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Gdzie można zrobić sobie test  na COVID-19 i jak 
to wygląda w praktyce?
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Dość hałasu i zanieczyszczeń! - mieszkańcy 
Zalesie Golczowskiego i Golczowic protestowali 
pod kopalnią dolomitów � strona�2

Wiola�Woźniczko

POWIAT 
Od soboty, 10 paździer-

nika, powiat olkuski znaj-
dzie się w żółtej strefie. 
Podobnie, jak cały kraj, 
z wyjątkiem 32 powiatów 
i 6 miast, które zostały 
zakwalifikowane do strefy 
czerwonej.

Powiat olkuski 
w strefie żółtej

Centrum Ogrodnicze 
„Galeria Kwiatów”

Centrum Ogrodnicze 
„Galeria Kwiatów”

Oferuje szeroki asortyment:Oferuje szeroki asortyment:
zniczy, lampionów, 
sztucznych kwiatów 
oraz duży wybór 
wiązanek 
i kompozycji 
cmentarnych.  

zniczy, lampionów, 
sztucznych kwiatów 
oraz duży wybór 
wiązanek 
i kompozycji 
cmentarnych.  

Chryzantemy cięte 
oraz doniczkowe.
Chryzantemy cięte 
oraz doniczkowe.

Olkusz, ul. Staszica.  Czynne: 8:00-18:00
Tel. 693 955 262, 609 146 111

www.dworekprzylesie.com.plwww.dworekprzylesie.com.pl
Info: 531 649 930, 883 770 384Info: 531 649 930, 883 770 384

Dla przyjęć powyżej 25 os. dorosłych

-20 zł na menu okolicznościowe

Dla przyjęć powyżej 35 os. dorosłych

-20 zł na menu okolicznościowe

+ ciasto na stoły w gratisie

Jesienne
promocje

PANELE SZKLANE Z GRAFIKĄ
LACOBELE
LUSTRA
KABINY PRYSZNICOWE
ZDJECIA/OBRAZY W SZKLE
BALUSTRADY SZKLANE

OKLEJANIE WITRYN SKLEPOWYCH
BANERY REKLAMOWE
NAKLEJKI REKLAMOWE
SZKLANE ZAPROSZENIA ŚLUBNE 
STRONY INTERNETOWE 
ULOTKI, WIZYTÓWKI

-10% NA SZKŁO DO KUCHNI!

GM

DRUK  I REKLAMA

694 486 860 | 794 477 666 K.K.WIELKIEGO 40, OLKUSZ
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Podziękowania | tel. 32 754 44 77

K O N D O L E N C J E

Dość hałasu i zanieczyszczeń!
Wiola�Woźniczko

ZALESIE 
GOLCZOWSKIE 

„Stop hałasowi i zapyleniu”, 
„Mamy prawo do czystego powie-
trza”, „Stop degradacji Parku Or-
lich Gniazd”,„Chcemy oddychać 
czystym powietrzem” - to tylko 
część transparentów, z jakimi 
protestowali mieszkańcy Zalesie 
Golczowskiego i Golczowic pod 
pobliską kopalnią dolomitów, 
w kamieniołomie „Stare Gliny”.

Hałas i ogromny ruch
Mieszkańcy okolicznych miejsco-

wości skarżą się przede wszystkim na 
hałas, jaki towarzyszy im od bladego 
świtu, a spowodowany jest przejeż-
dżającymi przez sołectwo ciężkimi 
samochodami.

-Taki piękny las, nieopodal ob-
szar Natura 2000, a co widać? Liście 
na drzewach pokryte pyłem - opowia-
dają mieszkańcy.

-Hałas jest nie do wytrzymania! 
Poza tym ta droga nie jest przystoso-
wana do takiego transportu! Nie dość, 
że głośno, to jeszcze ogromny ruch! 
Ciężarówki z kamieniem jeżdżą non 
stop. Droga wąska, strach się czasem 
minąć z takim ciężkim autem - można 
usłyszeć od mieszkańców.

W trwającym kilka godzin pro-
teście łącznie uczestniczyło ponad 
70 osób. Mieszkańcy zdecydowali 
się na taką formę zwrócenia uwagi 
na uciążliwe sąsiedztwo kopalni, 
bo wcześniejsze starania dotyczące 
wprowadzenia rozwiązań nie przynio-
sły oczekiwanych rezultatów.

-My tylko chcemy spokojnie tu 
żyć  mówią mieszkańcy.

CEMEX: respektujemy 
postulaty

O komentarz do sytuacji poprosi-
liśmy CEMEX. Firma poinformowała, 
że w rezultacie rozmów z przedstawi-
cielami mieszkańców, które odbyły 
się w dniu protestu, strony zawarły 
wstępne porozumienie.

„CEMEX Polska deklaruje wy-
wiązanie się z postanowień zawartych 
w porozumieniu z mieszkańcami, 
dążąc do prowadzenia działalności pro-
dukcyjnej i wydobywczej w poszanowa-
niu potrzeb i interesów społeczności 
oraz do utrzymania wypracowanych 
relacji z mieszkańcami miejscowości 
sąsiadujących z zakładem, działając 
w sposób transparentny i otwarty. 
CEMEX Polska prowadzi działalność 
biznesową związaną z wydobyciem 
i produkcją dolomitu w kopalni w Ja-
roszowcu zgodnie z posiadanymi 
decyzjami oraz wymaganiami prawa 
w zakresie adekwatnym do oddziały-
wania zakładu. Podjęte przez CEMEX 
Polska zobowiązania, które zostały 
omówione podczas spotkań z miesz-
kańcami i kilku rund negocjacji, sta-
nowią odpowiedź CEMEX na postulaty 
mieszkańców.

CEMEX Polska respektuje przed-
stawione postulaty oraz obawy miesz-
kańców, wyrażone podczas protestu 
w dniu 7.10.2020 r. i wcześniej, 
w ramach wielostronnych rozmów 
prowadzonych od kilku miesięcy. 
Podczas spotkania, które odbyło się 
w dniu protestu, CEMEX przedstawił 
podjęte do tej pory działania związa-
ne z: naprawą i czyszczeniem drogi 
biegnącej przez Zalesie Golczowskie, 
edukacją kierowców odbierających 
kruszywo w zakresie bezpieczeństwa 
drogowego, zainstalowaniem mier-
nika prędkości umieszczonego przy 
drodze nr 1108K w Zalesiu Golczew-
skim, wystąpieniem do zarządcy drogi 
powiatowej nr 1108K z wnioskiem 
o umieszczenie radaru na ww. dro-
dze oraz zmniejszenie dopuszczalnej 
prędkości do 30 km/h, opracowa-
niem planu dotyczącego wyciszenia 
zakładu. CEMEX zobowiązał się do 
zrealizowania inwestycji związanej 
z wyciszeniem do końca 2020 r.

