786

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM
ǧ Autoskup - kupię każdą
markę, tanie i drogie, gotówka
od ręki, płacę najlepiej.
Tel.(512)898278.
ǧ Autoskup- każda marka, każdy
stan. Tel.(793)999910.

USŁUGI

ǧ Autoskup- każda marka, każdy
stan. Tel.(793)999910.
ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew,
wynajem i usługi rębakiem do
gałęzi, elektryczne itp.
Tel.(512)373245.
ǧ Autoskup - kupię każdą
markę, tanie i drogie, gotówka
od ręki, płacę najlepiej.
Tel.(793)001819.

ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA
“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko “Victorii”).
BUDOWLANE
Tel.(32)6413433, (643)0987,
ǧ Malowanie pokoi. Tel.(799)914521
(606)306841, oferuje: oprawy
ǧ Firma Budowlanotradycyjne - twarde (duża ilość
Remontowa NOW-BUD wykonuje
kolorów), bindowanie, termobindokompleksowe remonty domów
wanie, bigowanie, złocenie metodą
i mieszkań z materiałów własnych
termodruku.
i powierzonych. Prace dekarskie
ǧ Naprawa komputerów PC
i docieplenia budynków,
adaptacja pomieszczeń.
i laptopów. Tel.(601)623740.
Tel.(602)438844.
Dojazd do klienta.
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Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wodącej, Wolbromia, Zarzecza, Zawady,
Zimnodołu, Zedermana, Żurady.

MOTORYZACJA

FINANSOWO - PRAWNE

ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka,
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne:
pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż
złota, atrakcyjne ceny, super
warunki. Tel.(512)777884.
OKOLICZNOŚCIOWE

ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia
do dokumentów (drobny retusz
gratis, możliwość wykonania
w domu u klienta). Tel.(600)057912.
ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia
do dokumentów w 3 minuty +
retusz gratis (możliwość dojazdu
do klienta). Tel.(600)057911,
(692)736760.

ǧ Autoskup- każda marka, każdy
stan. Tel.(793)999910.

ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA
ǧ Autoskup - kupię każdą
markę, tanie i drogie,
SAMOCHODOWE
gotówka
od ręki, płacę najlepiej.
ǧ F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz,
Tel.(793)001819.
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660,
czynne: 8-19.
ǧ POMOC DROGOWA.
ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby
Tel.(695)634005.
samochodowe, sprzedaż, montaż,
NIERUCHOMOŚCI
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100.
Tel.(32)6428656, (663)747609.
ǧ Lokal do wynajęcia przy
ul. K. K. Wielkiego, wejście od
ǧ Autoskup, osobowe,
dostawcze. Tel.(531)666333.
ulicy. Tel.(519)192879.
ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430,
(602)871305.

Najnowsze
informacje
i komunikaty
znajdziesz
na:
www.
przeglad.
olkuski.pl

PRACA
ǧ Biuro KLG PROJEKT Konstrukcje Inżynierskie poszukuje
asystenta projektanta/kreślarza.
Kontakt: biuro@klgprojekt.com

R E K L A M A

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

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22
% 32 643 01 59, 32 643 17 65,
604 249 478, 608 559 224
Wypłacamy zasiłek pogrzebowy
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.

HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
„SWEMOT”
Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

R E K L A M A

OGŁOSZENIA

P Ł AT N E

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY
Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

Rabat 40 zł

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,
w niedziele, święta
i inne dni wolne
od pracy w godz.
od 20.00 do 8.00

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest
również na stronie Starostwa Powiatowego
w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ

WOLBROM

15.05.2020 Buchowieckiego 15 A

Skalska 22

16.05.2020 al. 1000-lecia 2B

Plac Wolności 15

17.05.2020 Krakowska 16

Skalska 22

18.05.2020 K. K. Wielkiego 14

Krakowska 43

19.05.2020 K. K. Wielkiego 28

1 Maja 39

20.05.2020 K. K. Wielkiego 60

Krakowska 2

21.05.2020 K. K. Wielkiego 64 B

Mariacka 6

Nocna i świąteczna
świąteczna
opieka zdrowotna
zdrowotna
| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,
1,
nowy budynek za budynkiem administracji,
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (MiejskoGminne Centrum Medyczne Wol-Med)

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICA
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CHIRURG

Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna /
Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy brzusznej,
tarczycy, USG dopplerowskie naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn dolnych i
górnych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.
32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 604 410
240.
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, proktolog,
konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, USG
piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych,
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do
zabiegów. 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 doppler naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kompresjoterapia (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 dziecięcy.
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20‒19:30.
C E N T R U M M E DYC Z N E M a r l i b o - M e d i ca
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med.
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731.

