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KLUCZE
Wiola Woźniczko

W przyszłym roku dobiegną 
końca prace w obrębie Dworku Die-
tla i „starej gminy” w Kluczach. 
W ciągu ponad dwóch lat sporo się 
tutaj zmieniło. Właśnie ogłoszono 
przetarg na wykonanie ostatniego 
etapu - zagospodarowania terenu 
pomiędzy dwoma wymienionymi 
budynkami.

Rewitalizacyjne inwestycje w tej 
części Klucz rozpoczęto w 2018 
roku od tzw. górnego parku. Alejki 
z parkowym oświetleniem, drewnia-
na altana, ławki, kosze, stojaki na 
rowery, stoliki do gier planszowych, 
drzewa i ozdobne krzewy, ogrodzony 
plac zabaw i siłownia plenerowa - tak 
od dwóch lat wygląda to miejsce. Rów-
nież w 2018 roku rozpoczęła się grun-
towna modernizacja Dworku Dietla. 
W odnowionym budynku będzie 
sala konferencyjna, pomieszczenia 
gościnne, sala wystawiennicza, mini 
centrum rehabilitacji. Zaplanowano 
tam również miejsca do pracy biu-
rowej dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz młodych przed-
siębiorców (tzw. coworking- stoły do 
pracy indywidualnej, podstawowy 
sprzęt biurowy, dostęp do internetu). 
Niewykluczone, że swoją siedzibę 
znajdzie tam Pustynne Centrum In-
formacji. Gdy na budynku wykonano 
nową elewację, tuż pod wieżyczką 
umieszczono herb gminy Klucze, a w 
ścianie tzw. kapsułę czasu. W owej 
kapsule znajduje się list z informa-
cjami dotyczącymi obecnej kadencji 
władz samorządowych gminy, a także 
modernizacji Dworku. Włożono tak 
również egzemplarz lokalnego mie-

sięcznika „Echo Klucz”, w którym 
opisano historię przedwojennych 
właścicieli zabytku – rodzin Dietlów 
i Mauve. Prace przy zabytku jeszcze 
trwają - obiekt zostanie oddany do 
użytku w przyszłym roku.

-Po uzgodnieniach z małopol-
skim konserwatorem zabytków 
przystępujemy do ostatniego etapu 
rewitalizacji tej części Klucz. Będzie to 
wizytówka naszej gminy. Plac pomię-
dzy Dworkiem a budynkiem „starej 
gminy” razem z parkiem stworzy 
enklawę spokoju i wytchnienia dla 
mieszkańców i turystów - mówi wójt 
gminy Klucze Norbert Bień.

Nieodłączną częścią Dworku 
dawnych właścicieli Klucz jest tzw. 
park dolny. Właśnie tam w ubiegłym 
roku powstała drewniana altana, 
odtworzono także amfiteatr, któ-
rego fragmenty schodów znajdują 
się za obeliskiem upamiętniającym 
Ludwika Mauve. Przy alejkach za-
montowano ławki, kosze na śmieci, 

zainstalowano również nowe oświe-
tlenie.

W ramach rewitalizacji przy 
udziale unijnej dotacji dawny blask 
odzyskał budynek „starej gminy”. 
Gruntowny remont obejmował m. 

in.: dobudowę klatki schodowej, 
wymianę dachu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, wykonanie ta-
rasu nawiązującego stylem do sąsied-
niego Dworku Dietla. Pomieszczenia 
w piwnicach zaadaptowano na sale 

coworkingu, salę konferencyjną oraz 
sanitariaty. Część prac remontowych 
(w tym montaż windy) oraz całkowite 
wyposażenie ośrodka zostało sfinan-
sowane w ramach unijnego projektu 
„Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji 
osób niesamodzielnych w Kluczach” 
prowadzonego przez Spółdzielnię 
Socjalną OPOKA. Ośrodek pn. „Złota 
Jesień” funkcjonuje na piętrze, gdzie 
mieszkańcy 60+ z gminy Klucze mogą 
liczyć na szereg zajęć prowadzonych 
przez doświadczonych specjalistów. 
To m. in.: zajęcia terapeutyczne, 
edukacyjne i taneczne; gimnastyka, 
aktywizacja w formie rehabilitacji, 
wycieczki i spacery, a także spotkania 
ze sztuką, muzyką, filmem i literatu-
rą. Do dyspozycji seniorów są: pokój 
dzienny z miejscami do wypoczynku, 
sala do zajęć terapeutycznych i terapii 
ruchowej, pokój wsparcia indywidual-
nego, kuchnia z jadalnią, biblioteczka 
i kącik komputerowy funkcjonalnie 
połączone ze świetlicą, dwie łazienki 

dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Z kolei na parterze działa już 
samorządowy żłobek, dofinansowa-
ny z rządowego programu „Maluch 
+”, unijnych funduszy oraz środków 
własnych gminy. Do potrzeb orga-
nizacji żłobka dla 27 dzieci został 
dostosowany parter. Do placówki pro-
wadzi osobne wejście z podjazdem dla 
wózków dziecięcych i inwalidzkich. 
Poza pomieszczeniami opiekuńczy-
mi i bawialniami są tu wózkownia, 
pomieszczenia biurowe oraz wszel-
kie pomieszczenia zaplecza, w tym 
zaplecze sanitarne. W tym rejonie 
zmieniono organizację ruchu. Z uwa-
gi na wyłączenie z ruchu kołowego 
placu pomiędzy Dworkiem a „starą 
gminą”, powstała jednokierunkowa 
droga dojazdowa z ul. Rabsztyńskiej 
do ul. Partyzantów zaraz za byłym 
urzędem gminy. Droga i chodniki 
zostały wykonane z betonowej kostki 
brukowej. Przy żłobku i Domu Se-
niora zbudowano miejsca postojowe.

 Teraz nadszedł czas na ostatni 
etap rewitalizacyjnych prac - obej-
mujący teren pomiędzy Dworkiem 
Dietla a „starą gminą”. Od strony ul. 
Rabsztyńskiej ma powstać stylowy 
murek (który nie zasłoni parku) 
z bramą wjazdową, otwieraną tylko 
w przypadku różnego rodzaju uro-
czystości. Wymianie ulegnie pobliska 
wiata przystankowa. Na środku placu 
stanie fontanna w kształcie amonitu, 
nawiązująca do Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej. Całość zyska 
stylowe oświetlenie.

Rewitalizacja na ostatniej prostej

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Wizualizacja według koncepcji  
mgr. inż. arch. Sławomira Bąchora
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POWIAT
Wiola Woźniczko

W których gminach naszego 
powiatu stawki podatków od nie-
ruchomości obowiązujące w 2021 
roku pozostaną na obecnym po-
ziomie, a w których będą więk-
sze? Jak co roku przedstawiamy 
wysokości czterech świadczeń: za 
budynki i grunty prywatne oraz 
przeznaczone pod działalność 
gospodarczą.

Maksymalne stawki podatków 
podane w obwieszczeniu ministra fi-
nansów na 2021 rok wynoszą 24,84 zł 
za mkw. gruntu oraz 0,99 zł za mkw. 
gruntu w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej. Z kolei 
maksymalne opłaty za prywatne 
nieruchomości kształtują się na 
poziomie 0,85 zł za mkw. budynku 
i 0,52 zł za mkw. gruntu.

W gminie Bolesław zwiększeniu 
uległa jedna z podawanych przez 
nas stawek - dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą od mkw. 
gruntu. Wynosić ona będzie 0,95 zł 
(w tym roku to 0,85 zł). Pozostałe 
stawki się nie zmieniły: mieszkańcy 
gminy Bolesław zapłacą 0,37 zł za 
mkw. powierzchni użytkowej budyn-
ku mieszkalnego oraz 0,24 zł za mkw. 
gruntu. W przypadku osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą opłata 
za mkw. budynku to 18,84 zł.

Od kilku lat w kwestii nierucho-
mościowych podatków nie zmienia się 
w gminach: Klucze i Wolbrom. W Klu-
czach stawki dla osób fizycznych 
nadal  będą wynosić: 0,68 zł za mkw. 
budynku i 0,29 zł za mkw. gruntu. 

Osoby prowadzące działalność go-
spodarczą uiszczą opłaty w wysokości 
20,93 zł za mkw. budynku oraz 0,81 
zł za mkw. gruntu.

