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„To, co zbudowałeś wysiłkiem 
wielu lat, może przez jedną noc lec 
w gruzach. Bądź dobry mimo to. Daj 
światu z siebie wszystko - wiersz 
umieszczony przez Matkę Teresę na 
ścianie prowadzonego przez nią domu 
dziecka w Kalkucie stał się hasłem 
przewodnim tegorocznej edycji Tar-
gów Wolontariatu. Odbyły się one już 
po raz trzynasty - tym razem z uwagi 
na pandemię online. Imprezie patro-
nował „Przegląd Olkuski”.

„Bądź dobry 
mimo to...”

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

lek. Jędrzej Kubica - neurochirurg

• ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO, 
   SZYJNEGO I PIERSIOWEGO
• NOWOTWORY KANAŁU KRĘGOWEGO I KRĘGOSŁUPA
• DYSKOPATIA LĘDŹWIOWA
• DYSKOPATIA PIERSIOWEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA
• DYSKOPATIA SZYJNA
• Z• ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA
• ZESPÓŁ CIEŚNI NERWU ŁOKCIOWEGO

• NIEDOWŁADY I PORAŻENIA NERWÓW 
   CZASZKOWYCH I OBWODOWYCH
• GUZY NERWÓW OBWODOWYCH 
• TĘTNIAKI MÓZGU
• GUZY MÓZGU
• GUZY PRZYSADKI
• GUZY ŚRÓD• GUZY ŚRÓDKOMOROWE
• NEURALGIE NERWU TRÓJDZIELNEGO
• URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE

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

KONSULTACJE NEUROCHIRURGICZNE

całodobowo

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
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 Każdego dnia zmieniają świat na 
lepsze. Wiele osób może liczyć na ich 
codzienną pomoc. Poświęcają bezin-
teresownie swój czas potrzebującym. 
Koniec roku to czas podsumowań 
działań wolontariuszy działających 
na co dzień w szkolnych kołach wo-
lontariatu. Do grona uczniów szkół 
średnich coraz częściej dołączają ich 
młodsi koledzy z podstawówek. Wszy-
scy zgodnie przyznają, że wolontariat 
to ich pasja.  

Chociaż tegoroczna edycja Tar-
gów ze względów bezpieczeństwa 
odbyła się w sieci, organizatorzy - 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser” i centrum Wolontariatu 
- zadbali o to, aby widzowie poczuli 
jak się na poprzednich edycjach. Nie 
zabrakło zatem występów „na żywo”. 
Powitalny wiersz i piosenkę podsumo-
wującą swoje działania przygotowała 
grupa „Kawiarenka Pod Parasolem”. 
Widzowie podziwiali także Maksa 
Kijaka z olkuskiej „Budowlanki” oraz 
dzieci z Przedszkola Terapeutycznego 
„Smykałka”. Wiele ciepłych słów pod 
adresem wolontariuszy padło od sa-
morządowców: starosty olkuskiego 
Bogumiła Sobczyka, olkuskiego wice-
burmistrza Łukasza Rychlewskiego, 
wiceburmistrza Bukowna Marcina 
Cockiewicza.

Wolontariusze udowodnili, że po-
magają wszędzie tam, gdzie jest taka 
potrzeba. Pandemia postawiła przed 
nimi nowe wyzwania, ale i w tym 
trudnym czasie świetnie sobie radzą. 
Widzowie mogli się o tym przekonać, 
oglądając  prezentacje przygotowane 
przez partnerskie szkoły: I Liceum 
Ogólnokształcące w Olkuszu, II Li-
ceum Ogólnokształcące w Olkusz, IV 
Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, 
Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, Zespół 
Szkół nr 3 w Olkuszu, Zespół Szkół 
nr 4 w Olkuszu oraz Szkołę Podsta-
wową w Chechle i Szkołę Podstawowa 
w Zedermanie.

- Hasło tegorocznych Targów 
Wolontariatu pokazuje, że dobro nie 
ma granic. Dlatego niezwykle cieszę 
się, że uczniowie szkół średnich tak 
szybko i bezinteresownie przyszli 
z pomocą potrzebującym w dobie 
pandemii. Jedno jest pewne – dobro 
powraca – mówił starosta Bogumił 
Sobczyk.

  Podczas transmisji nagrodzeni 
wolontariusze, zaproszeni goście oraz 
widzowie tworzyli wirtualny mural, 
składający się z haseł dotyczących 
wolontariatu. Bezinteresowność, 
ludzie, dobra wola, pomoc, zaanga-
żowanie - to najczęstsze skojarzenia, 
jakie pojawiły się na muralu. 

 Nieodłączną częścią Targów jest 
rozstrzygniecie konkursu „Wolonta-
riusz Roku”. Tym razem oceniając 
zgłoszenia szczególny nacisk kła-
dziono na działania podejmowanie 
w związku z epidemią COVID-19. 
Nagrodę w nowej kategorii „Najlepszy 
wolontariusz – uczeń szkoły podsta-

wowej” ufundowała firma Sumiriko 
Poland prowadząca od wielu lat 
działania w obszarze społecznej od-
powiedzialności biznesu.

A oto nagrodzeni:

Dominik Zwoliński  
w kategorii „Najlepszy wolonta-
riusz w mojej organizacji”

Uczeń II LO w Olkuszu i wolonta-
riusz w nieformalnej grupie rodziców 
dzieci z niepełnosprawnościami „Ka-
wiarenka pod Parasolem” działającej 
przy stowarzyszeniu Dobroczynnym 
RES SACRA MISER, oraz w placówce 
wsparcia dziennego dla dzieci i mło-
dzieży z terenu powiatu olkuskiego 
pod tą samą nazwą. Przygoda Do-
minika z „Kawiarenką” rozpoczęła 
się w połowie lipca 2020r. Jak mało 
który wolontariusz od razu zaskarbił 
sobie sympatię dzieci, pedagogów 
prowadzących zajęcia, innych wo-
lontariuszy i kawiarenkowych mam. 
Jest życzliwy, otwarty, wrażliwy, 
bardzo uczynny i pracowity, a przy 
tym wszystkim skromny. Odkąd 
trafił do „Kawiarenki” jest obecny 

na każdym spotkaniu, które odby-
wają się cyklicznie w każdą środę. 
Pomagał w zajęciach świetlicowych, 
które odbywały się codziennie od 
poniedziałku do piątku przez 5 godzin 
w okresie wakacyjnym. Mogliśmy 
liczyć na jego pomoc przy organi-
zowaniu spotkań integracyjnych 
plenerowych skierowanych do rodzin 
z dzieckiem z niepełnosprawnością 
oraz do lokalnej społeczności. Dominik 
zawsze pierwszy wychodzi z inicja-
tywą pomocy. Dzieli się z nami nie 
tylko swoim czasem ale także swoją 
pasją którą jest ASG (repliki broni 
palnej). W okresie pandemii Dominik 
cały czas uczestniczył w zajęciach 
świetlicowych, przypominał dzieciom 
o obowiązku mycia i dezynfekcji rąk. 
Bez Dominika nie byłoby wakacyjnej 
akcji letniej dla dzieciaków.