CEMEX przedstawił również 
plany dotyczące wyciszenia hałasu 
oraz remontu drogi prowadzącej 
przez Zalesie Golczowskie, podejmu-
jąc kolejne zobowiązania związane 
z: przyspieszeniem budowy ekranu 

dźwiękochłonnego o jeden kwartał 
(pierwotna deklaracja dotyczyła koń-
ca marca 2021 r.), kontroli czystości 
jezdni przebiegającej przez Zalesie 
Golczowskie. CEMEX skoordynuje 
prace zamiatarki i samochodu my-
jącego.

Zgodnie z porozumieniem zawar-
tym dniu 7.10.2020 r., kolejne tury 
wielostronnych rozmów odbędą się 
nie później niż 15 października br. 
i będą obejmowały kwestie dotyczą-
ce ograniczenia hałasu związanego 
z pracą zakładu. W celu kontynuacji 
dialogu, w ramach którego miesz-
kańcy oraz przedstawiciele CEMEX 
Polska utrzymają platformę dla 
wymiany poglądów i opinii oraz 
dyskusji na bieżące tematy, CEMEX 
zadeklarował chęć udziału w cyklicz-
nych spotkaniach informacyjnych 
z przedstawicielami mieszkańców 
w Zalesiu Golczowskim, które plano-
wane są raz w miesiącu”.

Oświadczenie tej treści otrzyma-
liśmy z Działu Komunikacji CEMEX 
Polska.

Będzie remont drogi
-W sprawie remontu drogi kil-

kukrotnie spotykaliśmy się z przed-
stawicielami powiatu (zarządcą drogi 
biegnącej przez Zalesie Golczowskie) 
oraz firmy CEMEX. Zgodnie z usta-
leniami, gmina Klucze zabezpieczyła 
w budżecie na ten rok 100 tys. złotych 
na utwardzenie i poszerzenie poboczy 
z solidną podbudową i warstwami 
asfaltu. Poprawi to bezpieczeństwo 
przejazdu przez Zalesie Golczowskie – 
mówi wójt gminy Klucze Norbert Bień.

Planowane prace dotyczą 1400 
- metrowego odcinka, od wyjazdu ze 
„Starych Glin”.

Będziemy uważnie śledzić ten 
temat i na bieżąco informować 
o sytuacji w Zalesiu Golczowskim.

Ewa�Barczyk

GMINA TRZYCIĄŻ 
Szkoda, że tak długo trzeba było 

czekać, bo efekty są widoczne niemal 
od razu! – komentują mieszkańcy 
gminy Trzyciąż spełnienie obietnicy 
przez zarządcę drogi wojewódzkiej 
z Wolbromia do Krakowa. Przypo-
mnijmy: na wniosek lokalnych samo-
rządowców, wspartych przez Policję, 
ZDW w Krakowie uszorstkowił trzy 
najbardziej wypadkowe odcinki DW 
794 na terenie tej gminy.

Śliska i nie do końca dobrze wyprofi-
lowana droga w lesie w Podchybiu, na za-
kręcie przy Zakładach Kablowych Bitner 
w Trzyciążu oraz na zakręcie w Zadrożu, 
a także nadmierna prędkość przez całe 
lata były przyczyną wypadków i kolizji dla 
wielu nieostrożnych kierowców, którzy 
częściej niż w innych miejscach lądowali 
tu w przydrożnych rowach. W ramach 
prewencji w lipcu tego roku, na wniosek 
władz gminy Trzyciąż, zostały wymienione 
tablice prowadzące typu U-3e zwykłe na 
tablice z żółto-zieloną obwódką fluore-
scencyjną III-generacji w celu poprawie-
nia widoczności newralgicznych łuków 
drogi. Niestety, nie zmieniło to sytuacji 
zasadniczo. Jest szansa, że sytuacja 
istotnie się poprawi teraz, kiedy ZDW 
w Krakowie dotrzymał obietnicy i wy-
konał prace, polegające na zwiększeniu 
przyczepności nawierzchni jezdni w tych 
trzech niebezpiecznych miejscach.

W pierwszej kolejności, ok. miesiąc 
temu zostały uszorstkowione odcinki 
jezdni w Podchybiu i Zadrożu, co kierowcy 
od razu ocenili bardzo dobrze. Obecnie 
wykonywana jest też nowa nakładka 
w innej, droższej technologii na trzecim 
– bodaj najniebezpieczniejszym odcinku 
– w Trzyciążu, na wysokości Zakładów 
Kablowych Bitner.

- Bardzo cieszymy się z realizacji 
tych zadań, o które postulowaliśmy od 
dawna i mamy nadzieję, że przełoży się 
to na znaczny wzrost bezpieczeństwa na 
drodze wojewódzkiej, co już zaczynamy 
obserwować – mówi radna Urszula 
Konstanty, która szczególnie zabiegała 
o interwencję drogowców, podkreślając 
jednak, że nawet najbardziej zadbana 
droga nie zastąpi zdrowego rozsądku 
kierowców.

Znaczący spadek liczby wypadków 
na zmodernizowanych odcinkach DW 
794 potwierdza naczelnik Wydziału Ru-
chu Drogowego KPP Olkusz kom. Domi-
nik Szot, który przypomina, że podobna 
sytuacja miała miejsce również wcze-
śniej, w przypadku zmiany nawierzchni 
w równie niebezpiecznym miejscu – na 
łuku drogi wojewódzkiej za Czarnym 
Lasem przed Dłużcem w gminie Wol-
brom.  Tam również dochodziło do wielu 
niebezpiecznych zdarzeń drogowych, 
a dostosowanie nawierzchni do bardziej 
wymagających warunków ograniczyło je 
w istotny sposób.

Mniej 
wypadków po 

uszorstkowieniu 
drogi

Zmarł  
Andrzej Kallista 

Wiola�Woźniczko,�fot.�UMiG�Olkusz

OLKUSZ

Dziękujemy wszystkim, 
którzy brali udział w ceremonii pogrzebowej 

naszej mamy, babci, prababci

Rodzina

ŚŚPP

Marii Bień

Z ogromnym smutkiem i  żalem 
żegnamy 

Naszego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Pracownicy i Emerytowani Pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

Żonie, Córce i Rodzinie 
składamy serdeczne wyrazy 

współczucia oraz słowa otuchy.

