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KLUCZE
Wiola�Woźniczko,�fot.�UG�Klucze

Gruntowna modernizacja Do-
mu Kultury „Papiernik” w Klu-
czach trzy lata temu została 
wpisana do Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Nie od razu udało się 
zdobyć unijne dofinansowanie na 
to przedsięwzięcie. Kilka dni temu 
okazało się, że inwestycja zostanie 
niedługo zrealizowana. 

„Papiernik” czeka 
na rewitalizację!

Zapraszamy do nowo otwartego 
sklepu firmowego:

Olkusz, ul. Czarnogórska 1A

605 090 235   

Więcej szczegółów na 

tel. 531 649 930, 

883 770 384

- Pyszne domowe pierogi na wagę

- Dania cateringowe przygotowywane na świeżo

- Dania z naszej Dworkowej Spiżarni

- Zdrowe i pożywne sałatki (z kurczakiem, 

  z serem feta, z tuńczykiem)

Oferta na wynos
z możliwością 
dowozu

Co tydzień nowe promocje!Co tydzień nowe promocje!

OOZZOONNOOWWAANNIIEE
OLKUSZ ZZAALLEETTYY

OOZZOONNOOWWAANNIIAA

OZONOWANIE: BIUR, GABINETÓW LEKARSKICH, PRZYCHODNI, SZKÓŁ, 
PRZEDSZKOLI, MIESZKAŃ

SPRZEDAŻ: URZĄDZEŃ WRAZ Z PRZESZKOLENIEM Z OBSŁUGI

USUWANIE BAKTERII I WIRUSÓW ( )TAKŻE COVID-19
POWIETRZE JAK PO BURZY
TRWAŁE USUWANIE BRZYDKICH ZAPACHÓW
LIKWIDACJA ROZTOCZY
MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI: KLIMATYZACJI POJAZDÓW, POMIESZCZEŃ

Kontakt:  tel. 668 712 198  e-mail: ozonowanieolkusz@gmail.com

SprząTANIE
OOLLKKUUSSZZ

Brakuje Ci czasu dla siebie? 
Nie lubisz sprzątać? 
My z uśmiechem zrobimy to za Ciebie.

Najemca opuścił Twoje mieszkanie? 
Trzeba je posprzątać i zdezynfekować?

Pełno kurzu po remoncie?

SPRZĄTAMY MIESZKANIA I DOMY

Kontakt:  tel. 668 712 198  e-mail: cleaningolkusz@gmail.com

PROFESJONALIZM | PERFEKCJONIZM | PUNKTUALNOŚĆ

PROFESJONALNY 
SPRZĘT 

ELASTYCZNE TERMINY 
ATRAKCYJNE CENY 

20% ZNIŻKI 
NA STAŁE ZLECENIA

Godziny pracy 11:00 - 17:00 (zamówienia do 16.30)   Płatność: gotówka, karta, przelew 

JADŁO KURIER 
Jedzenie na życzenie

Obiady na wynos, z dostawą lub odbiór własny

32 645 07 42
509 153 011

POLECA Przy zamówieniu 
powyżej 50 zł 

transport gratis 

Cena zestawu 
(dwa dania) - od 18 zł 

+ 2 zł transport

ofert kulinarnych

Magdalena Zając-Derenda - rezydent gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych

Przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 19.00.

KONSULTACJE GASTROENTEROLOGICZNE

KONSULTACJE HEPATOLOGICZNE

KWALIFIKACJE DO GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII

LECZENIE CHORÓB TAKICH JAK:
CHOROBA REFLUKSOWA PRZEŁYKU
WRZODY ŻOŁĄDKA
CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY
ZAPALENIA JELIT
ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO
MARSMARSKOŚĆ WĄTROBY
OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI
NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO

Rejestracja: 32 479 10 00
www.inter-med.pl

KONSULTACJE: GASTROENTEROLOGICZNE

całodobowo
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KONDOLENCJE - PODZIĘKOWANIA

KONDOLENCJE - PODZIĘKOWANIA

POWIAT 
Ewa�Barczyk

Tegoroczne obchody naszego 
Narodowego Święta Niepodległości 
były inne niż wcześniej. W zasa-
dzie można powiedzieć, że i z tej 
okazji, podobnie jak w innych dzie-
dzinach,  życie przeniosło się do 
sieci. Na stronach internetowych 
gmin i profilach na portalach spo-
łecznościowych pojawiło się wiele 
zdjęć i filmów, przygotowanych, 
by pokazać, że pamiętamy i choć 
nie możemy świętować normalnie 
– 102 rocznica odzyskania niepod-
ległości przez naszą Ojczyznę jest 
dla nas ważna.

Na stronie Starostwa Powiato-
wego w Olkuszu ukazał się piękny, 
refleksyjny film, pokazujący znaj-
dujące się na terenie całego powiatu 
miejsca pamięci, które odwiedził 
starosta Bogumił Sobczyk, składa-
jąc kwiaty i paląc znicze pamięci.

Wspomnieniowy film, który 
można zobaczyć na stronie interne-
towej placówki, przygotowało także 
Centrum Kultury w Bolesławiu: 
https://tiny.pl/7kbtg

W gminie Bukowno uroczysto-
ści rozpoczęła Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. 
Andrzeja Boboli. Po niej w imieniu 
wszystkich mieszkańców hołd 
Obrońcom naszej Ojczyzny oddali 
przewodniczący Rady Miejskiej Ed-

mund Gmitruk oraz burmistrz Mi-
rosław Gajdziszewski, którzy złożyli 
wiązanki kwiatów pod Obeliskiem 
Żołnierza Polskiego w Bukownie.