Wiktoria Wiercioch  
w kategorii „Najlepszy wolonta-
riusz – uczeń szkoły podstawowej”

Uczennica klasy VIII Szkoły 
Podstawowej im Tadeusza Kościusz-
ki w Chechle, od trzech lat należy 
do Szkolnego Koła Wolontariusza, 
gdzie podejmuje pracę wolontariacką. 

Początek jej pracy sięga jeszcze wcze-
śniej, zaczynając już od klas najmłod-
szych, gdzie jako mała dziewczynka 
zawsze była gotowa do pomocy każ-
demu, kto jej potrzebował. Jest wrażli-
wa na potrzeby ludzi- zarówno małych 
dzieci, rówieśników jak i starszych 
osób. Wiktoria jest też wielbicielką 
i przyjaciółką zwierząt, więc i one są 
przez nią otaczane miłością i opieką. 
Wiktorii nie trzeba prosić o wyko-
nywanie działań, bo to Ona często 
wychodzi z inicjatywą, podpowiada, 
kogo można by objąć pomocą i jaką 
akcję wolontariacką podjąć.

Wiktoria w czasie trwającej pan-
demii COVID-19 w łączności z Samo-
rządem Uczniowskim propagowała 
i brała udział w konkursie plastycz-
nym i literackim mającym na celu 
przeciwdziałanie zachorowalności 
na Covid -19 i zapobieganie jego 
skutkom. W czasie edukacji zdalnej 
Wiktoria służyła pomocą wycho-
wawcy, nauczycielom i rówieśnikom. 
Porządkowała grób Partyzantów 
oraz groby zmarłych nauczycieli, dy-
rektorów i kapłanów na parafialnym 
cmentarzu.

Aleksandra Pietras  
w kategorii „Najlepszy wolonta-
riusz w szkole średniej”

Ola - drobniutka osoba o wielkim 
sercu i uśmiechu na twarzy. Uczen-
nica Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Olkuszu. 
Pracuje w wolontariacie od 4 lat. 
Pełna zapału i empatii, podejmuje się 
szeregu inicjatyw: pomaga seniorom 
w olkuskim Domu Pomocy Społecznej 
i ośrodku Senior+ prowadzonym przez 
Caritas. Uczestniczy w zbiórkach 
żywności. Kwestuje na rzecz osób 
potrzebujących, włącza się w zbiórki 
zakrętek, udziela się przy obchodach 
Dnia Godności Osób Niepełnospraw-
nych , aktywnie uczestniczyła również 
w akcji Dzień Dobrych Uczynków. 
Kilka tygodni temu pomagała dzieciom 
niepełnosprawnym w czasie wizyty 
w pracowni fryzjerskiej w Zespole 
Szkół nr 4, wykonując dzieciakom 
wymarzone fryzury.

W czasie epidemii pomagała 
w organizacji zbiórki żywności na po-
trzeby Jadłodajni Caritas w Olkuszu, 
zajmowała się wyprowadzaniem psa 
rodziny przebywającej na kwaran-

tannie. Jest młodą osobą, ale o sercu 
otwartym na pomoc dla innych, 
solidną i godną zaufania. Jej cechą 
jest również życzliwość dla drugiego 
człowieka. Ola to wolontariuszka , 
która swoją postawą zachęca innych 
do działania .

Magdalena Palska  
w kategorii „Najlepszy wolonta-
riusz - pedagog – propagator idei 
wolontariatu”

Wolontariatem w szkole zajmuje 
się od czternastu lat. Jest inicjatorem 
powstania w 2014 roku Klubu Wo-
lontariusza w szkole Podstawowej 
w Chechle. Wraz z wolontariuszami 
zorganizowała i przeprowadziła sze-
reg licznych i różnorodnych działań 
mających na celu pomoc potrzebują-
cym. Cechuje ją duża wrażliwość na 
potrzeby innych, empatia, odpowie-
dzialność. Przykładem zaraża swoich 
podopiecznych niosąc pomoc i dobro 
potrzebującym.

Uczniowie tak opisują panią 
Magdę: „…emanuje pozytywną ener-
gią, zaraża optymizmem i czaruje 

uśmiechem. Jest zawsze tam, gdzie 
ktoś potrzebuje pomocy”.

Uroczystość była także okazją 
do podsumowania projektu „Lider 
młodzieżowy na rzecz lokalnego 
środowiska. Program kształtowania 
kompetencji społecznych uczniów 
szkół średnich, dofinansowany ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014 - 2020”. 
Czego nauczyli się uczestnicy progra-
mu? O tym rozmawiała z nimi prezes 
Stowarzyszenia Anna Dela.

- Biorąc przykład z osób na-
grodzonych, ale także z wszystkich 
przedstawionych prezentacji, wiemy 
że działać i czynić dobro, możemy 
także teraz w czasie pandemii. A mo-
że zwłaszcza teraz… Bądźmy dobrzy 
mimo to. Do zobaczenia za rok – 
miejmy nadzieję, że już w tradycyjnej 
formie - zapraszają na kolejne, XIV 
Targi Wolontariatu organizatorzy: 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser” oraz działające w jego 
strukturach Centrum Wolontariatu. 
Targi jak co roku odbyły się w ramach 
projektu „Potrzebujesz mnie, wiec 
jestem” przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.

Podziękowania
dla Zakładu Pogrzebowego Zbigniewa Kwinty

za profesjonalną organizację ceremonii pogrzebowej

składają Żona, Córka i Syn z Rodzinami

Jana Gamrata 

ŚŚPP

Serdecznie dziękuję
Panu Romanowi Piaśnikowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz

i najbliższym współpracownikom, 
ks.  Mieczysławowi Miarce Proboszczowi Parafii św. Andrzeja w Olkuszu,

Dyrektorom olkuskich szkół podstawowych i przedszkoli
oraz koleżankom i kolegom z byłego Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu
za udział w ceremonii pogrzebowej, kwiaty i intencje mszalne

za mojego Tatę

Bożena Krok z Rodziną

Jana Gamrata 
ŚŚPP

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym i Sąsiadom

za okazane współczucie, życzliwość, słowa wsparcia,
udział w ceremonii pogrzebowej, modlitwę,

liczne intencje mszalne za

składają Żona, Córka i Syn z Rodzinami

Jana Gamrata 
ŚŚPP

Kondolencje | Nekrologi
Podziękowania
tel. 32 754 44 77
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PAZUREK
A.N.Q.A.