CHIRURG NACZYNIOWY

Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30‒19:30.

CHIRURG ORTOPEDA

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 62 61 731.
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumatolog.
Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw
szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329
480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki).
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon.
17‒19, czw. 16‒18. Rejestracja tel. 604 489 612.
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 ortopeda
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: Centrum Medyczne „INTER
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.
32 479 10 00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
ŚRODA 15:45‒19:30.

CHOROBY ZAKAŹNE

Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby Olkusz,
kr. K. Wielkiego 64 pok.11/I piętro.Rejestracja Tel.
32 645 44 70 pon. – pt. 10.00 – 19.00, sob. 9.00
– 13.00.

DERMATOLOG

Anna Dudek lek. med. specjalista dermatolog,
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej –
dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirurgia,
badanie i usuwanie znamion barwnikowych, pełny
zakres dermatologii estetycznej – botox, kwas
hialuronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków
skórnych. rejestracja tel 32 6454470, www.
annadudek.pl
Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia,
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermatolog,
wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG

C E N T R U M M E DYC Z N E M a r l i b o - M e d i ca
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. Tel.
32 626 17 31, środa 16.00-19.00.
Dorota Nowak lekarz diabetolog. Diagnostyka i
leczenie cukrzycy oraz powikłań. NZOZ „Zdrowie”
ul. Zawierciańska 14, Klucze. Rejestracja
telefoniczna 32 642 84 13 w godz. 8.00-18.00.

DIETETYK

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w
Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety w chorobach:
hashimoto, insulinooporności, cukrzycy i innych.
Tel. 32 62 61 731.

DOM OPIEKI – DZIENNY

Prowadzimy stały nabór pacjentów na bezpłatne
pobyty w celu poprawy stanu zdrowia
i samodzielności. Dzienny Dom Opieki Medycznej
„Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego nr 86. Więcej
informacji można uzyskać pod tel. 32 70 65 657,
606 114 901, 600 342 549.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA mgr
Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. Tel.
664 159 510 www.skakanka.net

GINEKOLOG

Janusz Baran, lek. med., specjalista 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.
Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
ŚRODA 9:00‒12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Co
druga ŚRODA 14:00‒17:00.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17‒18. Tel.
695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna.
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, kompleksowe prowadzenie ciąży, USG ginekologiczne,
profilaktyka nowotworowa, leczenie zachowawcze nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel.
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16‒19.
Marek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog
– położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, tel. 32 643 11
39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. Pon., wt., pt.
15.30‒17.30.
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

KARDIOLOG

Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Konsultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK
12:00‒19:30
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo serca,
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsultacje. Śr od
15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety
Spec.). Rej. 32 6454470 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., specjalista
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter
ciśnieniowy, Test wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul.
Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. od godz. 17. Tel.
784 099 674.
C E N T R U M M E DYC Z N E M a r l i b o - M e d i ca
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny.
Tel. 32 62 61 731.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 602
489 648. Czwartki od 14.00. www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista,
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA
16:30‒19:30.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. Specjalista chorób wewnętrznych.
www.lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna:
604 052 027.

#zostańwdomu

LARYNGOLOG

Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog.
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). Tel. 506
312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt. i pt. 17‒19.
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK
15:30‒19:30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. 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. 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

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji,
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel.
32 62 61 731.

NEFROLOG

Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog,
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób
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. 32 479 10 00.
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Konsultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów,
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00.

NEUROLOG

Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaolkusz.pl
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, ul.
kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 862.
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 731.
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog.
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA

ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech
Banyś Specjalista Chorób Oczu
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 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. Rejestracja tel. 32 479
10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK
12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób 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. Rejestracja tel. 32 479
10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. specjalista
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG,
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a,
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
Aby usunąć zaćmę na NFZ „OKO TEST” pod
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B.
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9‒16.
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 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. Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 508 177 970.