W gminie Klucze z uwagi na 
sytuację epidemiczną również 
świętowano symbolicznie. Na stro-
nie internetowej gminy zachęcono 
mieszkańców do uczczenia Narodo-
wego Święta Niepodległości poprzez 
prosty gest, jakim jest wywieszenie 
flagi narodowej. Zachęcano też 
do rodzinnego świętowania przy 
biało-czerwonej i przyłączenia się 
do akcji „Niepodległa do hymnu”, 
w której Polacy – każdy w swoim 
miejscu śpiewali Mazurka Dąbrow-
skiego. Kwiaty na starym cmen-

tarzu na Pile w Kluczach Osadzie 
złożył też radny Sebastian Sierka.

W Olkuszu tradycyjnie, choć 
raczej indywidualnie, składano 
kwiaty pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Na stronie 
internetowej Gminy pojawił się 
apel burmistrza Romana Piaśnika, 
aby mieszkańcy tego dnia zostali 
w domach, a swoje przywiązanie 
do tradycji i chęć upamiętnienia 
tej ważnej rocznicy zamanifestowali 
wywieszeniem flag narodowych. 
Była też zachęta do zapoznania 
się z biogramami osób związanych 
z Olkuszem, które wniosły duży 
wkład nie tylko w odzyskanie nie-
podległości, ale także budowanie 
samorządu lokalnego w Olkuszu 
i na ziemi olkuskiej. Biogramy 

zostały opracowane w ramach pro-
jektu „Przystanek Niepodległość: 
Olkusz 1918-2018” realizowanego 
przez Urząd Miasta i Gminy w Olku-
szu. Warto dodać, że projekt został 
laureatem plebiscytu Wydarzenie 
Historyczne Roku 2018, organi-
zowanego przez Muzeum Historii 
Polski w Warszawie. Więcej na: 
https://tiny.pl/7kbxl

W przeddzień uroczystości 
związanych z Narodowym Świętem 
11 Listopada przedstawiciele samo-
rządu Gminy Trzyciąż w składzie: 
wójt Roman Żelazny, przewodni-
czący Rady Gminy Lucjan Gajda, 
radny Przemysław Czapnik oraz 
sołtys Jarosław Półtorak złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze 
pamięci w trzech miejscach pamięci 
czynu zbrojnego w walce o wolność 
Ojczyzny: na starym cmentarzu 
w Imbramowicach, pod pomnikiem 
pomordowanych w Trzyciążu oraz 
na cmentarzu w Jangrocie.

Bez corocznej pompy, delegacji 
i pocztów sztandarowych świę-
towano rocznicę niepodległości 
w Wolbromiu. Tradycyjnie odbyła 
się Msza św. za Ojczyznę, cele-
browana przez proboszcza parafii 
pw. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Zbigniewa Lutego, w której fizycznie 
uczestniczyła ograniczona liczba 
wiernych, a inni mogli skorzystać 
z prowadzonej przez Urząd Gminy 

w Wolbromiu transmisji interne-
towej. Po zakończonej Eucharystii 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych złożyli kwiaty pod tablicą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
znajdującej się na ścianie starej 
remizy OSP w Wolbromiu oraz pod 
pomnikami pamięci Bohaterów 
poległych lub walczących o wolność 
naszej Ojczyzny.

Kwiaty i znicze przedstawiciele 
różnych środowisk składali także 
indywidualnie w poszczególnych 
miejscach pamięci na terenie całego 
powiatu olkuskiego, a Msze św. za 
Ojczyznę odprawiono w większości 
lokalnych parafii.

Święto Niepodległości  
w cieniu epidemii

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Po trwającym 8 miesięcy po-
stępowaniu przetargowym Gmina 
Wolbrom wyłoniła ostatecznie 
firmę, która kosztem 1.218.394,46 
zł brutto wykona adaptację na cele 
mieszkaniowe budynku po byłym 
internacie przy Zespole Szkół 
w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 18. 
„Plac budowy” został już przeka-
zany FHU „Hydro-Wit” Andrzej 
Witos z Wolbromia. Zgodnie z umo-
wą, prace mają być zakończone do 
końca marca 2021 r.

Przypomnijmy: budynek po byłym 
internacie ZS w Wolbromiu stanowi 
współwłasność trzech podmiotów 
publicznych – Powiatu Olkuskiego 
w udziale wynoszącym 587/1000 
części, Gminy Wolbrom w udziale 
364/1000 części oraz  Skarbu Pań-
stwa w udziale 49/1000. Na podstawie 
umowy z 9 kwietnia 2015 r. znaczna 
część przypadająca Powiatowi Olku-
skiemu, czyli 539/1000 (za wyjątkiem 
pomieszczeń zajmowanych przez Po-
radnię Psychologiczno-Pedagogiczną), 
została oddana w użyczenie na 20 lat 
na rzecz Gminy Wolbrom. Przez 5 lat 
w budynku działo się niewiele – na 
parterze funkcjonuje tylko biuro LGD 
Nad Białą Przemszą, a w części wcze-
śniej przeznaczonej na mieszkania 
służbowe mieszkają lokatorzy.

Na początku pierwszej kadencji 
burmistrza Adama Zielnika powstał 
pomysł przebudowy obiektu na po-
trzeby mieszkaniowe, ale w pierwotnej 
umowie użyczenia nie było zgody na 
takie rozwiązanie. Zmieniło się to za 
sprawą zgody Powiatu Olkuskiego, za-
pisanej w aneksie do umowy użyczenia 
z 27 stycznia 2016 r.