W miejscowości Pazurek, za-
rządca drogi wojewódzkiej nr 783, 
bez konsultacji z mieszkańcami 
i Sołtysem,  usunął dwa przejścia 
dla pieszych. Likwidacji uległo rów-
nież przejście z parkingu leśnego 
do rezerwatu. Wśród mieszkańców 
zawrzało. Żądają od ZDW w Krako-
wie przywrócenia zlikwidowanych 
przejść.

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie z początkiem listopada 
podjął decyzję o likwidacji trzech 
przejść dla pieszych na drodze woje-
wódzkiej nr 783. Dwa z nich znajdują 
się w sołectwie Pazurek, a jedno przy 
parkingu przed wejściem do rezer-
watu przyrody. Mieszkańcy twierdzą, 
że nikt nie pytał ich o zdanie w tej 
sprawie.

Drogowy absurd
Mimo to, zostały one zlikwido-

wane w dniu 4 listopada i od tej pory 
chcąc bezpiecznie przedostać się na 
drugą stronę ruchliwej drogi, miesz-
kańcy Pazurka są zmuszeni udać się 
do Chrząstowic lub Zarzecza, gdyż 
tam znajdują się najbliższe dozwo-
lone przejścia. - Nie jestem w stanie 
zrozumieć tej paradoksalnej decyzji. 
To tak, jakby komuś  zaproponować 
drogę przejazdu  z Olkusza do Kra-
kowa  przez Miechów - komentuje 
całą sytuację radny Grzegorz Tomsia.

W dniu 18 listopada doszło do 
spotkania, w którym uczestniczy-
ło: kierownictwo ZDW z Krakowa, 
wiceburmistrz Olkusza Jolanta Mo-
tyczyńska, miejski radny Grzegorz 

Tomsia, sołtys  Jan Szczepara oraz 
mieszkańcy Pazurka. - Stanowisko 
przedstawicieli ZDW Kraków było 
następujące : przejścia dla pieszych 
zostały zlikwidowane, gdyż były  mało 
uczęszczane przez pieszych. Z taką 
argumentacją  nie zgodzili się jednak 
pozostali przedstawiciele spotkania – 
relacjonuje radny.

Przedstawiciele gminy Olkusz 
oraz mieszkańcy sołectwa nie ak-
ceptują likwidacji przejść ze względu 
na duże zagrożenie bezpieczeństwa. 
Zawnioskowali o niezwłoczne ich 
przywrócenie. - Przejścia dla pieszych 
w miejscowości Pazurek funkcjo-
nowały od wielu lat i gwarantowały 
bezpieczeństwo dla dzieci, osób 
starszych, niepełnosprawnych i po-
zostałych mieszkańców udających 
się na przystanek autobusowy, do 
sklepu, szkoły czy pobliskiej kaplicy. 
Jedno z przejść posiadało także tzw.  
„wysepkę” pośrodku jezdni, by pie-
szy mógł bezpiecznie zatrzymać się 
przechodząc przez drogę – czytamy 

w jednym z pism, jakie wpłynęło do 
naszej redakcji.

Jak zadbać 
o bezpieczeństwo?

Konieczne jest również przy-
wrócenie przejścia prowadzącego 
z parkingu do rezerwatu przyrody. 
- W trakcie każdego słonecznego 
weekendu na parkingu leśnym par-
kuje kilkanaście do kilkudziesięciu 
samochodów. Tylko w ciągu ostat-
niego weekendu skorzystało z niego 
około 200 aut. Przyjeżdżają tam całe 
rodziny z dziećmi. Jest to ważne dla 
rozwoju naszego rejonu. Obawiam 
się, że jeżeli nie będą przywrócone 
w tych miejscach przejścia dla pie-
szych, to w końcu dojdzie do trage-
dii – argumentuje Krzysztof Lorek, 
mieszkaniec Pazurka.

Mieszańcy przy usuwaniu pasów 
usłyszeli od pracowników likwidu-
jących przejścia, że to dla poprawy 

bezpieczeństwa. – Ciekawe tylko 
czyjego? – pytają retorycznie ludzie 
interweniujący w naszej redakcji. – 
Jeśli rzeczywiście tak miałoby być, 
to w chwili obecnej najlepiej zainsta-
lować tutaj dodatkowe urządzenie 
dyscyplinujące kierowców, takie 
jak fotoradar lub odcinkowy pomiar 
prędkości – dodają.

Zwłaszcza, że prędkość, jaką 
kierowcy rozwijają przejeżdżając 
przez wieś jest dużo większa, niż za-
lecane 50km/h. - Może Pazurek nie 
jest dużą miejscowością, ale czasami 
przejście na drugą stronę drogi w tym 
momencie graniczy z cudem. Sytuacja 
się pogarsza zwłaszcza przed weeken-
dem i w niedzielę, kiedy to wiele osób 
przemieszcza się ze Śląska w stronę 
Miechowa i na odwrót. Poza tym w ka-
plicy w centrum Pazurka od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni odbywają 
się Msze, w których uczestniczą nie 
tylko mieszkańcy, ale ich przyjezdne 
rodziny –mówi Krzysztof Lorek.

Jakby absurdów tej sytuacji 
było mało, od kilku dni zarządca 
drogi liczy osoby przechodzące przez 
drogę. - Tylko chyba zapomniał, że 
jest pandemia i ludzie mają przykaz 
niewychodzenia z domu, a dzieci nie 
chodzą do szkoły – komentują cała 
sytuację mieszkańcy.

Zwróciliśmy się z prośbą o wy-
jaśnienia w tej sprawie do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
W oczekiwaniu na odpowiedź 
zachęcamy naszych Czytelników 
do dyskusji! Co sądzicie na ten 
temat?

Pazurek bez przejść dla pieszych

BOGUCIN DUŻY
Wiola�Woźniczko

Boisko, oświetlenie, zieleń - 
tak zmienił się teren wokół remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
Izby Regionalnej w Bogucinie 
Dużym.