OPTYKA

„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy
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 chorób
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul.
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.
Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsultacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
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borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podejrzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłodnością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie oraz z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób nowotworowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.
32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00.
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., specjalista
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przyjęcia w gabinecie 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. Profilaktyka dzieci
zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów
biodrowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy.
Olkusz, ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 505
988 780.

PODOLOG

Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne zabiegi stóp
dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. Dworska 19A tel.
690-960-150 www.podologiakosmetyka.pl
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza na
specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. Nowa
siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1, tel.698 919
343. Facebook: gabinet zdrowych stóp.
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich
stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA

Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul.
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś.
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul.
Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psychologiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA. Porady psychologiczne, mgr
Nadia Knyziak Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 603.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731.
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. Czw.
14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. Kraków,
ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13, pt.
15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin.
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel.
510 120 408.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany
psychoterapeuta Gestalt, superwizor psychoterapii. Badania psychologiczne, psychoterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABILITACJA

mgr Ilona Cudejko, osteopatia, terapia manualna, NDT-BOBATH. Ul. Nullo 4/20, tel. kontaktowy 882 956 945.
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży,
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping,
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1.
Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJOMED”
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.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, Terapia Manualna,
Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH dla
dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego
63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemowląt. Tel. 32 62 61 731.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia
neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, SM.
Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty domowe.
Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl

REUMATOLOG

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii,
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 –
18.00. Tel. 32 62 61 731.

STOMATOLOGIA

Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz,
kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa
9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-

www.przeglad.olkuski.pl

ska 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. 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.
Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. dent.
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist- -Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18. Tel. 32 645
00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. Specjalista protetyki stomatologicznej. Olkusz, ul.
Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 606 654 777.
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.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt.,
czw. 15.00‒19.00, sob. 8.00‒11.00. Tel. 32 645 21
08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, ul.
Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 602
276 667.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjalistyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1.
Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 305 405.
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul.
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 –
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. Nullo
35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 19.00,
środa, piątek 9.00-13.00. Tel. 32 754 25 18.

—

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicznej Barbara Kucharzewska – Malik, specjalista
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K.
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8‒14, śr. i pt. 12‒18.
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 601
805 027. Umowa z NFZ.
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka,
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt.
9.00‒19.00, sob. 9.00‒13.00.Rejestracja w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucharzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyjmuje lek. stom.
Grażyna Batko.

—

ORTODONTA

Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (II
piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. Pon.
8.30‒14; wt., czw. 14‒20, pt. 8.30‒14.

TRYCHOLOG

Tracisz włosy? Nie trać czasu! Podejmij skuteczną
terapię skóry głowy. Zaprasza pierwszy w Olkuszu
gabinet trychologiczny NOVY, K. K. Wielkiego 65,
tel 32 645 14-54.

URODA

Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermatologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 32
645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, pilingi
lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy,
mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbolesne
laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podologiakosmetyka.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrniające
twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe,
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel.
663166872 www.gabinet-uroda.pl

UROLOG

Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje,
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 14:00‒17:00.
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyjmuje
w poniedziałki 16.00‒18.00, ul. Jana Pawła II 30,
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica moczowa,
diagnostyka 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.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10‒19, sob.
9‒13.
Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg ogólny,
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 14.30‒17
„Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia „Esculap”, ul.
kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). Godz.
15.30‒18, tel. dom. 32 643 38 46, 600 249 359.

DODATEK

Nowe bagażniki rowerowe - str. 2
Bezpieczeństwo do trzeciej potęgi - str. 3
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TEMATYCZNY

Najczęstsze awarie powodowane
przez kierowców - str. 4

HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA

Oleje dla

motoryzacji
i przemysłu

Oleje i płyny samochodowe
w hurtowych cenach
Olkusz, ul. Sikorka 21, (32) 645 06 60, kom. 601 52 52 10
czynne pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 14
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AURILIS - NOWE BAGAŻNIKI
ROWEROWE OD TAURUS

Na polskim rynku pojawiły się nowe
modele bagażników rowerowych włoskiej marki Aurilis. Smart Rider to nowatorska i lekka platforma z mocowaniem
na haku holowniczym, a Fast Rider to
prosty w obsłudze uchwyt montowany
na dachu samochodu. Jak wskazuje
dystrybuujący nowe bagażniki Taurus,
oba modele wyróżniają się dobrą relacją
jakość/cena oraz rozwiązaniami przyjaznymi rowerzystom.