Przez najbliższe 15 lat, do 30 
kwietnia 2035 roku  budynek pozo-
stanie w zarządzie Gminy Wolbrom, 
ale – jak informuje burmistrz Adam 
Zielnik – zostały już rozpoczęte rozmo-
wy i negocjacje ze Starostą Olkuskim 
w sprawie przekazania obiektu na 
własność Gminie Wolbrom w formie 
darowizny udziałów Powiatu Olku-
skiego w tej nieruchomości. Konieczne 
będzie także uregulowanie stanu 
prawnego pozostałej części obiektu, 
będącej własnością Skarbu Państwa, 
co dotąd nie zostało zrobione.

W efekcie realizacji adaptacji 
byłego internatu Zespołu Szkół w Wol-
bromiu na mieszkania socjalne i ko-
munalne” na I piętrze budynku 
ma zostać wydzielonych 13 lokali 
mieszkalnych, w tym 4 jednopokojowe 
i 9 dwupokojowych, a na II piętrze 
powstanie 12 mieszkań, w tym dwa 
jednopokojowe oraz 10 dwupokojo-
wych. Mieszkania jednopokojowe mają 
składać się z przedpokoju z wnęką 
kuchenną, łazienki i pokoju. W miesz-
kaniach dwupokojowych ma być  
przedsionek, łazienka, pokój dzienny 
z aneksem kuchennym (w jednym 
przypadku z wydzieloną kuchnią) 
oraz sypialnią. Były internat to obiekt 
trzykondygnacyjny, w całości podpiw-
niczony. Układ komunikacji wspólnej 
ma pozostać bez zmian – są to dwie 
klatki schodowe i wspólne korytarze. 
Część piwnic będzie zaadaptowana 
pod komórki lokatorskie – po jednej 
na każde mieszkanie.

Burmistrz zapowiada, że pierw-
szeństwo w przyznawaniu nowych 
lokali będą miały samotne matki, 
młode małżeństwa chcące się usa-
modzielnić oraz rodziny pozostające 
w złej sytuacji materialnej lub mające 
prawo do lokalu socjalnego przyznane 
prawomocnym wyrokiem sądowym.

Rusza 
przebudowa 

internatu

składają 
żona, syn, córka, wnuki, prawnuki z rodziną

Serdeczne podziękowania 
dla Pana Zbigniewa Kwinty i Pracowników 

Zakładu Pogrzebowego za profesjonalne przygotowanie 
uroczystości pogrzebowej

ŚŚPP Kazimierza Ogórek

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Olkuszu 

wraz z kolegami i koleżankami

Panu
Bogdanowi Hrabi

oraz Rodzinie
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Tobiasza

 „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

 ks. Jan Twardowski

składa

SYNA

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej 

Mojej Córki 

Małgorzata Adamczyk-Kurzak

Słowa podziękowania kieruję do Rodziny, Przyjaciół, Sąsiadów,
 Koleżanek i Kolegów Kasi oraz Znajomych. 

Dziękuję Radnym Powiatu Olkuskiego,
Członkom Zarządu Powiatu na czele ze Starostą i Wicestarostą,

Dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz Dyrektorom i Pracownikom Starostwa Powiatowego,

Kierownikom oraz byłym i obecnym 
Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy,
Dyrektorom Małopolskich Urzędów Pracy

oraz Przedstawicielom innych lokalnych instytucji, 
służb, organizacji pozarządowych i zakładów pracy.

ŚŚPP

Katarzyny Kurzak 

Dziękuję za modlitwę, wsparcie, wyrazy współczucia 
oraz zamówione Msze Święte i złożone kwiaty.

EEwwęę  ZZiieelliińńsskkąą
śśpp..

Stowarzyszenie Teatralno - Literackie 
w Olkuszu

żegna
Honorowego Prezesa

Zarząd oraz Członkowie
Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego

Droga Ewo, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach!

Współtwórcę i Pierwszego Prezesa
Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej

z siedzibą w Olkuszu w latach 2001-2014,
Zasłużonego Wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana

a także Wspaniałego Nauczyciela i Wychowawcę.

W Zmarłej tracimy niestrudzonego Animatora Kultury 
w środowisku szkół olkuskich i województwa małopolskiego, 

Osobę uhonorowaną licznymi nagrodami 
resortowymi i teatralnymi, Laureatkę Cordis Nobilis 2011.

Fot. SP w Olkuszu

Fot. UG Trzyciąż

Fot. S. Sierka
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W połowie września do tego-
rocznego budżetu Olkusza wpi-
sano szereg nowych inwestycji. 
Wśród przedsięwzięć znajdują 
się m. in. remonty dróg. Część 
traktów zostanie zmodernizowana 
jeszcze w tym roku, a w dwóch 
przypadkach roboty zakończa się 
wiosną przyszłego roku. O które 
drogi chodzi?

Pod koniec października i na 
początku listopada w magistracie 
podpisano umowy na pięć drogowych 
zadań. Dwa z nich wykona Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Usługowo 
- Handlowe GAMEX mgr inż. Grze-
gorz Żurek z Osieka. Firma zajmie 
się utwardzeniem terenu na działce 
przed krytym basenem przy szkole 
na osiedlu Młodych. Jak informuje 
urząd, („(…) podczas prac zostanie 
wymieniona istniejąca zniszczona 
nawierzchnia asfaltowa z jednocze-
snym uporządkowaniem sposobu 
parkowania. W ramach realizacji 
zadania zostaną zabudowane nowe 
krawężniki betonowe oraz powstanie 
nowa nawierzchnia z kostki beto-
nowej na podbudowie tłuczniowej 
o powierzchni ok 600 m kw. Prace 
mają potrwać do 10 grudnia”. Koszt 
inwestycji to 147 650,15 złotych.