Poprzednio było tam asfaltowe 
boisko. Teraz powstał nowy, wie-
lofunkcyjny obiekt z nawierzchnią 
poliuretanową do gry w: siatkówkę, 
badmintona i mini koszykówkę. 
Zamontowano ogrodzenie z piłko-
chwytami. Całość dopełnią ławki 
oraz kosze na śmieci. Wykonawcą jest 
wyłoniona  w przetargu firma Provol 
Sp. z o. o. z Olkusza (362 564,66 
złotych). Gmina Klucze na inwesty-
cję w Bogucinie Dużym otrzymała 
dotację z samorządu Województwa 
Małopolskiego w ramach programu 
„Małopolska infrastruktura rekre-
acyjno – sportowa” w wysokości 152 
320,00 złotych. 

Teren przy boisku zyskał nową 
zieleń - drzewa i ozdobne krzewy. 
39 154,00 złotych na nasadzenia 
pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Boisko gotowe!

ZGŁOŚ INTERWENCJE - tel. 32 754 44 77

OGŁOSZENIE MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

Kluczewscy stróże prawa rozpoczynają w tym tygodniu 
służbę w nowym budynku przy ul. Zawierciańskiej 18a 
w Kluczach. Nowoczesny komisariat powstał od podstaw, 
a jego budowa była odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania 
mieszkańców oraz samorządu lokalnego. Policjanci otrzy-
mali również nowoczesny radiowóz marki Ford Ranger, 
który będzie przeznaczony do służby w  terenie. Ze względu 
na sytuację związaną z Covid-19, nie było możliwości prze-
kazania budynku i radiowozu oraz złożenia podziękowań za 
wsparcie i okazaną pomoc w uroczystej formie.  

Dotychczasowy budynek Komisariatu Policji w Kluczach zlokalizowany był przy 
ul. Zawierciańskiej 18. Siedziba nie spełniała obowiązujących aktualnie standardów 
technicznych, architektonicznych, funkcjonalnych. Warunki lokalowe nie pozwalały 
na wygospodarowanie pomieszczenia do obsługi interesantów, a strome schody 
prowadzące, zarówno do komisariatu, jak i na piętro, z pewnością stanowiły duże 
utrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy kobiet w cią-
ży. Wychodząc naprzeciw problemom i oczekiwaniom mieszkańców Wójt Gminy 
Klucze wydał decyzję o przekazaniu działki (wartości ponad 67 tys. zł) na rzecz 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz dofi nansowaniu inwestycji zwią-
zanej z budową komisariatu. W ten sposób doszło do podpisania umowy między 
samorządem lokalnym, a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Rozpoczęcie 
budowy nastąpiło pod koniec grudnia 2018 roku. Zakończenie prac oraz odbiór bu-
dynku odbył się we wrześniu 2020 roku. Środki na inwestycję pochodziły z budże-
tu Gminy Klucze (550 000 zł) oraz budżetu Policji, w tym większość z rządowego 
Programu Modernizacji Policji. Całkowity koszt budowy wyniósł około 6 mln. zł. Na 
meble i inny sprzęt kwaterunkowy przeznaczono ponad 215 tys. zł. Wyposażenie 
obiektu w systemy telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy urządzenia wielofunk-
cyjne kosztowało ponad 185 tys. zł.

W tym tygodniu kluczewscy stróże prawa stopniowo przeprowadzają się do 
nowego budynku i rozpoczynają służbę na nowych miejscach pracy. Siedziba lokal-
nej Policji jest nowoczesna i przystosowana do współczesnych potrzeb, jakie stoją 
przed mundurowymi. W projekcie uwzględniono wszystkie pomieszczenia wykorzy-
stywane do realizacji podstawowych zadań jednostki, których możliwości utworze-
nia nie gwarantował dotychczas użytkowany budynek. Obecna siedziba Komisariatu 
Policji w Kluczach, to budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Do głównego 
wejścia prowadzą schody, jest również podjazd dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Na parterze natomiast, umiejscowiono pomieszczenie recepcji, pokój przyjęć 
interesantów, pomieszczenia biurowe, a także sanitarne przystosowane dla osób 
z niepełnosprawnościami. Na I piętrze znajduje się sekretariat wraz z pokojem ko-
mendanta, pokoje biurowe policjantów, a także zaplecze socjalne oraz sala odpraw. 
Na poddaszu z kolei, znajdują się pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym 
oraz siłownia.

Policjanci z Klucz mają również do swojej dyspozycji nowy radiowóz, to Ford 
Ranger. Jego dofi nansowanie odbyło się w ramach akcji „sponsoringu” organizo-
wanej przez Komendę Główną Policji we współpracy z samorządami. To również 
wynik dobrej współpracy i zrozumienia potrzeb służby przez Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu oraz Urząd Gminy w Kluczach. Wartość samochodu to około 200 tysięcy 
złotych, z czego 40 tys. przeznaczył Powiat Olkuski a  60 tys. Gmina Klucze. Nowo-
czesny radiowóz był potrzebny funkcjonariuszom, szczególnie do działań w terenie. 
Tematem debat społecznych orgaznizowanych w gminie Klucze była m.in. poprawa 
bezpieczeństwa na terenie Pustyni Błędowskiej. To wtedy zrodził się pomysł, odpo-
wiedniego doposażenia służb, by te mogły szybko reagować na różnego rodzaju 
zagrożenia.

- W nowym budynku policjanci będą mieli znacząco lepsze warunki pracy, a co 
za tym idzie warunki obsługi obywateli. Przede wszystkim, będzie także bezpiecz-
niej i wygodniej dla mieszkańców – mówi o inwestycji Komendant Wojewódzki Policji 
w Krakowie inspektor Roman Kuster. - Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazane 
wsparcie i zrozumienie potrzeb Policji i społeczności lokalnej. Mając dzisiaj w dys-
pozycji nowoczesny budynek i radiowóz, praca stróżów prawa na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców, będzie o wiele łatwiejsza i bardziej efektywna. 

NOWY BUDYNEK KOMISARIATU 
POLICJI W KLUCZACH JUŻ OTWARTY

– Gwarancją bezpieczeństwa Małopolan są 
skuteczne i nowoczesne polskie służby. Odpo-
wiedni sprzęt i warunki pracy funkcjonariuszy 
są niezbędne do wykonywania swoich obo-
wiązków – powiedział wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita.

– Powiat olkuski, Gmina Klucze i Policja sfi -
nansowali zakup nowego samochodu tereno-
wego dla Komendy Policji w Kluczach w celu 
usprawnienia codziennej pracy funkcjona-
riuszy – dodaje starosta powiatu olkuskiego 
Bogumił Sobczyk.