Bagażniki Aurilis Smart Rider i Aurilis Fast
Rider to jedne z nowości na sezon 2019
w ofercie polskiej firmy Taurus, producenta
oraz dystrybutora m.in. bagażników i boxów
dachowych, a także bagażników do przewozu sprzętu rowerowego i zimowego.

Aurilis Smart Rider
Pierwsza z nowości to platforma do przewozu
rowerów, którą montuje się na haku samochodowym. Aurilis Smart Rider jest dostępny
w dwóch wersjach pozwalających na jednoczesny transport 2/3 rowerów, a po wykorzystaniu sprzedawanego osobno adaptera można
zwiększyć ładowność do 3/4 jednośladów.
Zaprojektowane przez włoskich inżynierów platformy należą do najlżejszych
R E K L A M A

tego rodzaju konstrukcji – w zależności
od modelu waga wynosi tylko 13 lub 15 kg.
„Niska waga Smart Ridera, w połączeniu
ze zintegrowanymi kółkami transportowymi
i kompaktowymi wymiarami po złożeniu, to
znaczne udogodnienie dla użytkowników.
W efekcie możemy w wygodny sposób przenosić platformę, a do jej przechowywania
nie potrzeba zbyt wiele miejsca. To zresztą
nie jedyne rozwiązanie ułatwiające życie
rowerzystom, które można znaleźć we włoskich platformach. Projektanci zastosowali
systemy prostego montażu – zarówno jeśli
chodzi o montaż bagażnika na haku, jak
i mocowanie rowerów na platformie. Dzięki
systemowi Slide & Tild nawet z przymocowanym sprzętem platformę możemy odchylić,
co daje dostęp do samochodowego bagażnika” – mówi manager generalny w firmie
Taurus, Robert Senczek.
Maksymalna ładowność bagażnika to 60 kg,
a w przypadku pojedynczego roweru limit
wynosi 30 kg. Jak zaznacza Robert Senczek,
w efekcie za pomocą platformy Smart Rider
przewozić można również cięższe modele,
w tym rowery z asystą elektryczną. Sam
montaż nie wymaga użycia jakichkolwiek
narzędzi, a bezpieczeństwo przewożonego
sprzętu jest zapewnione m.in. przez moż-

liwość płynnej regulacji rozstawu między
rowerami, paski zębate pozwalające na
szybki zacisk przy mocowaniu kół oraz
odłączane uchwyty, które optymalizują
siłę docisku. Platformy są też odpowiednio
zabezpieczone przed kradzieżą.
Sugerowana cena platformy Aurilis Smart
Rider wynosi – w zależności od modelu –
1699 lub 1899 zł.

Aurilis Fast Rider
Druga z nowości wprowadzonych przez
firmę Taurus to uchwyt dachowy, w którym
rower mocuje się za ramę i koło. Aurilis Fast
Rider umożliwia transport roweru o wadze
do 20 kg i jest kompatybilny z okrągłymi
i owalnymi ramami o średnicy od 22 do
100 mm. Co ważne, rozmiar kół nie ma
znaczenia.
„Fast Rider jest jedną z najciekawszych propozycji, jeśli weźmiemy pod uwagę relację
jakość/cena. Aluminiowa konstrukcja tego
uchwytu i zastosowane technologie zapewniają prostotę obsługi. Uchwyt jest też dosyć
uniwersalny i pozwala na przewożenie różnych typów rowerów. Tak jak w przypadku
platformy Smart Rider, także Fast Rider oferuje przyjazny system montażu na bagażniku
bazowym, który nie wymaga użycia żadnych
narzędzi” – tłumaczy Robert Senczek.