„GAMEX” został również wyko-
nawcą budowy odwodnienia drogi 
w ul. Stary Olkusz. Na te inwestycję 
mieszkańcy czekają od lat – temat 
problemów z ta ulicą po obfitych 
opadach pojawiał się kilkukrotnie na 
naszych łamach. Przede wszystkim 
powstanie tam kanalizacja desz-

czowa o długości 112 mb. Zadanie 
obejmuje również wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej z podbudo-
wą. Termin zakończenia mija 10 
grudnia, a wartość przedsięwzięcia 
to 199 226,51 złotych.

Realizacja kolejnego ze wspo-
mnianych przedsięwzięć potrwa 
dłużej, do 17 maja przyszłego roku. 
Chodzi o przebudowę ul. Leśnej. 
Tutaj po odwodnieniu drogi zosta-
nie ułożona nowa jezdnia (na 985 
mkw. nawierzchnia z szarej kostki 
brukowej betonowej, a na 300 mkw. 
nawierzchnia z kolorowej kostki bru-
kowej). Całości dopełnia krawężniki 
i obrzeża. Modernizację o wartości 
418 600,44 złotych wykona F. H. U. 
P. DROG - BIT Konrad Odrzywołek 
z Tenczynka.

Następna inwestycja dotyczy 
przebudowy ul. Polnej, której wy-
konawcą jest Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno - Usługowo - Handlowe 
„GAMEX” mgr inż. Grzegorz Żurek 
z Osieka (324 999,65 złotych). 
Roboty obejmują fragment ulicy od 
skrzyżowania ul Króla Kazimierza 
Wielkiego do skrzyżowania z ul. 
Nullo. Z kolei budową opisywanej na 
naszych łamach od dekady ul. Polne 
Wzgórze zajmuje się Boltech Sp. 
z o. o. z Bukowna. Koszt inwestycji 
wynosi 178 959,92 złotych. Termin 
zakończenia obydwu inwestycji to 
8 grudnia.

Rozstrzygnięto także przetarg na 
przebudowę ul. Strzelców Olkuskich. 
Wykona ją firma Usługi Transpor-
towo - Handlowe Kluczewski Euge-
niusz z Witeradowa za kwotę 312 
006,50 złotych. Termin zakończenia 
prac mija 31 maja przyszłego roku. 

Drogowe 
remonty

Na ten cel gmina pozyskała nieco 
ponad 4,5 mln złotych.

Przypomnijmy, że gminne pro-
gramy rewitalizacji tworzyły kilka lat 
temu samorządy, przeprowadzając 
przy tym konsultacje społeczne 
dla wszystkich zainteresowanych. 
Podstawę do stworzenia GPR – ów 
stanowiło wyznaczanie miejsc ob-
szarów zdegradowanych i obszaru 
rewitalizacji na terenie danych gmin. 
Inwestycje ujęte w programach 
mogły składać także inne podmio-
ty, jak spółdzielnie mieszkaniowe, 
organizacje pozarządowe czy przed-
siębiorstwa.

Niedawno okazało się, że na 
rewitalizację wsi oraz małych miast 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
przeznaczył 100 mln złotych z Mało-
polskiej Tarczy Antykryzysowej. Jak 
podkreślał podczas wideokonferencji 
marszałek Witold Kozłowski, „(…) 
realizacja tych przedsięwzięć sprawi, 
że Małopolska nie tylko wypięknieje, 
ale co dziś szczególnie ważne, da kon-
kretne zlecenia małopolskim firmom 
budowlanym czy wykończeniowym. 
Dzięki temu utrzymamy miejsca pra-
cy w tym ciężkim dla nas wszystkich 
czasie walki z COVID-19”.

Wśród 41 dofinansowanych 
teraz projektów dotację otrzyma 
gmina Klucze, której rewitalizacyjny 
projekt dotyczący „Papiernika” był na 
liście rezerwowej. -Realizacja pakietu 
rozwoju nie byłaby możliwa gdyby nie 
środki pochodzące z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-
2020. Nasze starania i konkretne 
działania związane m. in. z przenie-

sieniem oszczędności i dokonaniem 
aktualizacji RPO pozwoliły zwiększyć 
alokację we wcześniejszym konkursie 
związanym z odnową obszarów wiej-
skich. Tym samym dziś, jesteśmy 
w stanie dofinansować wszystkie 
projekty z listy rezerwowej konkursu 
i podjąć działania w obszarze infra-
struktury związane z niwelowaniem 
negatywnych skutków pandemii 
w sferze gospodarczej – mówił wice-
marszałek Łukasz Smółka.

Co zostanie zrealizowane w ra-
mach projektu? Cały obiekt czeka 
kompleksowa modernizacja. W jej 
ramach wymianie ulegnie dach oraz 
stolarka okienna i drzwiowa, zapla-
nowano także termomodernizację 
czy zagospodarowanie nieużywanych 
piwnic. Nowe oblicze zyska sala 
widowiskowa i poszczególne pomiesz-
czenia Domu Kultury, wraz z no-
woczesnym wyposażeniem. Jak na 
obecne standardy przystało, budynek 
zostanie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Projekt obejmuje 
też zagospodarowanie terenu wokół 
obiektu.