ŚŚPP

Andrzeja Kallistę

 „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

 ks. Jan Twardowski

Rodzina

Składamy serdeczne podziękowania 
całemu personelowi oddziału paliatywnego 

szpitala w Olkuszu za profesjonalną, 
troskliwą opiekę medyczną, życzliwą postawę, 
okazane ciepło i zrozumienie, miły uśmiech 

dla naszej mamy i babci

ŚŚPP

Marii Bień
w ostatnich dniach jej życia

W wieku 77 lat zmarł były olkuski burmistrz 
Andrzej Kallista. Pogrzeb odbędzie się 
9 października o godzinie 14.00 w Domu 
Przedpogrzebowym w Olkuszu.

Andrzej Kallista był znanym olkuskim 
lekarzem, a także dyrektorem Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu (do 
2002 roku). W 1998 roku został radnym Rady 
Miejskiej w Olkuszu.  W kolejnej kadencji (2002 
- 2006) był burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz. 
Później kontynuował praktykę lekarską.
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R E K L A M A

A.N.Q.A.

POWIAT
- Gdzie można zrobić sobie 

test  na COVID-19 i jak to wygląda 
w praktyce?  Z takim pytaniem 
zwrócił się do nas jeden z Czytel-
ników. Badanie można wykonać 
w punkcie pobrań przy olkuskim 
szpitalu. Grono osób, które mogą 
bezpłatnie z niego skorzystać, jest 
jednak ograniczone.

Od 23 września w Polsce obowią-
zuje nowa strategia przeprowadzania 
testów na koronawirusa. Zgodnie z nią 
testowane są głównie osoby, które mają 
objawy choroby. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje lekarz rodzinny.

Jak wygląda procedura?
Pacjent z symptomami choroby 

powinien skontaktować się z lekarzem 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, aby 
ustalić termin porady osobistej lub 
teleporady. W przypadku dzieci do 2 
roku życia taka porada ma zawsze 
formę osobistą.  Zlecenie testu jest 
możliwe tylko w przypadku stwier-
dzenia wszystkich czterech objawów 
choroby, czyli: temperatury powyżej 
38 stopni Celsjusza, duszności, kaszlu 
oraz utraty węchu lub smaku.

 Jeśli pacjent je wykazuje, wtedy 
lekarz zleca badanie za pośrednictwem 
specjalnej aplikacji oraz przekazuje 
pacjentowi informację o punktach 
pobrań, w których można je wykonać. 
Lekarz zgłasza również do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
pacjenta z podejrzeniem zakażenia 
SARS-COV-2, wypełniając odpowiedni 
formularz w systemie informatycznym.

- Jeśli umożliwia to stan pacjenta, 
wtedy samodzielnie, samochodem 

udaje się on do punktu „driver thru”, by 
wykonać badanie.  Na miejscu nie wy-
siada się z auta. Wymaz z nosogardzieli 
zostanie pobrany przez otwarte okno 
samochodu. Próbka trafia następnie 
do analizy. Informacja o wyniku zostaje 
wprowadzona do systemu  i jest ona 
widoczna: dla lekarza, dla pacjenta 
w Internetowym Koncie Pacjenta oraz 
w systemie EWP dostępnym dla Woje-
wódzkich i Powiatowych Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznych – tłumaczą 
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Gdy pacjent samodzielnie nie może 
udać się do punktu testowego, wtedy 
lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie 
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną i przekazuje informacje 
o konieczności wykonania testu. WSSE 
wystawia zlecenie testu i wysyła do 
pacjenta karetkę „wymazówkę”. 

Co jeśli pacjent nie ma wszyst-
kich objawów?

Gdy do lekarza POZ zgłosi się pa-
cjent samodzielny z objawami infekcji, 
ale lekarz nie stwierdzi objawów kwali-
fikujących do skierowania na badanie, 
wtedy umawia następną teleporadę 
w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty. 
Jeśli zaś stwierdzi on objawy kwalifiku-
jące do zlecenia badania, wtedy kieruje 
pacjenta na test.

Jeśli podczas drugiej teleporady le-
karz POZ nie stwierdzi objawów spełnia-
jących kryteria skierowania na badanie 
w kierunku SARS-CoV-2, może umówić 
wizytę osobistą.  Podczas wizyty, po 
zbadaniu pacjenta, lekarz może, jeśli 
uzna to za konieczne, zlecić wykonanie 
badania na obecność koronawirusa.

Badania w Olkuszu
Bezpłatne badania wykonywane 

są: osobom, którym badanie zle-

cił lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej (lekarz rodzinny), osobom 
posiadającym skierowanie na lecze-
nie uzdrowiskowe albo rehabilitację 
uzdrowiskową; opiekunom dzieci 
w przypadku uzdrowiskowego lecze-
nia dzieci wykonywanego pod opieką 
dorosłych; osobom kierowanym przez 
KRUS na rehabilitację w Zakładach 
Rehabilitacji Leczniczej oraz osobom 
objętych kwarantanną, skierowanym 
na badanie przez SANEPID.

W naszym województwie działa 26 
punktów, gdzie można wykonać test. 
Na liście tej widnieje Nowy Szpital w Ol-
kuszu. - Udając się na badanie należy 
posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem 
i podać numer PESEL. Ze względu na 
reżim sanitarny prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny pod numerem 41 
240 12 45. Dzwonić można od 8.00 
do 14.30. Testy wykonuje się metodą 
RT-PCR, a materiał do testu pobiera się 
z gardła lub nosogardzieli. Są to testy 
genetyczne, posiadające rekomendację 
WHO. Jest również możliwość wykona-
nia takiego testu bez skierowania. Jest 
on wtedy robiony odpłatnie, a jego koszt 
wynosi 450 zł. Ogółem wykonano u nas 
do tej pory 1851 badań – mówi Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Grupy Nowy 
Szpital Holding S.A.

Co dzieje się, gdy pacjent do-
wie się w domu, że ma pozytywny 
wynik testu?

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz 
rodzinny informuje pacjenta o wyniku 
i o konieczności udania się do oddzia-
łu zakaźnego. Przekazuje on także 
informację do szpitala z oddziałem 
zakaźnym o fakcie skierowania tam 
pacjenta.  Pacjent, jeśli jest samodziel-
ny, udaje się własnym środkiem trans-

portu (w maseczce, unikając kontaktu 
z innymi osobami) do wyznaczonego 
przez szpital punktu triage (np. na-
miotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie 
niezwłocznie przekazuje informacje 
o wyniku badania.  

Personel medyczny szpitala kieru-
je pacjenta do odseparowanego miej-
sca, w którym pacjent czeka na badanie 
lekarskie. Lekarz decyduje o przyjęciu 
pacjenta do oddziału, przekazaniu do 
innego szpitala lub skierowaniu na 
izolację. W przypadku skierowania na 
izolację lekarz decyduje o formie izolacji 
(izolacja domowa lub w izolatorium).  