W uchwycie wykorzystano nowatorski
system mocowania ramy rowerowej z autorską technologią zacisku. Jak dodaje Robert
Senczek, ważną rolę pełnią też przesuwne
podstawki pod koła – zastosowano bowiem
system samoblokujący ze specjalnymi
paskami zębatymi, których celem jest
kontrola siły mocowania.
Włoski bagażnik to także m.in. miękkie okładziny gumowe na wewnętrznej powierzchni
uchwytu. Dzięki temu rozwiązaniu rama
roweru jest dodatkowo chroniona przed
ewentualnymi uszkodzeniami. Uchwyt Aurilis Fast Rider wyposażono również w system
zintegrowanych zamków zabezpieczających
bagażnik i przewożony na nim sprzęt przed
kradzieżą. Konstrukcja umożliwia ponadto
montaż bagażnika po obu stronach samochodu.
Źródło: www.pressoffice.pl
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BEZPIECZEŃSTWO DO POTĘGI TRZECIEJ

Technika Bosch ostrzega wykrywa także niemetalowe obiekty z dużej
o wszystkich sytuacjach podczas odległości, takie jak kamienie na drodze.
Oznacza to, że z odpowiednim wyprzedzezautomatyzowanych jazd
niem można rozpocząć takie manewry jak

Tylko równoległe zastosowanie trzech rodzajów czujników sprawi, że zautomatyzowana
jazda będzie na drodze tak bezpieczna, jak
to możliwe. Potwierdzają to analizy Bosch,
w których programiści zbadali wszystkie
przypadki użycia funkcji zautomatyzowanej
jazdy – od asystenta jazdy autostradą po
w pełni zautomatyzowaną jazdę w mieście. Na
przykład, jeśli na skrzyżowaniu do zautomatyzowanego pojazdu zbliża się z dużą prędkością
motocykl, to oprócz kamery i radaru pojazd
potrzebuje jeszcze lidaru, aby uzyskać niezawodne wykrycie jednośladu. Bowiem w tym
przypadku radar może mieć problem z wykryciem wąskiej budowy motocykla i owiewek
z tworzywa sztucznego.

Lidar niezbędnym elementem
zautomatyzowanych jazd
Możemy traktować laser jako trzecie oko:
w systemach lidarowych czujnik emituje
impulsy światła laserowego. Światło to ulega
po drodze rozproszeniu, które jest obserwowane za pomocą czujnika. Na podstawie zmierzonego czasu, jakie światło potrzebuje na
odbicie się, czujnik oblicza odległość. Lidar
ma bardzo wysoką rozdzielczość przy dużym
zasięgu i szerokim polu widzenia. W rezultacie laserowy miernik odległości niezawodnie

hamowanie lub skręcanie. Jednocześnie
zastosowanie w samochodach lidaru stawia
wysokie wymagania jego elementom takim
jak detektor i laser – przede wszystkim
pod względem odporności na temperaturę
i niezawodności działania przez cały okres
eksploatacji pojazdu.
“Bosch wypełnia lukę w czujnikach i sprawia, że zautomatyzowana jazda staje się
realną możliwością” - mówi Harald Kroeger,
członek zarządu Bosch.
Aby bezpieczna, zautomatyzowana jazda
stała się rzeczywistością, oprócz kamery
i radaru potrzebny jest trzeci rodzaj czujnika. Dlatego Bosch wprowadza do produkcji
seryjnej czujniki lidarowe dalekiego zasięgu
(wykorzystujące światło lasera do określania odległości) – pierwsze takie przeznaczone do zastosowań w motoryzacji. Ten
laserowy miernik odległości jest niezbędny
do zautomatyzowanej jazdy samochodów
na poziomach od 3 do 5 wg SAE. Nowy
czujnik Bosch obejmie zarówno dalekie,
jak i bliskie odległości – na autostradach
i w mieście. Wykorzystując efekt skali, Bosch
chce obniżyć cenę tych zaawansowanych
technologicznie rozwiązań i sprawić, aby
były dostępne na masową skalę.
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“Chcemy, aby zautomatyzowana jazda była
bezpieczna, wygodna i fascynująca. W ten
sposób będziemy w decydujący sposób
przyczyniać się do rozwoju mobilności
przyszłości” - mówi Kroeger.