- Będzie to kolejna duża inwe-
stycja, na którą mieszkańcy gminy 
czekają od 30 lat. Przypomnę, że 
jest to następne zadanie realizowane 
w ramach GPR – u, a dofinansowane 
przez Województwo po Dworku Dietla, 
„starej gminie”, szkole na ‚”Papierni’’ 
(zadanie realizowane przez wolbrom-
skie koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną). Nie byłoby to możliwe 
bez wsparcia Zarządu Województwa 
Małopolskiego, a w szczególności Pa-
nów Marszałków Witolda Kozłowskie-
go i Łukasza Smółki. Jak zwykle nad 
wnioskiem czuwał Radny Wojewódzki 
Andrzej Wójcik. Dziękuję w imieniu 
swoim i mieszkańców naszej coraz 
piękniejszej Gminy – nie ukrywa 
zadowolenia z możliwości zmoder-
nizowania „Papiernika” wójt gminy 
Klucze Norbert Bień.

Całkowita wartość zadania to 8 
108 160,02 złotych, z czego dotacja 
wynosi 4 508 055,74 złotych. Środki 
pochodzą z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 – 2020.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

JAROSZOWIEC
Wiola�Woźniczko

Do naszej redakcji coraz częściej 
spływają pytania dotyczące szpitala 
w Jaroszowcu w kontyście panują-
cej obecnej pandemii. Mieszkańcy 
powiatu chcieliby wiedzieć, dlaczego 
placówka ta nie leczy pacjentów 
z COVID-19. Publiczną dyskusję w tej 
sprawie prowadzą również lokalni 
politycy. Postanowiliśmy przyjrzeć się 
sprawie bliżej.

Liczba zarażonych COVID-19 rośnie 
w zastraszającym tempie. W placówkach 
medycznych brakuje łóżek dla osób wy-
magających hospitalizacji. W odpowiedzi 

na to zapotrzebowanie na stadionach 
i halach ekspozycyjnych budowane są 
naprędce kolejne tymczasowe szpitale. 
– Dlaczego nie skorzystać z placówki 
w Jaroszowcu, który przecież zajmuje się 
chorobami płuc? – pytają mieszkańcy. 
Podobnego zdania są Przewodniczący 
Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Olkuszu 
Tomasz Bargieł oraz członek Rady Spo-
łecznej Małopolskiego Szpitala Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Miłosz 
Pałka. Wystąpili oni niedawno z pu-
blicznym apelem o pilne zorganizowanie 
„covidowych”  łóżek w tejże jednostce.

- Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu, 
jak sama nazwa wskazuje, ma pełną 
zdolność do przyjęcia pacjentów z ciężkim 

przebiegiem COVID-19. Posiada on kilka 
pięter niewykorzystywanych izolatek, 
dysponuje podłączeniem do tlenu, fanta-
stycznie wykwalifikowanym personelem 
medycznym oraz doskonałym planem 
budynku z kilkoma wejściami, wyjściami 
oraz nieprzecinającymi się korytarzami. 
Jakby tego było mało, kilometr dalej swoją 
siedzibę ma Agencja Rezerw Materiało-
wych, co czyni ewentualne doposażenie 
ośrodka w środki ochrony biologicznej 
i w sprzęt medyczny niezwykle prostym 
zadaniem – czytamy w piśmie nadesła-
nym do naszej redakcji.

Postanowiliśmy poprosić dyrekcję 
placówki o udzielenie wyjaśnień w tej 
sprawie. Z otrzymanej odpowiedzi wy-

nika, że szpital, zgodnie z charakterem 
swojej działalności, został zakwalifiko-
wany jako podmiot grupujący wszystkich 
chorych na gruźlicę z Województwa Mało-
polskiego. Trafili do niego m.in. chorzy z: 
Nowego Sącza, Bochni i Limanowej. Ma 
to na celu odciążenie innych szpitali, tak 
aby mogły one skupić się na walce z CO-
VID-19. - Izolowanie chorych na gruźlicę 
jest obowiązkiem ustawowym, a takim 
miejscem dla Małopolski jest Jaroszowiec 
– argumentują władze lecznicy.

Dyrektor jednostki tłumaczy, że 
obiekt posiada wyposażenia wystarczają-
ce na potrzeby prowadzonej tutaj rehabi-
litacji. Niej jest ona jednak przystosowana 
do pracy w warunkach intensywnej tera-

pii. - Placówka nie posiada Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, laboratorium 
analitycznego ani anestezjologów – wyli-
cza Krzysztof Grzesik. Wyraża on również 
obawę, iż istniejąca w budynku instalacja 
tlenowa mogłaby nie sprostać potrzebom 
leczenia chorych na COVID-19. - Nie ma 
tutaj kilkutonowego zbiornika, a tlen 
dostarczany jest z tzw. wiązek tlenowych, 
które obecnie w stosunkowo niewielkim 
zużyciu wymieniane są dwa razy w tygo-
dniu. W przypadku dużej ilości pacjentów 
mogłoby być to konieczne nawet kilka 
razy dziennie. Co będzie, gdy dostawa tle-
nu nie dotrze na czas? – pyta retorycznie 
dyrektor lecznicy.

W piśmie nadesłanym do naszej 
redakcji znajduje się również informacja, 
że placówka nastawia się na pomoc tzw. 
„pokowidowcom”. -Wielu z Państwa 
zna osoby, które przeszły COVID. Część 
z nich ma nieodwracalne zmiany w płu-
cach. Tych osób przybywa. Chcemy 
przygotować szpital, programy i projekty 
tak, aby takie osoby mogły otrzymać 
natychmiastowe wsparcie z możliwie jak 
największymi sukcesami rehabilitacji 
płuc – czytamy w liście sygnowanym 
przez Krzysztofa Grzesika.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten  temat?  – Jak zwykle 
zapraszamy do dyskusji w Internecie!