– Dziękuję za tak szybką i sprawną realizację 
budowy nowego komisariatu policji. W ciągu 
dwóch lat powstał nowy komisariat, który 
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców – 
podkreśla wójt Gminy Klucze Norbert Bień.
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OLKUSZ, WOLBROM
Wiola�Woźniczko,�fot.�FIBER

W ostatnich miesiącach wie-
lokrotnie pisaliśmy o różnych ini-
cjatywach mieszkańców, firm czy 
organizacji związanych z okresem 
pandemii. Naszą akcję nazwaliśmy 
„Zostań koronabohaterem”. Do 
tego grona dołączyła firma IN-
TERKONEKT, dostawca internetu 
światłowodowego FIBER.

Firma stawia nie tylko na walkę 
z pandemią, ale i starania o czyst-
sze powietrze. - FIBER od wielu lat 
angażuje się w życie lokalnego spo-
łeczeństwa, aktywnie włączając się 
różne przedsięwzięcia, które służą 
nam wszystkim. Sytuacja, w której 
się znaleźliśmy, jest dla wszystkich 
trudna, również dla samorządów, 
dlatego wyszliśmy z inicjatywą takiego 
wsparcia. Mogę obiecać, że na tym 

nie koniec - uważa Tomasz Furman, 
właściciel firmy INTERKONEKT, do-
stawcy internetu światłowodowego 
FIBER.

O konieczności częstej dezynfek-
cji rąk w dobie pandemii wie chyba 
każdy. FIBER pomyślał o najmłod-
szych mieszkańcach Olkusza i ich 
opiekunach, którzy odwiedzają nowy 
plac zabaw w Dolince na osiedlu Mło-
dych. To właśnie tam zamontowano 
zakupiony przez firmę dezynfekator. 
Takie samo urządzenie jest również 
w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, 
gdzie bezdotykowo można korzystać 
z płynu dezynfekującego.

FIBER troszczy się także o czy-
ste powietrze. Stąd pomysł na akcję 
zakupu drzewek dla Olkusza i Wol-
bromia. Klony, wiśnie czarne i jodły 
balsamiczne rosną już przy ulicach: 
Łokietka, Chrobrego, Lipowej oraz 
przy Domu Kultury w Wolbromiu. 

– Dbamy o środowisko, w którym 
pracujemy i żyjemy. Wszystkim 
nam zależy na tym, aby wspólna 
przestrzeń była zadbana i zielona. 
Wspólnie z pracownikami Urzędu 
Miasta i Gminy Wolbrom wybraliśmy 
miejsca, w których często przebywają 
mieszkańcy, głównie nowe place za-
baw i siłownie na świeżym powietrzu. 
Drzewa są nie tylko ratunkiem przed 
smogiem, ale również dają trochę 
cienia w upalne dni – uważają wła-
ściciele firmy INTERKONEKT.

 Z kolei w Olkuszu w Dolince na 
osiedlu Młodych pojawiły się brzozy. 
– Bardzo się cieszymy, że możemy 
w taki sposób zaangażować się w pro-
jekty przeznaczone dla olkuszan. 
Jedną z naszych firmowych wartości 
jest aktywność we wszystkich sfe-
rach życia, w tym również aktywny 
odpoczynek. Stąd nasze szczególne 
zaangażowanie w to, aby Dolinka 
była miejscem chętnie wybieranym 
na spacer, zabawę z dziećmi, jazdę 
na rolkach czy rowerze – komentują 
właściciele INTERKONEKT-u.

 - Zaangażowanie lokalnych 
firm w projekty społeczne jest z per-
spektywy mieszkańców niezwykle 
istotne. Wiele razy mogliśmy liczyć 
na przychylność firmy i w imieniu 
mieszkańców bardzo dziękujemy 
– mówią Wojciech Ozdoba i Jan Du-
rański z zarządu osiedla Młodych. 
Za zaangażowanie w sprawy osiedla 
FIBER został uhonorowany statuetką 
Przyjaciel Osiedla Młodych.

Jak podkreślają właściciele fir-
my, inicjatywy to efekt dobrej współ-
pracy z samorządowymi władzami 
obydwu gmin.

Zostań koronabohaterem: 
FIBER dla mieszkańców

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

R E K L A M A
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TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Rada Gminy Trzyciąż przyjęła 
nowe stawki opłat za odbiór odpa-
dów komunalnych na lata 2021-22. 
Cena nie zmieni się w stosunku do 
obecnie obowiązującej, pod warun-
kiem skorzystania z ulgi za kom-
postowanie bioodpadów. Władze 
samorządowe liczą, że w wiejskiej 
gminie, jaką jest Trzyciąż kompo-
stowanie praktycznie dla nikogo 
nie będzie problemem.

Po rozstrzygnięciu przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu gminy Trzy-
ciąż na dwa kolejne lata koniecz-
ne było przyjęcie nowych stawek, 

które będą obowiązywały w czasie 
obowiązywania umowy podpisanej 
ze zwycięzcą przetargu, czyli ZGK 
Bolesław. Dotychczasową stawkę za 
wywóz odpadów komunalnych, czyli 
23 zł, uda się utrzymać, pod warun-
kiem złożenia przez właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych nowych 
deklaracji „śmieciowych”, w których 
mieszkańcy zobowiążą się do zmniej-
szenia ilości oddawanych odpadów, 
poprzez kompostowanie bioodpadów 
w kompostownikach przydomowych.

Po długich dyskusjach na temat 
możliwości obniżenia stawek, przy 
zachowaniu obowiązującej zasady 
samofinansowania się systemu, 
większość radnych przychyliła się do 
propozycji wójta Romana Żelaznego, 

aby mieszkańcy deklarujący kompo-
stowanie mogli skorzystać z 5-złoto-
wej bonifikaty  w stosunku do kwoty 
bazowej (28 zł), czyli ostatecznie 
płacić tyle, co dotychczas.

- Jestem przekonany, że prak-
tycznie wszyscy mieszkańcy naszej 
gminy mają możliwość znalezie-
nia miejsca przy domu, gdzie będą 
wrzucali odpady biodegradowalne. 
Tym samym liczba śmieci oddawa-
nych odbiorcy do wywozu i utylizacji 
zmniejszy się, co obniży koszty utrzy-
mania systemu w taki sposób, aby 
nie było konieczności podnoszenia 
stawek. W tej sytuacji konieczne 
jest tylko wypełnienie i dostarczenie 
do urzędu nowej deklaracji z zazna-
czeniem woli kompostowania części 

odpadów. Osoby, które nie będą 
chciały kompostować, zapłacą stawkę 
podstawową, natomiast ci, którzy nie 
będą wywiązywali się z ustawowego 
obowiązku segregowania śmieci, 
zgodnie z zapisami ustawy, mogą być 
ukarani nałożeniem stawki wynoszą-
cej dwukrotność kwoty bazowej, czyli 
56 zł – wyjaśnia wójt Roman Żelazny.