Jeśli pacjent zostanie skierowany 
do izolatorium, pozostaje pod opieką 
lekarza szpitala.  Pacjent, który został 
skierowany do odbycia izolacji domo-
wej,  pozostaje zaś pod opieką lekarza 
POZ. Lekarz POZ dzwoni wówczas do 
pacjenta w 8-10 dobie, aby uzyskać in-
formacje o stanie jego zdrowia. Pacjent, 
u którego nie wystąpiły objawy, zostaje 
automatycznie zwolniony z izolacji po 
10 dniach od wykonania testu.  

 Gdy u pacjenta wystąpiły objawy, 
które w ocenie lekarza kwalifikują go 
do wydłużenia czasu izolacji, lekarz 
określa dzień zakończenia izolacji lub 
termin ponownej teleporady.  Gdyby 
wystąpiły objawy wskazujące na za-
grożenie zdrowia lub życia, należy we-
zwać zespół ratownictwa medycznego 
i koniecznie poinformować dyspozytora 
medycznego o tym, że chory przebywa 
w izolacji domowej. 

Tak wygląda teoria, opisana 
przez urzędników z Ministerstwa 
Zdrowia. A jak wygląda rzeczywi-
stość? – Zachęcamy naszych Czy-
telników do podzielenia się z nami 
swoimi historiami!

Jak wygląda testowanie  
na koronawirusa?

A.N.Q.A.

POWIAT
Jest, jak jest i póki co, le-

piej nie będzie – tak w skrócie 
możemy opisać temat połączeń 
kolejowych biegnących przez 
nasz powiat. Do naszej redakcji 
regularnie wpływają listy od 
mieszkańców, skarżących się 
na ilość pociągów kursujących 
w stronę Katowic i Sędziszowa. 
Jak informują władze wojewódz-
twa, obecna oferta przewozowa 
pozostanie na niezmienionym 
poziomie jeszcze przynajmniej 
przez rok.

W połowie września na Portalu 
Pasażera PKP udostępniony został 
zarys rocznego rozkładu jazdy 
w sezonie 2020/21. Fakt ten bardzo 
szybko zauważyli nasi Czytelnicy. 
- Wynika z niego, że dla Olkusza, 
Wolbromia oraz całej Ziemi olkuskiej 
oferta  będzie gorzej niż drama-
tyczna! A przecież zapowiedzi były 
szumne i pełne nadziei. KOLEJ+, 
likwidacja obszarów wykluczonych 
komunikacyjnie, głośna konferen-
cja na olkuskim dworcu. Co z tego 
wyszło? – Wielka lipa! – napisała 
do naszej redakcji Pani Agnieszka.

Nowe perony, stare problemy
W swoim liście zauważa ona, 

że pomimo kolejnych inwestycji 
kolejowych prowadzonych w naszej 
okolicy, w siatce połączeń zmieniają 
się tylko godziny odjazdów. - Co z te-
go, że wywalono grube miliony na 
modernizację linii, na nowe perony, 
wiaty czy windy, skoro nie będzie te-
go najważniejszego, czyli pociągów? 
– pyta z rozgoryczeniem. - Na innych 
liniach przybywa nowych połączeń 
a co za tym idzie wzrasta zaintere-
sowanie przejazdami koleją. Na linii 
nr 62 przy takiej ofercie naprawdę 
trudno jest oczekiwać, by podróżni 
wrócili do pociągów! – podsumowuje 
nasza Czytelniczka.

Postanowiliśmy po raz kolejny 
zająć się tym tematem. W pierwszej 
kolejności zwróciliśmy się do prze-
woźnika. Z jego wypowiedzi wynika, 
iż nie ma ku temu żadnych tech-
nicznych przeciwwskazań. - Nasz 
zakład jest gotowy na ewentualną 
obsługę większej ilości pociągów 
kursujących między Sędziszowem 
a Katowicami – deklaruje Zdzisław 
Cieślik, rzecznik prasowy spółki 
POLREGIO. W sprawie rozkładu 
jazdy pociągów kursujących przez 
Olkusz decydującą rolę pełni jed-
nak organizator przewozu na tym 
terenie, czyli Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego.

Dlaczego połączeń nie przy-
bywa? 

- W marcu bieżącego roku 
Województwa Śląskie, Małopolskie 

i Świętokrzyskie podpisały pro-
tokół dotyczący oferty na linii nr 
62 na okres od 13 grudnia 2020 
r. do 11 grudnia 2021r. Zakłada 
on pozostawienie oferty na takim 
samym poziomie, jak w obecnym 
rozkładzie jazdy – mówi Michał 
Drewnicki z Biura Prasowego Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Skąd taka decyzja?

Jak zwykle w tego typu przy-
padkach, decydującą kwestią są 
względy ekonomiczne. Samorządy 
nie mają wystarczających śródków, 
aby sfinansować więcej połączeń. 
Zwłaszcza, że mają teraz dodatko-
we wydatki. -  Sytuacja związana 
z pandemią COVID-19 powoduje, że 
operatorzy ostrożniej szacują przy-
chody na rok 2021. W prognozach 
uwzględnić trzeba koszty związane 
z dezynfekcją taboru oraz maseczek 
i przyłbic dla drużyn konduktor-
skich. Przyczynia się to do tego, że 
mimo pozostawienia oferty na nie 
zmienionym poziomie, w przyszłym 
roku będą musieli przekazać więk-
sze środki na finansowanie połączeń 
kolejowych – tłumaczy przedstawi-
ciel UMWM.

Najgorsza już za nami?
Przy okazji rzecznik Urzędu 

Marszałkowskiego postanawia roz-
prawić ze stwierdzeniem, jakoby 
na trasie biegnącej przez Olkusz 
nic  się nie działo. - Województwa: 
śląskie, małopolskie i świętokrzy-
skie od 4 lat stopniowo rozwijają 
ofertę przewozową na linii nr 62 
– mówi. Przypomina, że w rocznym 
rozkładzie jazdy 2015/2016 Kato-
wice z Sędziszowem łączyły tylko 3 
pary pociągów. Jednak w grudniu 
2016 r. w dni robocze dodana 
została czwarta para ww. relacji. 
Następnie w 2017 r. wprowadzone 
zostały kolejne 3 pary relacji Kato-
wice – Olkusz – Katowice. W 2018 
r. jedna z nich została wydłużona 
do Sędziszowa a rok później kolejną 
z tych par wydłużono do Kozłowa.

W nadchodzącym roku ilość 
par pociągów pasażerskich prze-
jeżdżających przez nasz powiat nie 
zwiększy się. Nie oznacza to jednak, 
że w przyszłości nie ulegnie to zmia-
nie. Każdy podróżny ma możliwość 
złożenia do Organizatora wniosku 
dotyczącego rozkładu jazdy pocią-
gów. - Wnioski dotyczące oferty na 
linii nr 62 wpływające do Wojewódz-
twa Małopolskiego są na bieżąco 
konsultowane z Województwem Ślą-
skim i Świętokrzyskim pod kątem 
możliwości realizacji – zapewnia 
Michał Drewnicki.