Czemu szpital w Jaroszowcu nie leczy pacjentów 
z koronawirusem?

SULISŁAWICE
Ewa�Barczyk

- Muzykę tworzą artyści, ale 
każdy z nas jest inny i tworzy ją 
na swój własny sposób, bo ona 
jest sztuką. Muzyka pozwala mi 
oderwać się od codzienności, po-
zwala przenieść się w głąb umysłu, 
duszy. Życie bez niej byłoby szare 
– przekonuje Milena Palusińska, 
bardzo młoda artystka z Sulisławic, 
która korzysta z każdej okazji, by 
zaprezentować swój talent, a za-
razem pasję.

Milena Palusińska, obecnie 
uczennica 4 klasy Szkoły Podsta-
wowej im. kard. S. Wyszyńskiego 
w Wierzchowisku, a także 4 klasy 
w Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Miechowie nie wyobraża sobie życia 
bez muzyki i występów. Od 5 roku 
życia przez 2 lata uczyła się gry na 
skrzypcach, teraz szlifuje swój wokal 
i grę na fortepianie. Należy do scholi 
„ACTUM FIDEI” działającej przy para-
fii pw. Narodzenia NMP w Szreniawie  
i z ogromnym entuzjazmem bierze 
udział w różnych konkursach, kon-
certach i prezentacjach muzycznych 
talentów. Ostatnio wygrała nawet 
nagrodę Grand Prix na International 
Festival Orpheus we Włoszech. - Dużą 
rolę w kształtowaniu początków pasji 
Milenki odegrała wychowawczyni, 
pani Barbara Kałwa, która w 2 kla-
sie szkoły podstawowej zachęciła 

ją do występu w szkolnym Konkur-
sie Pieśni Patriotycznej, wygranym 
przez córkę na szczeblu szkolnym 
i potem gminnym. Okazało się, że 
moje dziecko na scenie czuje się jak 
ryba w wodzie. Od 8 roku życia za-
częła brać udział w bardzo licznych 
muzycznych konkursach, podczas 
których zdobywa najlepsze lokaty – 
opowiada dumna mama dziewczynki 
Anna Palusińska.

Występy Mileny Palusińskiej 
można oklaskiwać podczas koncer-
tów na scenach lokalnych, a także 
ogólnopolskich i międzynarodowych.

- Mam nadzieję, że będę mogła się 
dalej rozwijać w tym kierunku i będę 
poznawała kolejne tajniki zaczaro-
wanego świata muzyki. Uwielbiam 
występować na scenie, przyjemność 
sprawia mi uczestnictwo we wszel-
kich konkursach i staram się brać 
w nich udział, na tyle na ile jest to 
możliwe. Po prostu śpiewam, gdzie się 
da! – opowiada o swojej pasji Milena. 
- Podczas ostatnich wakacji wzię-
łam też, razem z młodszym bratem 
Maksymilianem, udział w projekcie 
etnograficznym, którego efektem był 
film krótkometrażowy „Staropolskie 
żniwa w Sulisławicach”. Czuję, że 
muzyka i sztuka bardzo mnie ubo-
gacają wewnętrznie i otwierają nowe 
perspektywy, dając przy tym mnó-
stwo radości – mówi dojrzale młoda 
artystka z niewielkiej wsi w gminie 
Wolbrom.

Muzyka 
sposobem na 
lepszy świat

Wsparcie dla Seniora

1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem 
Covid-19,

Program adresowany jest do:

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan 
zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna 
i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ 
seniorzy najciężej przechodzą zakażenie. 

Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, aby chronić najstarsze osoby z terenu Gminy Olkusz 
przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przystąpił 
do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy 
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez 
wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie 
polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku 
z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną 
w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta 
z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Olkuszu

Seniorze! potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń:

Numer Infolinii 22 505 11 11
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do 
tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, następnie 
pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie, 
zweryfikuje zgłoszenie, ustali potrzeby i usługę wsparcia 
zgodnie ze wskazanym zakresem,

lub zadzwoń pod nr tel.

32 641 32 12

Koszty zakupów  okrywa Senior.

CHROŃCHROŃ OSOBY STARSZE #WspierajSeniora
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.
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OLKUSZ
Olgerd�Dziechciarz

Pisząc o „Dwójce”, czyli re-
stauracji Popularna w Olkuszu, 
przy ul Augustiańskiej niezwykle 
symptomatyczne uzupełnienia 
dodał na popularnym medium spo-
łecznościowym Zbyszek Barański, 
znany i lubiany olkuski ratownik 
medyczny; treści, które przekazał, 
są warte zanotowania także w tym 
miejscu:

„U Bobra pierwsi bywalcy po-
jawiali się ok. 9 rano. Jest godzina 
ok.16 - dyspozytorka wręcza mi kartę 
ze słowami - Jedziecie do ,,Bobra”.  – 
Co się stało?  - pytam. Ze zgłoszenia 
trudno się było połapać, ale podobno 
jeden nie chce pić piwa i tego z 9 
rano nie skończył. Sygnały i w drogę. 
W rogu knajpy siedzi gość, głowa 
zwieszona, palce trzymają uchwyt 
kufla. Po wstępnych oględzinach 
– trup i to w pełnym stężeniu po-
śmiertnym. Czyli od rana nieboszczyk 
był klientem tej zacnej mordowni. 
Szacun – przez parę godzin nikt go nie 
zaczepił, a przyzwyczajona pani kel-
nerka nawet nie zauważyła, że piwa 
nie ubywa. Zrobiła się awantura, że 
zacząłem wywalać smakoszy z lokalu, 
a oni piwa nie skończyli. Uffff.”