- Aby ułatwić mieszkańcom do-
konanie formalności złożenia nowych 
deklaracji i przyspieszyć cały proces, 
poprosiliśmy o współpracę sołtysów, 
którzy nie tylko dostarczą wszystkim 
mieszkańcom przygotowane już no-
we deklaracje wraz z informacją na 
temat zmian, ale także będą odbie-
rali i dostarczali do Urzędu Gminy 
w Trzyciążu wypełnione druki, które 

mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości będą mogli wrzucić do spe-
cjalnych skrzynek, umieszczonych 
na posesjach sołtysów. Dodatkowo 
nowe deklaracje można przesłać do 
urzędu poprzez ePUAP Urzędu Gmi-
ny Trzyciąż na adres: /rxy7gq084p/
skrytka, tradycyjną drogą pocztową 
lub osobiście – do skrzynki na dzien-
niku podawczym UG. Druk nowej 
deklaracji został też udostępniony na 
stronie internetowej gminy: https://
gminatrzyciaz.pl – informuje Wójt 
Gminy Trzyciąż.

Cena zaoferowana w przetargu 
przez jedynego oferenta za odbiór 
tony odpadów komunalnych jest mi-
nimalnie mniejsza od obowiązującej 
w obecnym okresie, niemniej jednak 

w gminie Trzyciąż zauważalną ten-
dencją jest stopniowy, systematyczny 
przyrost masy odbieranych od miesz-
kańców odpadów komunalnych. 
Gdyby wziąć pod uwagę ten wzrost, 
śmieci powinny podrożeć. Pomysł 
kompostowania części odpadów we 
własnym zakresie ma na celu zmniej-
szenie ilość oddawanych ton śmieci, 
a co za tym idzie - ograniczenie wzro-
stu stawek za ich odbiór w ramach 
podpisanej umowy. W ten sposób 
samym zachęta w postaci finansowej 
bonifikaty za kompostowanie jest 
realną szansą na realizację oszczęd-
nościowych, a zarazem ekologicznych 
idei postulowanych przez samorzą-
dowców z gminy Trzyciąż.

Cena po staremu pod warunkiem kompostowania

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

BOLESŁAW
A.N.Q.A.

Polskokatolicki ksiądz Tadeusz 
Budacz, zamierza w najbliższą nie-
dzielę poświęcić bożonarodzeniowe 
opłatki, transmitując jednocześnie 
całe wydarzenie w Internecie. 
W poniedziałek zaś rozwiezie je 
swoim parafianom pod same drzwi.

Ksiądz Tadeusz Budacz z polsko-
katolickiej parafii pod wezwaniem św. 
Barbary w Krzykawie – Małobądzu 
znany jest ze swojego niekonwen-
cjonalnego podejścia do szerzenia 
ewangelii. W swojej pracy czerpie 
garściami z dobrodziejstw Internetu, 
za pomocą którego na bieżąco komu-
nikuje się ze swoimi „owieczkami”. 
Nie boi się również wychodzić do nich 
ze swoją posługą. I robi to częściej, 
niż raz do roku, w trakcie wizyty 
duszpasterskiej.

Wiosną ksiądz zasłynął zorga-
nizowaniem mobilnego święcenia 
palm i wielkanocnych pokarmów. 
W posłudze pomagali mu wtedy jego 
syn oraz dwaj inni polskokatoliccy 
duchowni – Antoni Norman i Bartosz 
Norman z parafii p.w. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Bukownie. Przez 
trzy dni „mobilni” kapłani odwiedzili 
wiele okolicznych sołectw i osiedli, 
dokonując poświęcenia z samocho-
du koszyczków wystawianych przy 
ogrodzeniach domów, na balkonach 
lub w oknach mieszkań.

Jak można było się spodziewać, 
także i tym razem ksiądz nie zamie-
rza poddać się w obliczu pandemii. 
W najbliższą niedzielę, o godzinie 
9:30, duszpasterz planuje poświęcić 
opłatki na stół wigilijny. Wydarzenie 
transmitowane będzie oczywiście 

w Internecie. W poniedziałek zaś, 
w godzinach miedzy 8:00 a 14:00, 
razem ze swoim synem, rozwiezie 
je w zdezynfekowanych i szczelnie 
zapakowanych foliach do domów 
swoich parafian. „Pakiety świąteczne” 
zostawiane będą w skrzynkach na 
listy, furtkach, lub też zawieszane na 
klamkach do drzwi.

- Ci Wszyscy, którzy chcieliby 
otrzymać od nas opłatek proszeni są 
w by w tym dniu i w tych godzinach 
po prostu zostawili pustą reklamówkę 
na swoim ogrodzeniu czy drzwiach, 
byśmy mogli tam zostawić opłatki. 
Najlepiej zgłosić chęć ich otrzymania 
wcześniej poprzez SMS lub wiado-
mość na Facebook-u. Jeśli zdarzyłoby 
się, że kogoś pominęliśmy, to prosimy 
w tym dniu o telefon pod numer 504 
094 027, tak, abyśmy mogli naprawić 
przeoczenie – informuje za pośred-
nictwem mediów społecznościowych 
kapłan.

Trasa ich przejazdu przebiegać 
ma przez: Ujków Nowy, Pniaki, Ma-
łobądz (ul. Górna, Miła i Kmieca), 
Krzykawę, Krzykawkę (ul. Fr. Nullo, 
Kużniczka, Nowa, Starowiejska, Sło-
neczna, Podgórska), Krze i Podlipie. 
- Ja z moją rodziną przy wigilijnym 
stole będziemy pamiętać o każdym 
z was, tak jakbyście byli z nami. 
Proszę nie zapomnijcie też o nas 
zasiadając do wigilijnej wieczerzy, bo 
my również potrzebujemy waszego 
modlitewnego wsparcia. Przez te 
symbole świąteczne możemy być 
razem i zachować wszystkie tradycje 
i polskie zwyczaje związane ze Świę-
tami Bożego Narodzenia – apeluje 
do swoich parafian polskokatolicki 
ksiądz.

Polskokatolicki 
ksiądz rozwiezie 

opłatki

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

W październiku informowa-
liśmy na naszych łamach, które 
drogi w gminie Klucze doczekają 
się tej jesieni remontu. Cztery 
trakty są już gotowe.