Sztuczna inteligencja czyni
systemy wspomagania jeszcze
bezpieczniejszymi
Bosch jest liderem innowacji w dziedzinie czujników do systemów wspomagania kierowcy i zautomatyzowanej jazdy.
Firma od wielu lat opracowuje i produkuje
miliony czujników ultradźwiękowych, radarów i kamer. W 2019 r. Bosch zwiększył
sprzedaż systemów wspomagania kierowcy
o 12 procent, do poziomu około 2 miliardów euro. Te systemy wspomagania torują
drogę do zautomatyzowanych jazd. Ostatnio
inżynierom Bosch udało się wyposażyć stosowane w samochodach kamery w sztuczną
inteligencję i tym samym podnieść technikę
na nowy poziom zaawansowania. Kamera
wykrywa obiekty, dzieli je na kategorie, takie
jak pojazdy, piesi lub rowery oraz mierzy
ich przemieszczanie się. W zatłoczonym
ruchu miejskim kamera może także szybko
i niezawodnie rozpoznawać i klasyfikować
częściowo zasłonięte lub przejeżdżające
pojazdy, pieszych i rowerzystów.
Autor: Łukasz Kałucki, Źródło: www.bosch.pl

CZĘŚCI
SERWIS
OPONY
POJAZDÓW OLEJE
CIĘŻAROWYCH
Dąbrowa Górnicza, ul. Tworzeń 127
Tel. 570 080 808

SKUTERY
Czynne: poniedziałek - sobota w godz. 8.00 - 22.00
l Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
l Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
l Skutery zastępcze na czas naprawy
l Możliwość transportu skutera do SERWISU
l Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
l Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
l Sprzedaż części używanych do WSK 125 i ROMET
l Skutery używane już od 2.000 zł
l Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
Dlaczego warto skorzystać z usług serwisu skuterów
w Jerzmanowicach:
- działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.

Odkurzacz

- jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie i koreańskie marki skuterów
z silnikami 2T i 4T do 125 cm3 pojemności chłodzone powietrzem
- dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów jednocześnie, skracając
czas naprawy
- w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku do soboty od 6.00 do 23.00

TURBO
PIANA

nowa jakość
mycia!
Myjnia
przy Biedronce koło OFNE,

osiedle Pakuska,
ul. Kolejowa

- wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe i remonty kapitalne silników skuterów
2T i 4T
- skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo, poza kolejnością, oferując
jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
- oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
- lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
- w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw części używanych idealnej
jakości w korzystnych cenach
- w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki WSK 125, WSK 175,
ROMET, OGAR 200, 205, KADET oraz motorynek STELLA i PONY
- dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli i motorowerów z PRL-u

Jerzmanowice,
ul. Doły 23
Tel. 513 410 697
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NAJCZĘSTSZE AWARIE
SPOWODOWANE PRZEZ KIEROWCÓW

Jak uniknąć niepotrzebnych
awarii pojazdu? Jak prawidłowo
eksploatować pojazd, aby uniknąć
kosztownych napraw?
Podstawowe zaniedbania

Zacznijmy od sprawy podstawowej czyli sprawdzenie i ewentualne uzupełnianie ubytków oleju
i wszelkich płynów. Stan oleju silnikowego
powinniśmy sprawdzać tak często jak to możliwe. Oczywiście nie chodzi o to, aby co sto
kilometrów zaglądać pod maskę, ale w miarę
możliwości kontrolować poziom na bagnecie.
Jazda z niewystarczającym poziomem oleju
silnikowego może doprowadzić do szybkiego
uszkodzenia jednostki i kosztownych często
nieopłacalnych napraw. Idąc dalej należałoby
też zadbać o odpowiedni poziom cieczy chłodzącej, gdyż jej brak może być równie tragiczny
w skutkach co niedobór oleju. Bardzo ważny
jest też poziom płynu hamulcowego, jego niewystarczająca ilość może doprowadzić do braku
możliwości wyhamowania samochodu, a to już
bezpośrednio zagraża życiu naszemu, naszych
pasażerów i pozostałych uczestników ruchu.