Z kolei w gminie Wolbrom miesz-
kańcy zapłacą 0,55 zł za mkw. budyn-
ku i 0,27 zł za mkw. gruntu. Opłaty 
dla przedsiębiorców to 17,80 zł za 
mkw. budynku i 0,70 zł za mkw. 
gruntu.

Wyższe stawki obowiązywać 
będą w Bukownie. 0,58 zł za mkw. 
budynku (w tym roku 0,56 zł) i 0,30 

zł za mkw. gruntu (obecnie 0,29 zł) 
– to stawki dla osób fizycznych. Dla 
przedsiębiorców opłaty te wyniosą  
odpowiednio: 21,92 zł za mkw. bu-
dynku (w tym roku 21,07 zł) i 0,94 zł 
za mkw. gruntu (teraz 0,90 zł).

Podatki wzrosną w gminie Ol-
kusz. Tutaj stawka dla osób fizycz-
nych od mkw. budynku to 0,77 zł 
(obecnie 0,65 zł), a od mkw. gruntu 
0,40 zł (w 2020 roku 0,35 zł). Przed-
siębiorcy zapłacą 0,90 zł za mkw. 
gruntu i 22,30 zł za mkw. budynku 

(aktualnie wynoszą one odpowiednio 
0,85 zł i 20,50 zł).

Mieszkańcy gminy Trzyciąż za-
płacą o 1 grosz więcej niż w tym 
roku za mkw. powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego (0,37 zł) oraz 
za mkw. gruntu (0,31 zł). Z kolei dla 
osób prowadzących działalność go-
spodarczą stawki te wyniosą: 18,86 
zł za mkw. budynku (w tym roku 
18,15 zł), a za mkw. gruntu 0,78 zł 
(obecnie 0,75 zł).

Podatki od nieruchomości.  
Ile zapłacimy w przyszłym roku?

JANGROT
Wiola Woźniczko, fot. KPP Olkusz

Przedświąteczny czas nie dla 
każdego jest radosny. W ubiegłym 
tygodniu informowaliśmy o po-
żarze, który wybuchł 12 grudnia 
w domu jednorodzinnym w Jangro-
cie. W akcji ratowniczo - gaśniczej 
brało udział 9 zastępów straży 
pożarnej. Pięcioosobowa rodzina 

straciła dorobek życia. Na portalu 
zrzutka.pl szybko została urucho-
miona zbiórka pieniężna „Pomoc 
rodzinie, która straciła mieszkanie 
w pożarze”.

Otwórzmy nasze serca i przyłącz-
my się do pomocy! Liczy się każda 
złotówka. Niech ten świąteczny czas 
stanie się dla rodziny z Jangrota choć 
trochę lepszy!

Pomóżmy 
rodzinie 

z Jangrota!

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Link do zbiórki:  
https://zrzutka.pl/gnjkm6
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BUKOWNO
A.N.Q.A.

Zakłady Górniczo-Hutnicze 
„Bolesław” poinformowały o za-
kończeniu realizacji kolejnej in-
westycji. Chodzi o nową halę 
elektrolizy cynku, czyli tzw. „halę 
wanien”. Koszt realizacji przedsię-
wzięcia wyniósł około 295 mln zł.

Zarząd ZGH  „Bolesław” S.A. 
poinformował niedawno o zakończe-
niu realizacji kluczowej inwestycji 
w segmencie cynku, zlokalizowanej 
na terenie huty w Bukownie. Jak 
informują przedstawiciele spółki, 
inwestycja została dofinansowana 
kwotą około 38 mln zł z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
programu Inteligentny Rozwój.

Nowa hala elektrolizy cynku 
charakteryzuje się zastosowaniem 
technologii umożliwiającej produkcję 
cynku z surowców pochodzących 
w połowie z odzysku. Dzięki temu 
będzie można wykorzystać w niej 
odpady z hutnictwa stali oraz odpady 
zmagazynowane na tzw. stawach 
osadowych. Składowane są tam 
pozostałości z procesu flotacji rud 
cynkowo-ołowiowych.