Na ul. Pustynnej w Chechle, ul. 
Skalskiej w Hucisku i drodze w Bogu-
cinie Dużym zakres prac obejmował 
wyrównanie nawierzchni asfalto-
wych, ścinanie poboczy, uzupełnienie 

podbudowy z tłucznia kamiennego, 
wykonanie nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Z kolei na 
drodze do stadionu w Bydlinie wy-
konano rozbiórkę nawierzchni asfal-
towych i krawężników, uzupełniono 
podbudowę z tłucznia kamiennego, 
zabudowano krawężniki i obrzeża. 
Trakt zyskał nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej i z mieszanki 
mineralno-asfaltowej.

Remonty wykonało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo – Mostowych 
„Myszków” Sp. z o. o. z Żarek.

Po drogowych 
remontach
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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.

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.

Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – soczewki 
PREMIUM, opieka anestezjologiczna, bez-
płatne kontrole pooperacyjne. Poradnia 
Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i DZIECI. 
"OKO-TEST" Olkusz,  ul .  Nul lo 35 B.  
Rejestracja – tel. 32 643 25 85 godz. 9-16  
www.okotest.pl

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.
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. 

Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista psy-
cholog kliniczny, certyfikowany psychotera-
peuta uzależnień. Psychoterapia osób uzależ-
nianych, współuzależnionych oraz DDA. 
Porady psychologiczne oraz wsparcie osób w 
kryzysie psychologicznym. Psychologiczna 
diagnoza kliniczna. Centrum Medyczne S5, 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, tel. 668 127 238.

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

28.11. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

29.11. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

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

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

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

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

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

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

Koniec z codziennymi  
raportami SANEPID-u!

R E K L A M A

POWIAT
A.N.Q.A.

Przez ostatnie pół roku nie-
mal codziennie publikowaliśmy 
na naszej stronie internetowej 
komunikaty o aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej w powiecie 
olkuskim. Etap ten można jednak 
uznać za zamknięty. Od wtorku 
sanepidy w całej Polsce przestały 
bowiem podawać do publicznej 
wiadomości dane statystyczne do-
tyczące COVID-19. Zastąpić ma je 
platforma informacyjna Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego.

Koniec z codziennym rapor-
towaniem o sytuacji epidemicznej 
w poszczególnych miastach czy 
powiatach przez lokalne sanepidy. 
Decyzją Ministerstwa Zdrowia i Głów-
nego Inspektora Sanitarnego lokalne 
stacje sanitarne przestają podawać do 
publicznej wiadomości dane na temat 
ilości zakażeń, zgonów i ozdrowień. 
Embargo informacyjne mają nie 
tylko powiatowe, ale i wojewódzkie 
stacje sanitarno-epidemiologiczne 
oraz urzędy wojewódzkie i starostwa.

Jak przyznają sami przedstawi-
ciele Ministerstwa Zdrowia, wpływ 

na podjęcie tej decyzji miały rozbież-
ności, jakie pojawiały się pomiędzy 
oficjalnymi danymi prezentowanym 
przez stronę rządową, a danymi 
z lokalnych sanepidów, sumowanymi 
przez internautów. Na przestrzeni 
ostatnich tygodni uzbierało się aż 
22 tys. przypadki zachorowań, które 
nie zostały odnotowane w oficjalnych 
statystykach.

- Głównymi przyczynami za-
istniałej sytuacji były: opóźnienia 
w raportowaniu wyników do Inspekcji 
Sanitarnej przez laboratoria testujące 
w kierunku SARS-CoV-2, różne źró-
dła pozyskiwania danych i potrzeba 
ich weryfikacji, różne cele zbieranych 
danych (m. in. statystyki zakażeń, 
opracowanie ognisk epidemiologicz-
nych, w tym identyfikacja źródeł 
zakażeń), przerwy w pracy stacji 
sanitarno  -  epidemiologicznych spo-
wodowane izolacją lub kwarantanną 
pracowników (okresowo ok. 20 proc. 
składu osobowego wyłączona z pracy) 
- informuje GIS. 

Wtorek, 24 listopada bieżącego 
roku, był  pierwszym dniem, kiedy 
sanepidy nie poinformowały o danych 
statystycznych na temat COVID-19. 
Wtedy zaczął bowiem obwiązywać 

tzw. „jednolity model raportowania”. 
Ministerstwo Zdrowia poinformowało 
tego dnia o o ponad 10 tys. nowych 
zakażeń. Do puli tej dodano „hurtem” 
brakujące 22 tys. przypadków. 

Statystyki dotyczące epidemii 
mają być teraz przekazywane bez-
pośrednio przez laboratoria do GIS 
i publikowane na rządowej platformie. 
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, 
dane te pochodzą z systemu EWP, 
czyli prowadzonego przez Minister-
stwo Zdrowia Centrum Systemów 
Informatycznych Ochrony Zdrowia. 
Z aktualnym zestawieniem mówią-
cym o ilości zachorowań i zgonów 
w powiatach można zapoznać się pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/
koronawirus/mapa-zarazen-koro-
nawirusem-sars-cov-2-powiaty

Obecne raporty nie są tak szcze-
gółowe jak te, które były publikowane 
do tej pory przez lokalne sanepidy. Co 
prawda możemy się z nich dowiedzieć, 
że w chwili pisania tego tekstu (środa, 
25.11.2020 r.), w naszym powiecie 
odnotowano 35 nowych przypadków 
zakażenia SARS-CoV-2 oraz 7 zgo-
nów. Nie wiemy jednak, jakie ma to 
przełożenie na poszczególne gminy. 
Z lektury tej nie dowiemy się również  
nic o ilości ozdrowieńców oraz o tym, 
ile osób przebywa aktualnie w izolacji 
lub na kwarantannie.

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
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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 Tanio sprzedam solarium 
w bardzo dobrym stanie.  

Tel. 509 556 872
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.
 ǧ Sprzedam komplet opon 

Dunlop 222/55 R17  
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.

 ǧ Zamienię mieszkanie na dom 
z dopłatą lub kupię dom w 
Olkuszu 100-120 m2 z 2 łazien-
kami. Pośrednikom dziękuję!!! 
Tel. 579 510 579.

RÓŻNE
 ǧ Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych "TUW" BR w 
Katowicach unieważnia druki: od 
AA3388207 do  AA3388225 szt. 
19. w związku z zagubieniem. 

BOLESŁAW
Wiola�Woźniczko

Jak co roku Centrum Kultury 
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu 
organizuje Bolesławski Konkurs 
Kolęd i Pastorałek. Amatorzy, 
którzy chcą w nim uczestniczyć, 
muszą nagrać w domu swoje wyko-
nanie kolędy lub pastorałki.