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

Więcej pociągów 
najwcześniej za rok

Co to oznacza? Przede wszystkim 
obowiązkowe zakrywanie ust i nosa 
w przestrzeni publicznej, tak samo 
w sklepach czy autobusach jak i na 
ulicy. - Co ważne, zwolnione z tego 
obowiązku są jedynie osoby, które 
posiadają zaświadczenie lekarskie lub 
dokument, który potwierdza niepeł-
nosprawność - czytamy na rządowej 
stronie gov.pl

Z kolei od 17 października na we-
selach czy innych imprezach okolicz-
nościowych w żółtej strefie ogranicza 
się liczbę uczestników do 75.

Koronawiurs w minionym ty-
godniu 

O sytuacji  epidemiologicz-
nej w naszym powiecie na bieżą-
co informujemy na naszej stronie 
internetowej, opierając się na komu-
nikatach Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej bądź placówek, 
w których wykryto przypadki zara-
żenia koronawirusem. W minionym 
tygodniu zakażenie potwierdzono 
w czterech placówkach oświatowych. 
Chodzi o Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Zarzeczu, Przedszkole 
nr 10 w Olkuszu oraz I i IV Liceum 
Ogólnokształcące w Olkuszu. Z po-
wodu potwierdzonego przypadku 
zamknięto dla petentów Urząd Miejski 
w Bukownie.

W ubiegły piątek, 2 października, 
okazało się, że pozytywny wynik testu 
na koronawirusa ma jedna osoba spo-
śród personelu olkuskiego Przedszko-
la nr 10. W związku z tym dzieci oraz 
dorośli, którzy mieli kontakt z chorą 
osobą, zostali skierowani na kwa-
rantannę (do 10 października). Od 2 
do 10 października na kwarantannie 
są wszyscy uczniowie klasy 3D oraz 
kilku uczniów klasy 3E z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Olkuszu.

W poniedziałek, 5 października 
kolejny przypadek zachorowania 
na COVID-19 zanotowano w pla-
cówce oświatowej gminy Wolbrom. 
Pozytywny wynik testu na obec-
ność koronawirusa uzyskała jedna 

z nauczycielek Zespołu 
Szkolno - Przedszkolne-
go w Zarzeczu. Decyzją 
Państwowego Powia-
towego Inspektora Sa-
nitarnego w Olkuszu, 
nauczycielka otrzymała 
zalecenie izolacji, nato-
miast uczniowie kl. 4, 
5 i 8 ZSP w Zarzeczu, 
którzy mieli z nią lekcje 
wraz ze współzamiesz-
kującymi zostali objęci 
kwarantanną.

Kole jną szkołą, 
gdzie stwierdzono przy-
padek zakażenia ko-
ronawirusem, jest IV 
LO w Olkuszu. Tam na 
kwarantannie (od 8 do 
15 października) jest 
klasa 2Cp , oczywiście 
wraz z osobami wspól-
nie zamieszkującymi. 
Przypominamy, że to 
już druga taka sytuacja 
w „Czwórce” - w połowie 
września na kwaran-
tannie była tam inna 
klasa.

Niedawno infor-
mowaliśmy naszych 
Czytelników, że Urząd 
Miejski w Bukownie 
przywraca bezpośrednią 
obsługę mieszkańców, 
którą wyłączono we 
wrześniu, gdy okaza-
ło się, że w Miejskim 
przedszkolu w Bukow-
nie jest ognisko ko-
ronawirusa. Niestety, 
sytuacja zmienia się 
jak w kalejdoskopie. Od 
6 października, buko-
wieński magistrat jest 
dostępny wyłącznie dla pracowników 
i radnych. Jak informują władze 
miasta, z powodu potwierdzonego 
przypadku zakażenia koronawi-
rusem u jednego z pracowników, 
urząd do odwołania wyłącza bez-
pośrednią obsługę mieszkańców. 
Z poszczególnym referatami można 

się kontaktować wyłącznie telefo-
nicznie, pocztą elektroniczną lub 
przez E-PUAP. - W przypadku wnio-
sków papierowych rekomenduje się 
wstrzymanie się z ich składaniem 
do czasu zakończenia zagrożenia 
epidemicznego, skorzystanie z usług 
operatora pocztowego (np. Poczty Pol-
skiej) lub (wyjątkowo) pozostawienie 

pisma w skrzynce na korespondencję, 
umieszczoną przy drzwiach wejścio-
wych do Urzędu – czytamy w komu-
nikacie UM w Bukownie.

Powyżej aktualna (na chwilę za-
mykania tego numeru, czyli czwartek 
8 października) sytuacja epidemiolo-
giczna w powiecie:

Madre-Urwisy-7218-88x88.8mm

Polub nas nawww.urwisy-olkusz.pl

8 lat obchodzi8 lat obchodzi

Z okazji rocznicy wielu 
dalszych sukcesów edukacyjnych 
i wychowawczych życzą
dzieci, Rodzice, personel 
i współpracownicy.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1
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Wiola�Woźniczko,�fot.�arch.domowe

KLUCZE
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kluczach ma nową dyrektor. Od 
1 listopada placówką kierować 
będzie posłanka Agnieszka Ścigaj, 
z którą rozmawiamy o zawodo-
wych planach i przyszłości OPS-u.

Wiola Woźniczko: Skąd decyzja 
o starcie w konkursie na dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej?

Agnieszka Ścigaj: Od 25 lat je-
stem związana z szeroko pojętą pomocą 
społeczną, a Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kluczach to moja pierwsza 
praca zawodowa, w której nauczyłam 
się przede wszystkim służby drugie-
mu człowiekowi. Później nabyłam 
doświadczenia w innych instytucjach 
i organizacjach, ucząc się innowacyj-
nych metod pracy z ludźmi i rodzinami 
w kryzysie. W obecnej sytuacji zwią-
zanej z pandemią wiele osób i całych 
rodzin będzie potrzebować pomocy. 
Uważam, że moim obowiązkiem jest 
wykorzystać posiadaną wiedzę i zdoby-
te doświadczenie w sposób praktyczny. 
Zawsze byłam „człowiekiem w działa-

niu”, a mój obecny zawodowy urlop 
bezpłatny traktowałam jako chwilowy. 
Mam zawód, który bardzo lubię i nigdy 
na stałe nie chciałam go porzucać. 
Stąd moja decyzja o powrocie do pracy 
zawodowej, blisko ludzi i ich proble-
mów. Idzie kryzys, więc powiedzenie 
„wszystkie ręce na pokład” nabiera 
szczególnego znaczenia.