Nieoceniony Zbyszek zapodał 
też anegdotę o słynnej „Olkuszance” 
z osiedlu Pakuska:

„Teraz Olkuszanka – chyba 
ksiądz zwariował, siedzi w sutannie 
za barem nawalony jak stodoła i wali 
piwo za piwem. Na miejscu kontakt 
utrudniony, ale jest. Panie, ktoś pan 
jest? Po długim wywiadzie dochodzę 
do sedna. Szanowna bogobojna 
małżonka prała i prasowała sutan-
ny księdza. Pod nieobecność żony, 
mąż wrócił z ,,fuchy”, uwalony jak 
to na budowie. Chcąc walnąć piwo 
w celu zwieńczenie dnia, jakoś tam 
się opaplał w wodzie. Szuka ubra-
nia, a tu wszędzie wyprasowanie 
w kanteczkę jedynie sutanny, jego 
ubrań brak. A co mi tam panie, rzekł. 
Czyste? Czyste! Więc się zestroiłem 
i dawaj na piweczko. Po latach się 
dowiedziałem, że ten występ skończył 
się rozwodem. Taki ci to ten nasz 
Olkusz jest.”

Dziwna sprawa, ale kompletnie 
zapomniałem, że we wspomnianej 
„Dwójce” czyli „U Bobra” zatrudnio-
na była, jako bufetowa, moja babcia 
Janina, a po niej, gdy z przyczyn 
osobistych zrezygnowała z pracy, jej 
młodsza siostra, ciocia Krysia. Jak 
pamięta mój ojciec, Stanisław (jak to 
w Olkuszu powszechnie było przyjęte 

zwany drugim imieniem, czyli Bog-
dan), w tej knajpie często urzędowali 
dwumetrowy były marynarz Benek 
Ślęzak, z wujkami Stefkiem Kokosz-
ką (fryzjerem, mężem cioci Krysi) 
i Marianem Dudkiem (masarzem, 
jego rodzina miała rzeźnię koło parku 
na Czarnej Górze, on z kolei był mę-
żem starszej siostry mojej babci, cioci 
Władzi); panowie – jak to mówią – za 
kołnierz nie wylewali. Ciocia Krysia 
później prowadziła – że tak powiem – 
własny wyszynk alkoholu, w którym 
można się było zaopatrzyć w wódkę 
po wolnorynkowych cenach, ale za to 
jej interes czynny był właściwie całą 
dobę, nawet w dni ustawowo wolne 
od pracy; z oczywistych powodów 
cieszył się  więc ogromną popularno-
ścią, a że był blisko domu kultury, 
to wśród klienteli nie zabrakło całej 
wierchuszki artystycznej czasów 
późnego PRL-u. W jego funkcjonowa-
niu nie przeszkadzała nawet bliska 

lokalizacja komendy MO, co więcej 
milicjanci byli najlepszymi klientami 
cioci… Ale odbiegłem od tematu.  

Z kolei wspominając o działają-
cej przy rynku knajpie „Pod Kasz-
tanem”, nie wspomniałem, że była 
zwana „Jedynką” (dlatego „Popular-
ną” ochrzczono mianem „Dwójki”). 
Były w niej dwie sale, w pierwszej 
po prostu wpadało się, żeby wypić. 
W głębi lokalu była druga sala, dla 
tzw. lepszych gości, gdzie można było 
zjeść obiad i przy tym też, ma się ro-
zumieć, golnąć. Tata pamięta świet-
nie, że wśród bywalców lokalu było 
dwóch znanych furmanów – Spyra, 
który pochodził bodaj z Żurady, 
i Kluczewski z Mazańca; rodzic świet-
nie pamięta, że mężczyźni zostawiali 
fury na placu przy ul. Szpitalnej, tam 
gdzie dziś parkuje karawan Pana 
Kostulskiego, szli pić „Pod Kaszta-
nem”, a gdy wracali, zwalali się na 
fury i momentalnie zasypiali. Mimo 
zamroczenia alkoholowego nie mieli 
problemu z trafieniem do domów, 
bo ich szkapy doskonale znały drogę 
i bez pomocy właścicieli wiedziały jak 
tam dojechać. Nikt, żadne służby 
porządkowe ich nie zatrzymywały, 
bo nie było takiej potrzeby. Takie to 
było ludzkie czasy…

C.d.n.

I N F O R M A C J A

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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 Tanio sprzedam solarium 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 

509 556 872

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

 ǧ Sprzedam BMW 530XD 
2007 r. combi, srebrne. 

Tel.(608)579628.

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 Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1  
zaprasza. Natychmiastowe 
zdjęcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, możliwość wyko-
nania w domu u klienta). Tel.
(600)057912.

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

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, 
RYNEK 30. Najszybsze  

i najtańsze zdjęcia do doku-
mentów w 3 minuty + retusz 

gratis (możliwość dojazdu  
do klienta).  

Tel.(600)057911, (692)736760.

MOTORYZACJA
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.
 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.

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

OFNE Emalia S.A. przyjmie do pracy

CV proszę przesłać:  sekretariat@emalia.com.pl

Kontakt: 666 900 760

księgową z doświadczeniem

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

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

POWIATOWY URZĄD PRACY
W OLKUSZU

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ul. Minkiewicza 2 

informuje, że z dniem 16.11.2020 r. ulega zmianie 

numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać 

wpłat związanych z powierzeniem wykonywania 

pracy cudzoziemcom. Numer rachunku:

INFORMACJA

 92 1090 1665 0000 0001 4685 5491

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 

Od 15 października działacze opozycji antykomunistycznej 

i represjonowani w PRL, których emerytura, renta inwalidzka lub 

renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400 zł, mogą 

złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze.