Trwająca pandemia wymusiła 
pewne zmiany w organizacji konkur-
su, który organizowany jest już po 
raz 21. -Nagrany film prosimy umie-

ścić na dysku Google z możliwością 
otwarcia przez Odbiorcę, a link oraz 
kartę zgłoszeniową wysłać na adres: 
ck@gminaboleslaw.pl – czytamy 
w regulaminie. Filmy można nadsyłać 
do 15 grudnia. Wyniki poznamy 22 
grudnia – zostaną one opublikowane 
na stronie internetowej oraz facebo-
oku bolesławskiego Centrum Kultury.

Każdy może zaprezentować jeden 
utwór (maksymalnie 3 zwrotki) - a’ 
capella, przy akompaniamencie in-
strumentu lub z podkładem muzycz-
nym (dla dzieci do 6 lat dopuszczony 
jest podkład muzyczny zawierającą 

linię melodyczną). Jurorzy ocenią 
muzykalność, poczucie rytmu, dobór 
repertuaru interpretację i ogólny 
wyraz artystyczny. Organizatorzy za-
znaczają, że jakość techniczna nagrań 
nie będzie miała wpływu na ocenę.

Nagrody zostaną przyznane 
w pięciu kategoriach wiekowych: do 
lat 6 (rocznik 2013 włącznie), 7 – 9 
lat (roczniki 2012-2010), 10 - 12 lat 
(2009-2007), 13 - 15 lat (2006-2004), 
od 16 lat (rocznik 2003 włącznie).

Regulamin dostępny jest na 
www.gminaboleslaw.pl/centrum-
-kultury

Nagraj kolędę i weź udział w konkursie
OLKUSZ

Wiola�Woźniczko

Inwestycje dotyczące gmin-
nych traktów w Olkuszu idą pełną 
parą. W magistracie rozstrzygnięto 
przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z uzyskaniem ostatecznego 
wymaganego prawem zgłoszenia 
lub pozwolenia na budowę dla 
czterech inwestycji.

Jedną z nich jest przebudowa 
ul. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu. 
Tutaj zaplanowano m. in. przebu-
dowę drogi, oświetlenia ulicznego 
oraz kanalizacji deszczowej, a także 
maksymalizację miejsc postojowych. 
Kolejne przedsięwzięcie dotyczy ul. 
Jasnej. Poza wykonaniem jezdni wraz 
z poboczami (z uwzględnieniem śladu 
istniejącej drogi) zostaną wymienione 
uliczne lampy, powstanie kanalizacja 
deszczowa i zjazdy do posesji w gra-
nicach pasa drogowego. Przebudowa 
drogi i kanalizacji deszczowej, mak-

symalizacja miejsc postojowych, 
wymiana opraw oświetlenia ulicznego 
– to plany dotyczące na ul. Hardego.

Projektowymi pracami opisanych 
przedsięwzięć zajmie się wyłoniona 
w przetargu firma INŻYNIERIA Jerzy 
Sowa z Trzebini.

Z kolei dokumentację przebudo-
wy ul. Batalionów Chłopskich (wraz 
z chodnikami) wykona A4 PROJEKT 
Pracownia Projektowa Dominik Kącki 
z Trzebini. Na ulicy tej mają zostać 
dobudowane miejsca postojowe z par-
kowaniem prostopadłym.

Cztery inwestycje do zaprojektowania

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

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Firma ProBiznes Marta Krawczyk, na-
wiązała współpracę z ZHG „Bolesław” 
S.A. w celu znalezienia zatrudnienia 
pracownikom, którym wygasa umowa 
o pracę z dniem 31.12.2020r., z który-
mi została rozwiązania umowa o pra-
cę, również emerytowanym górnikom 
oraz osobom z prawem do emerytury, 
w związku z zamknięciem kopalni Po-
morzany i zakończeniem wydobycia rud 
cynku i ołowiu. 

Dzięki pozyskanym środkom z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, firma 
ProBiznes Marta Krawczyk dysponuje na-
rzędziami, BEZPŁATNYMI DLA PRACOW-
NIKÓW ZGH BOLESŁAW, które pozwalają 
na objęcie wsparciem osób, zamieszku-
jących powiat Olkuski, powyżej 30 roku 
życia, w postaci doradztwa zawodowe-
go, stwarzając możliwość przekwalifiko-
wania się, nabycia nowych kwalifikacji/
uprawnień (np. SEP, uprawnienia spawal-
nicze, wózki widłowe, operator suwnicy, 
prawo jazdy kat. C, C+E, uprawnienia na 
koparko-ładowarkę, kursy komputero-
we, operator CNC itd.), kompetencji (np. 
sprzedaż, obsługa klienta itd.) – dodatko-
wo dla chętnych proponujemy uczestni-
ctwo w stażach zawodowych (płatnych 
przez nas) z gwarancją zatrudnienia. 
Osoby stale mogą korzystać z pomocy 
pośredników pracy, którzy mając oferty 

pracy, indywidualnie z osobą opracowują 
dedykowane dokumenty aplikacyjne (CV, 
List motywacyjny) i pozyskają dla nich 
pracę (współpracujemy z największymi 
pracodawcami w Olkuszu bezpośrednio).

Pozyskane środki na aktywizację za-
wodową osób – pracowników - górni-
ków ZGH Bolesław S.A., są alternatywą 
i realnym wsparciem na dynamicznie 
zmieniającym się rynku pracy. Pragnie-
my podkreślić, iż firma ProBiznes Marta 
Krawczyk nie jest agencją zatrudnienia, 
stale monitoruje lokalny i regionalny ry-
nek pracy i posiada doświadczenie (12 
letnie), wiedzę oraz dysponuje wykwalifi-
kowaną kadrą pracowników, która nakie-
rowana jest na osiągnięcie zamierzonego 
celu tj. znalezienia pracy osobom, którzy 
tej pracy poszukują.  

Serdecznie zapraszamy osoby zain-
teresowane do kontaktu z nami pod nr 
telefonu: 32 706 56 76 lub 730 015 575 
lub bezpośrednio do punktu zlokalizo-
wanego w cechowni Kopalni Olkusz - Po-
morzany w każdy czwartek od 13.00 do 
15.00. Jesteśmy również dostępni od 
8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku 
na ul. Szpitalnej 5 w Olkuszu.  Serdecznie 
zapraszamy do kontaktu ponieważ ilość 
miejsc jest ograniczona. 

UWAGA KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW ZGH „BOLESŁAW” S.A.