WW: Do tej pory była Pani za-
wodową posłanką. Czy rozpoczęcie 
pracy w OPS - sie oznacza, że zamie-
rza Pani zakończyć karierę parla-
mentarzystki na obecnej kadencji?

AŚ: Przez ostatnie 5 lat faktycz-
nie byłam zawodowym posłem, ale 
mam wyuczony zawód, który kocham 
- pozwala mi być blisko ludzi i ich 
problemów, a jednocześnie wspólnie 
z nimi szukać dobrych rozwiązań. 
Bycie Posłem traktuje jako służbę. 
Wyborcy wysłali mnie na „Wiejską”, 
by tam zanieść dobre rozwiązania 
prawne i mówić o ich prawdziwych 
problemach. Tak też staram się pełnić 
tę funkcję. Dopóki ludzie będą tego ode 
mnie oczekiwać, będą mi ufać i dobrze 
oceniać moją służbę, to będę ich repre-
zentować jako Poseł. Praca zawodowa 
tylko mi w tym pomoże, bo nie będę 

posłem, który mówi (lub głosuje) jak 
partia każe, a raczej posłem, który wie 
o czym mówi, bo ludzkich problemów 
dotyka tu na dole. Posłem, który słyszy 
ludzi i zna społeczne oczekiwania.

WW: Od lat jest Pani związana 
z różnego rodzaju pomocą spo-
łeczną, m. in. jako współtwórczyni 
Stowarzyszenia na Rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju Społeczno 
- Gospodarczego „Klucz” czy 
Spółdzielni Socjalnej „Opoka”. Jak 
wykorzysta Pani to doświadczenie 
w nowej pracy?

AŚ: Tak jak wspomniałam, wła-
śnie mija 25 lat mojej pracy zawo-
dowej. Współtworzyłam na terenie 
powiatu olkuskiego wiele inicjatyw, 
które niosą profesjonalne wsparcie 
i pomoc wielu naszym mieszkańcom. 
Całe życie zawodowe poświęciłam na 
poszukiwanie dobrych i skutecznych 
metod pomagania ludziom, szczegól-
nie tym, którzy w życiu społecznym 
i zawodowym mają trudniej niż inni 
lub są w kryzysie. To jest ogromne 
doświadczenie, które z całą pewnością 
wykorzystam w nowych inicjatywach. 
Jednocześnie te lata dobrej współ-
pracy z całą masą cudownych ludzi, 

którzy do tej pory dbają o te organi-
zacje i rozwijają je, są potencjałem 
pozwalającym zrealizować jeszcze 
niejeden pomysł.

WW: Jakie będą Pani priorytety 
na nowym stanowisku?

AŚ: Przede wszystkim nasta-
wienie na potrzeby i podmiotowość 
każdego człowieka. Dobra współpraca 
lokalna i wykorzystanie ogromnego 
potencjału organizacji pozarządowych 
z terenu powiatu olkuskiego. Profesjo-
nalizacja metod pracy z człowiekiem 
i rodziną w oparciu o najwyższe stan-
dardy - zarówno polskie, jak i euro-
pejskie. Wykorzystanie profesjonalnej 
kadry OPS Klucze oraz jego dotych-
czasowych doświadczeń. Ale przede 
wszystkim stawiam na aktywizowanie 
ludzi i angażowanie ich w proces zmia-
ny własnego życia na lepsze.

WW: Przed jakimi wyzwaniami 
stoi teraz OPS?

AŚ: Czas pandemii to czas, który 
wielu ludziom wywrócił świat do góry 
nogami. Z całą pewnością obnażył 
też wiele słabych punktów naszego 
systemu pomocy społecznej. Kiedy 
człowiek zostaje odizolowany od 
świata, świat wokół niego musi być 
tak zorganizowany, by go samego 
nie zostawić. Dotyczy to nie tylko 
zdrowia, ale całego otoczenia społecz-
nego. Ośrodek Pomocy Społecznej 
to jest to miejsce, które lokalnie 
powinno być takim „centrum do-
wodzenia” całego systemu wsparcia 
ludzi potrzebujących pomocy. Formy 
pomocy prawnej, psychologicznej, 
społecznej, materialnej są realizo-
wane przez różne instytucje samo-
rządowe, pozarządowe czy rządowe. 
Człowiek w kryzysie często nawet 
nie wie gdzie się udać, a w końcu 
pomoc nawet nie trafia tam gdzie 
powinna. Dlatego Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kluczach na pewno 
postawi na koordynowanie sytemu 
wsparcia środowiskowego i poszerza-
nie jego oferty. Zgodnie z założeniami 
projektu ustawy o Centrach Usług 
Społecznych, która prekursorsko 
zmienia podejście do organizacji sys-
temu pomocy społecznej w Polsce, 
będę chciała, by Klucze miały takie 
właśnie Centrum - kolejny już raz 
będąc innowacyjnym na skalę Polski.

Agnieszka Ścigaj nową dyrektor 
OPS-u w Kluczach

Agnieszka�Zub

OLKUSZ
Stanisław Stach, artysta 

malarz i  dyrektor olkuskiej 
Galerii BWA, został nagrodzony 
Złotą Paletą na wystawie Małych 
Form Malarskich „Mały Format 
2020”. To nie jedyny w ostat-
nim czasie konkurs, w którym 
doceniono warsztat malarski 
Stacha.

Stach jest artystą, którego 
olkuskiej (i nie tylko) publiczności 
przedstawiać nie trzeba. Malarz, 
założyciel i dyrektor olkuskiej Ga-
lerii BWA to osobowość oryginalna, 
barwna i nietuzinkowa, ale przede 
wszystkim to wybitny artysta, któ-
rego talent jest znany i doceniany 
nie tylko w Polsce, ale również poza 
jej granicami.

Do tej pory Stach brał udział 
w ponad 120 wystawach ogólnopol-
skich, ponad 70 międzynarodowych 
i ponad 50 indywidualnych. Do jego 
ogromnych zasług należy stwo-
rzenie w Olkuszu Galerii Sztuki 
Współczesnej Biuro Wystaw Arty-
stycznych, którą kieruje od niemal 
20 lat. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków i lau-
reatem licznych nagród i odzna-
czeń, m.in. Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
Srebrnego Krzyża Zasługi nadanego 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, Brązowego Medalu Gloria 
Artis w Dziedzinie Sztuk Wizual-
nych – Plastyka, Złotej Odznaki 
Honorowej Województwa Małopol-
skiego – Krzyża Małopolski, a także 
Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

W ostatnim czasie malarstwo 
Stacha zostało docenione w kilku 
kolejnych konkursach.