 To nie jedyna zmiana w prawie.

Wspólnie z inspektoratem ZUS w Olkuszu organizujemy dyżur 

telefoniczny podczas którego będzie można dowiedzieć się 

wszystkiego o przeliczaniu emerytury dla rocznika 1953 oraz 

o świadczeniach wyrównawczych dla byłych opozycjonistów.

Zapraszamy! Przegląd Olkuski i ZUS w Olkuszu

Najnowsza zmiana przepisów daje części wcześniejszych 

emerytów z rocznika 1953 prawo do korzystnego przeliczenia 

świadczenia. Ich emerytura może się zwiększyć nawet o 200 zł. Już 

15 i 16 listopada będzie można o tym porozmawiać z ekspertem ZUS. 

Zmiana przepisów dotyczy wyłącznie osób, które urodziły się 

w 1953 roku i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie 

wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Dzięki zmianie sposobu 

obliczania dla nich emerytury powszechnej (po ukończeniu 

powszechnego wieku emerytalnego) ich świadczenia mogą 

wzrosnąć, w niektórych przypadkach nawet o 200 zł miesięcznie.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 

w poniedziałek i wtorek, czyli 16 i 17 listopada w godz. od 10.00 do 

12.00, pod numerem telefonu 504 178 786

Dyżur telefoniczny eksperta ZUS

Ze wspomnień bywalca olkuskich 
lokali gastronomicznych – 

suplement do cz. 1.

POWIAT
A.N.Q.A.

Niedawno światło dzienne 
ujrzały wyniki kolejnej edycji 
Ranking Samorządów dziennika 
„Rzeczpospolita”. Jak w rankingu 
wypadły miejscowości leżące na 
terenie  powiatu olkuskiego?

Od 16 lat redakcja „Rzeczpospo-
litej” ocenia dokonania lokalnych 
władz w Polsce, pozwala wyłonić i po-
kazać te samorządy, które najlepiej 
dbają o swój zrównoważony rozwój. 

Jak podkreślają autorzy rankingu, 
jest on uznawany za jedno z najbar-
dziej prestiżowych i wiarygodnych 
zestawień tego typu w naszym kraju.

Zasady rankingu ustala nieza-
leżna Kapituła, której przewodniczy 
były premier RP prof. Jerzy Buzek. 
W jej skład wchodzą także przedsta-
wiciele organizacji samorządowych, 
organizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz członkowie redakcji 
„Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę 
metodologią, ranking weryfikuje 
skuteczność działań władz samorzą-

dowych w kształtowaniu zrównowa-
żonego rozwoju wspólnoty lokalnej, 
Zestawienie podzielone jest na trzy 
kategorie: miasta na prawach powia-
tu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
oraz gminy wiejskie.

W kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich – podobnie jak 
przed rokiem – zwycięzcą okazała 
się świętokrzyska gmina Morawica. 
Spośród okolicznych samorządów 
najlepiej wypadło Bukowno. Z wy-
nikiem na poziomie 53,31 punktów 
samorząd ten uplasował się na 84 
pozycji. Olkusz zajął 340 lokatę 

(37,56 pkt.). Tuż za nim – na 346 
miejscu - znaleźć możemy Wolbrom. 
Wynik tego samorządu to 37,46 
punktów.

W kategorii gmin wiejskich tym 
razem najlepiej spisał się Kleszczów 
położony w województwie łódzkim.  
Z perspektywy naszego powiatu 
najlepszy wynik uzyskała Gmina 
Bolesław, która zdobywając 33,4 pkt. 
otrzymała 169 lokatę. Gminę Klucze 
odnaleźć możemy na 298 pozycji 
(29,49 pkt.). Trzyciąż uplasował się 
zaś na 312 pozycji (29,32 pkt.).

Ranking samorządów – jak 
wypadły okoliczne gminy?
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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. 
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 psycho-
logiczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 
501 286 603.
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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. Rehabilitacja osób 
dorosłych. Terapia manualna, masaż leczniczy, 
masaż relaksacyjny, ćwiczenia, kinesiotaping. 
Klucze, ul. Dworska 19A. 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.

Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek – 
piątek 9.00 – 18.00.

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. 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
13.11. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

14.11. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 43

15.11. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

16.11. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

17.11. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

18.11. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

19.11. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00
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ne�już�od�70�zł/m-c
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dr n. med. Dorota Supernak-Bobko

lek. stom. Paulina Kłapcińska

poniedziałek - piątek

poniedziełek, czwartek

lek. stom. Anna Rudzińska
wtorek, piątek

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00poniedziałek - piątek 9 -16

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

RENTGEN ZĘBOWY,
PANORAMICZNY

LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

www.estetica.centerdent.pl
Estetica Olkusz

medycyna estetyczna
Tel. 792 464 660

SEDACJA

Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICARabat 40 zł

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60
(budynek SILVER) gab. 309 III p. 

tel. 570 691 681

www.kosmetyka-olkusz.pl

Centrum 
kosmetologii
estetyczne

Polub nas na

fotoodmładzenie IPL 
- zamykanie naczynek, 
likwidowanie przebarwień

HIFU lifting twarzy - Liposonix na ciało

zabiegi dermokosmetyczne

depilacja laserowa

Gabinet rekomendowany 

przez Krakowską 

Wyższą Szkołę 

Promocji Zdrowia

W PROMOCJI 
BIKINI I PACHY TANIEJ
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