Niesprawne hamulce
Kolejnym wartym zwrócenia uwagi tematem
są hamulce, a dokładniej tarcze. O ile mamy
pośredni wpływ na ich zużycie, o tyle bardzo
R E K L A M A

szybko możemy je pokrzywić na własne życzenie. Agresywna jazda powoduje nagrzewanie
tarcz. Jeśli na rozgrzaną patelnię wlejemy chociażby niewielką ilość zimnej wody, ta może
się pokrzywić- dokładnie to samo dzieje się
z tarczami hamulcowymi. Przeciętnemu użytkownikowi pojazdu z krzywymi tarczami najbardziej
będzie przeszkadzać kierownica bijąca przy
hamowaniu, jednak to nie wszystko. Dłuższa
jazda z takim stanem rzeczy może doprowadzić do uszkodzenia zawieszenia, pokrzywienia
piast, a w skrajnych sytuacjach nawet przekładni
kierowniczych.

Tuning wrogiem żywotności
Wśród młodych kierowców popularny jest
tuning samochodów. Najczęściej takie
czynności rozpoczyna się od obniżenia
i usztywnienia samochodu oraz założenia
felg o dużej średnicy, na które montowane
są opony o niskim profilu. Wszystkie te
czynniki połączone w całość najczęściej
kończą się ograniczeniem wartości użytkowej pojazdu. Przy obecnym stanie polskich
dróg jazda takim samochodem przypomina
jazdę slalomem znaną nam np. z egzaminów na prawo jazdy kategorii A. Gdy jednak
któregoś razu nie uda się ominąć wyrwy, to
o ile w przypadku standardowego zawieszenia i ogumienia skończyłoby się to na
zamortyzowaniu przez oponę i amortyzatory,
o tyle w aucie zmodyfikowanym może się
to skończyć uszkodzeniem opony lub felgi,

a w skrajnych przypadkach amortyzatory
potrafią wystrzelić przez maskę.

Złej jakości paliwo
Paliwo złej jakości- to już klasyk. Ciężko
jednoznacznie powiedzieć co to właściwie oznacza. Przecież każdy z nas może
powiedzieć, że po to są filtry paliwa, aby
wyłapywać nieczystości i oczywiście jest
to prawda- przynajmniej częściowo. Nie
ma filtrów idealnych, żaden nie ma 100%
skuteczności. Oprócz samego zabrudzenia
liczy się też skład frakcyjny, ale to już dość
specjalistyczne porady. Uogólniając warto
powiedzieć by starać się unikać tankowania na podejrzanych stacjach, a odwiedzać
raczej te sprawdzone.

Zbyt rzadka wymiana oleju
Na koniec warto wrócić do oleju. Bardzo
ważną sprawą są terminowe wymiany oleju
silnikowego. Różni producenci podają różne
interwały czasowe wymian. Dla jednych
będzie to 10 tysięcy, a dla innych nawet
45 tysięcy kilometrów. My skłaniamy się by
olej wymieniać co 10-15 tysięcy kilometrów
lub raz do roku. Takie odległości to optymalnym połączeniem dbania o odpowiedni
stan silnika jak i naszego portfela. Pamiętajmy, że w sieci Euromaster w ramach
sezonowych wymian opon sprawdzamy
poziom oleju oraz jego termin wymiany.
Źródło: www.euromaster.pl
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MECHANIKA
MONTAŻ - SERWIS LPG
WYMIANA OPON
514 703 997,
Olkusz,
ul. Kluczewska 2
(teren PGK)
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P.H.U. “COMBI”
Olkusz, ul. Sławkowska 29
Tel. 602 600 323, 32 641 33 07
www.phucombi.pl
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I SKUTERY
3
3

50 cm , 125 cm
sprzedaż

serwis

części

OSK Rutkowska Agnieszka
OSK świadczy szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B.
Posiada doświadczoną kadrę oraz cieszy się znakomitą
zdawalnością osób szkolonych w powiecie olkuskim.
Możliwość dojazdu do kursanta oraz jazdy doszkalające.

Trzyciąż 168. Tel. 600 358 854, 696 699 044

RATY

Taki wpis reklamowy już 30 zł
lub mniej - sprawdź szczegóły:
32 754 54 99, 32 754 44 77
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