Pierwszy z nich to IV Ogólno-
polski Konkurs Malarski im. Leona 
Wyczółkowskiego (Bydgoszcz 2020). 
Do pierwszego etapu konkursu 487 
artystów zgłosiło… 1222 obrazy (!). 

Co szczególnie zasługuje na uwagę 
to to, że do finału zakwalifikowano 
aż 3 prace Stacha (w sumie 148 
prac 78 autorów). Konkurs kie-
rowany był do polskich artystów 
malarzy, a jego celem była promocja 
współczesnego malarstwa i roz-
powszechnianie wiedzy na temat 
wybitnych artystów.

Drugim konkursem, w któ-
rym dostrzeżono talent Stacha, 
był III Międzynarodowy Festiwal 
Akwareli Małego Formatu – Mini 
Castra 2020, Ajdovščina – Słowe-
nia. Nadesłano na niego prace z 53 
krajów świata, a do ścisłego finału 
zakwalifikowano również 3 prace 
Stanisława Stacha.

W ostatnim czasie do kolekcji 
nagród, których laureatem jest 
olkuski artysta, dołączyła kolejna 
– Złota Paleta, przyznana przez 
Zarząd Związku Polskich Artystów 
Plastyków Okręgu Krakowskiego na 
wystawie Małych Form Malarskich 
„Mały Format 2020”. Tym razem 
Stach otrzymał nagrodę za obraz 
zatytułowany „Melodyczne harfy na 
statku”. Praca ta została wyłoniona 
spośród 157 obrazów autorstwa 
157 malarzy.

Serdecznie gratulujemy Sta-
nisławowi Stachowi i życzymy 
dalszych sukcesów!

Stanisław Stach 
laureatem  

Złotej Palety

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami z terenu małopolski

i zakłada przeprowadzenie następujących działań: 

- integracyjny plener malarski „Mszana Dolna ’2020" połączony 

  z warsztatami plastycznymi 

- konkurs plastyczny „Nie dajmy się pandemii" 

- zdalnie prowadzone warsztaty artystyczne w powiatach miechowskim, 

  olkuskim i proszowickim 

- finał projektu

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków 

PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

„Klucz" Informuje o kolejnej edycji projektu

AKTYWIZACJA PRZEZ SZTUKĘ

Informacje: tel. 32 647 80 50, mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl 

Zmiana nazwy i siedziby Stowarzyszenia

oraz siedziba Stowarzyszenia 

adres – ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegają także numery telefonów, 
adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej. Pozostałe dane, w tym KRS, NIP, REGON, numery kont 
bankowych pozostają bez zmian. 

nazwa - Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” 

z Olkusz na: Bukowno

Nasze aktualne dane to:

adres strony internetowej – www.stowarzyszenie.rsm.org.pl

telefon – 573 993 472 

likwidacji ulega telefon stacjonarny nr 32 646 55 53.

adres mailowy – stowarzyszenie@rsm.org.pl

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 8 października 2020 roku 
ulega zmianie nazwa naszego Stowarzyszenia

na:

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” 

z dotychczasowej:

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”
 w Olkuszu

Zmiany powyższe są konsekwencją zmiany siedziby. Dane Stowarzyszenia zostały zmienione 

Uchwałą Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia 18 września 2020 roku i zatwierdzone 

Postanowieniem Sądu KRS  z dnia 08.10.2020 roku.

Zapewniamy, że podobnie jak w prawie 18 – tu lat istnienia Stowarzyszenia, w dalszym ciągu 

będziemy prowadzić naszą działalność na terenie całego Województwa Małopolskiego

 a w szczególności na terenie Powiatu Olkuskiego.
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Olkusz

Studia inżynierskie
i licencjackie

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! 

 Kadry i płace w praktyce
 Marketing i zarządzanie sprzedażą
 Zarządzanie jakością
 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Karolina Warat

Studentka na kierunku
zarządzanie menedżerskie

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

R E K L A M A
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OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(512)898278.

 ǧ Komis rowerowy. Skup - 
sprzedaż RTV, AGD. Pożyczki pod 
zastaw. Tel.(502)261113.

 ǧ Sprzedam Skodę Felicję  
2001 r., 1.6MPI, benzyna +gaz, 
2000 zł. Tel.(668)322880.

 ǧ Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie ul. Mickiewicza (blok)  
40 m2 . Tel.(668)420955.

USŁUGI

 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 
“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(793)001819.

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka 
drzew, wynajem i usługi ręba-
kiem do gałęzi, elektryczne itp.  
Tel.(512)373245.

 ǧ Naprawa komputerów PC 
i laptopów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.

 ǧ Hydraulik, naprawy, wymiany, 
itp. Tel.(531)534267.

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 wyko-
nania w domu u klienta). Tel.
(600)057912.

Firma PUGiB-BUD Sp. z o.o. zatrudni pracowników pod ziemią.
Przedsiębiorstwo Usług Górniczych i Budowlanych - BUD Sp. z o.o. działa od ponad 20 lat na terenie 

LGOM na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. Wykonujemy roboty górnicze i budowlane pod ziemią. 

Firma liczy ponad 550 pracowników, zatrudnia na stanowiskach robotniczych, robotniczych specjalistycznych, 

dozoru górniczego, elektrycznego i mechanicznego.

PUGiB - BUD Sp. z o.o. zatrudni na stanowiskach:

mechanika pod ziemią, 

spawacza pod ziemią, 

górnika pod ziemią, 

górnika strzałowego pod ziemią, 

operatora samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią (wiercąco-kotwiące, 

wozy odstawcze, pojazdy transportowe, ładowarki kopalniane), 

elektromontera pod ziemią

Obowiązki pracownika:

- wykonywanie przeglądów i napraw samojezdnych maszyn górniczych

- dbanie o należyty stan techniczny maszyn i urządzeń

- prace na rzecz oddziału mechanicznego, komory maszyn ciężkich, oddziału górniczego 

Wymagania:

- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne kierunkowe branżowe

- ukończone kursy specjalistyczne wymagane na stanowisku (np. SEP dla elektromonterów, 

  kursy operatorskie samojezdnych maszyn górniczych, itp.) właściwe dla górników kopalń rud metali.

Mile widziane doświadczenie na stanowisku pracy oraz staż pracy pod ziemią.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na adres rekrutacja@pugib.pl, odwiedzenie naszej 

strony internetowej www.pugib.pl lub osobiście do siedziby firmy Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 184.

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

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”
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.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - 
DJ, prezenter - imprezy okolicz-
nościowe - zawodowo. e-mail: 
pbmuz@interia.pl  
Tel.(501)384356.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, 
RYNEK 30. Najszybsze i najtań-

sze zdjęcia do dokumentów w 3 
minuty + retusz gratis (możli-
wość dojazdu do klienta). Tel.
(600)057911, (692)736760.

MOTORYZACJA

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE  
F.H.U. “SWEMOT”,  
Olkusz, ul. Sikorka 21. Tel.
(32)6450660, czynne: 8-19.

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe 
szyby samochodowe, sprzedaż, 
montaż, naprawa, serwis.  
Bogucin Duży 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

gotówka od ręki, płacę najle-
piej. Tel.(793)001819.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI 
Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.
 ǧ Sprzedam mieszkanie 3-poko-

jowe, 60 m², II piętro, Olkusz, 
ul. Tuwima, cena 265000 do 
negocjacji. Tel.(690)547388.

PRACA
 ǧ Zatrudnimy osobę do 

samodzielnego prowadzenia 
księgowości, na pełny etat. 
Kontakt pod numerem telefonu.
(733)700757, 505258526.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

design  studio
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

tteell..  551155  226666  669911
aannddddeessiiggnnssttuuddiioo@@oopp..ppll

Kompleksowe projekty wnętrz 
prywatnych oraz komercyjnych

Projekty koncepcyjne i porady

Identyfikacja wizualna

Projektowanie mebli
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie 
naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, 
kończyn dolnych i górnych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specja-
lista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler 
naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żyla-
ków, „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. Rejestra-
cja telefoniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chi-
rurg, 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 zabie-
gów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK w mie-
siącu 17:20‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
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. Reje-
stracja 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 pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki). 
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestra-
cja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wiel-
kiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 
8.00-17.00.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabili-
tacji 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. Reje-
stracja 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 dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatologii 
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 dermato-
log (leczenie dorosłych i dzieci). Olkusz, ul. 
Bylicy 1 p.11, pon., śr. 16.00-18.00. Rejestra-
cja tel. 32 641 14 75, 602 236 380. GABINET 
PONOWNIE OTWARTY.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. 
Tel. 32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 
Dorota  Nowak lekarz  d iabeto log . 
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.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroentero-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER 
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

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 gineko-
log- -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. Przyj-
muje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 16.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-
-położnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwar-
tek 17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gine-
kologiczne, profilaktyka nowotworowa, 
leczenie zachowawcze nietrzymania moczu. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.
Danuta Piecuch-Gelner dr n. med., specja-
lista ginekolog – położnik. Gabinet gineko-
logiczny, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 501 745 330.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., 
śr., pt. 16‒19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista 
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.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista 
chorób wewnętrznych. Konsultacje alergo-
logiczne, pulmonologiczne i internistyczne. 
Przyjmuje: 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, 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, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. Rejestra-
cja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specja-
lista kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz 
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysił-
kowy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 
28 (I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 
674.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.

Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista 
kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo 
serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. 
K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 
Czwartki od 14.00. www.kardiolog-olkusz.pl

Janusz Rogóż specjalista kardiolog, interni-
sta, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierowców, 
EKG, ECHO serca, USG tętnic szyjnych. Przyj-
muje: 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 wewnętr-
znych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja 
telefoniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryn-
golog. 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 dyzar-
trii, afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przeły-
kania). Tel. 32 62 61 731.

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

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie 
chorób nerek, układu moczowego, nadciśnie-
nia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmie-
ście 11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. 

NEUROLOG 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 
166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. 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 neu-
rolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. 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 Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe 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. PONIE-
DZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00, 
CZWARTEK 10:00‒15:00. 

Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe 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. spe-
cjalista 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 kon-
taktowe, 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.
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, spe-
cjalista 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.podolo-
giakosmetyka.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 Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 
Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychotera-
pii Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28. Tel. 694 839 534.

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, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.

Gabinet psychoterapii uzależnień i psycho-
logiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycholo-
giczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specja-
lista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 
603.

Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
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Agata Majda, psycholog, terapia krótkoter-
minowa. Tel. 512 331 430. www.pracownia-
terapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, 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-mora-
siewicz.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, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów 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. „FIZJO-
MED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok 
Skarbka) Tel. 600 585 055. www.fizjomed-
-olkusz.pl

Bianka Klich Fizjoterapia. Od 3.10.2020r. 
zapraszamy do nowego gabinetu. Klucze, ul. 
Dworska 19A. Przez cały październik -20% na 
wszystkie usługi. Tel: 797 847 948.

Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poope-
racyjna, 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. Fizjote-
rapia neurologiczna: udary mózgu, Parkin-
son, 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. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 

CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr 
n. med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, 
lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej 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. Rejestracja tel. 32 
726 28 87, 668 525 532. 

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. 
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 10.00-
17.00, pt. 9.00-15.00, rejestracja w godzi-
nach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 
27 37 wew. 37.

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 
14 (vis a vis kładki nad torami). Godziny 
przyjęć: pon., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; 
sob. od 8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.

Medesto, medycyna, stomatologia, przy-
chodnia stomatologiczna. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 604 294 088.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefo-
niczna: 602 276 667. 

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 
305 405. 

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 Stomato-
logicznej Barbara Kucharzewska – Malik, 
specjalista chirurgii stomatologicznej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 
8‒14, śr. i pt. 12‒18, czw. 8.00-14.00. Reje-
stracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805 
027. Umowa z NFZ. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specja-
lista 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. 

— TECHNIKA DENTYSTYCZNA

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

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, 
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.

NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? 
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, 
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, dermato-
logia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. 
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikroderma-
brazja, 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, bezbo-
lesne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, 
ul. Dworska 19A tel. 690-960-150 www.
podologiakosmetyka.pl 
Medesto - Gabinet Medycyny Estetycznej, 
duży wachlarz zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 604 294 088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermolo-
gie – 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.gabi-
net-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-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwar-
tek 14:00‒17:00. 

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 12.30 - 14.00, 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 – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw 
kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 
603, www.usgolkusz.pl

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. spe-
cjalista 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. Przyj-
muje: 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.  

R E K L A M A

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
9.10. Al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

10.10. Krakowska 16 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

11.10. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

12.10. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 1 Maja 39

13.10. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 2

14.10. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

15.10. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

Olkusz, Na Skarpie 14

Krzysztof KluczewskiKrzysztof KluczewskiKrzysztof KluczewskiKrzysztof Kluczewski

 
PRYWATNY GABINET

DENTYSTYCZNY (vis a vis kładki nad torami)
GODZINY PRZYJĘĆ:

poniedziałek, środa od 14.00; 
wtorek, czwartek od 16:30; 

sobota od 8:00 do 11:00 

( ( ( ( 32 645 32 645 21 21 080832 645 32 645 21 21 0808lekarz dentysta