- Tak wysoki stopień wykorzy-
stania surowców wtórnych zapewni 
spółce większą elastyczność w zarzą-
dzaniu dostawami surowców z róż-
nych źródeł. Nowa hala elektrolizy 
cynku umożliwia również zwiększenie 
produkcji cynku elektrolitycznego 
z aktualnych 80 do 100 tys. ton 
rocznie. Spółka zakłada stopniowe 
dochodzenie do wykorzystania zwięk-
szonych zdolności produkcyjnych 

w okresie następnych 2-4 lat, stosow-
nie do potrzeb rynkowych – czytamy 
w raporcie bieżącym opublikowanym 
na stronie spółki Stalprodukt S.A., 
będącej głównym udziałowcem ZGH 
„Bolesław”.

W dokumencie czytamy również, 
że zastosowanie nowej technologii 
umożliwi obniżenie - w wyniku au-
tomatyzacji procesu - zatrudnienia 
w hucie o około 75 osób, a ponadto 
zmniejszenie energochłonności pro-
cesu produkcji cynku o około 2%. 
Korzyścią będzie też obniżenie kosz-
tów zakupu surowców, ze względu na 
większy udział surowców pochodzą-
cych z recyklingu. Jednocześnie Za-
rząd Spółki informuje o zaprzestaniu 
produkcji cynku z wykorzystaniem 
instalacji „starej” hali elektrolizy 
cynku z dniem 17.12.2020 r.

Pierwotnie  koszt realizacji in-
westycji został oszacowany na 240 
mln zł. Różnica pomiędzy kwotą  
przewidzianą do poniesienia a kwotą 
rzeczywistych wydatków wyniosła 
około 55 mln zł. Wynika to z faktu, 
że budżet inwestycji został ustalony 
na podstawie posiadanej koncepcji 
i wstępnych ofert cenowych, podczas 
gdy finalne ceny zakupu niektórych 
urządzeń i wyposażenia okazały się 
wyższe niż przewidywano. W trakcie 
budowy hali dokonano również kilku 
zmian projektowych, które wpłynęły 
na zmianę gabarytów budynku. Po-
ciągnęło to za sobą dodatkowe koszty.

Inwestycja miała zostać ukończo-
na wcześniej, ale zaplanowany termin 
jej realizacji uległ przesunięciu ze 
względu na zmiany dokonane w pier-
wotnej koncepcji oraz wprowadzenie 
stanu epidemii.

Kolejna inwestycja ZGH „Bolesław”

OLKUSZ
Wiola Woźniczko, fot. Organizatorzy

Grudzień to zawsze miesiąc 
wielu świątecznych spotkań. Nie-
stety, panująca pandemia sprawiła, 
że w tym roku bożonarodzeniowy 
czas jest inny niż zwykle. Jednak 
bez względu na okoliczności, 
zwłaszcza w tym wyjątkowym okre-
sie nie można zapomnieć o najbar-
dziej potrzebujących. Dlatego też 
X Świąteczne Spotkanie Wigilijne 
organizowane przez ministra Jacka 
Osucha, Stowarzyszenie „Realne 
Marzenia” z Zedermana oraz Dar-

czyńców odbyło się w innej niż 
dotychczas formule.

Do ubiegłego roku miejscem 
Świątecznych Spotkań Wigilijnych 
był olkuski rynek. Teraz tradycyjne 
kolędowanie zamieniono na akcję 
dostarczania paczek  najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom Ziemi 
Olkuskiej. Było to możliwe dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu wielu 
ludzi dobrej woli.

- Już od 10 lat w szczególny spo-
sób wspieramy tych, którzy z powo-
dów trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej nie mogą w pełni cieszyć się 
Świętami Bożego Narodzenia. Świą-
teczne Spotkania Wigilijne i związane 

z nimi akcje charytatywne na stałe 
wpisały się w bożonarodzeniowy kra-
jobraz Ziemi Olkuskiej i z całą pew-
nością będziemy kontynuować naszą 
tradycję w kolejnych latach - mówi 

minister Jacek Osuch. W ramach 

świątecznej akcji wraz z Powiatem Ol-

kuskim i Nadleśnictwem Olkusz wy-

dawano także mieszkańcom choinki.

X Świąteczne Spotkanie Wigilijne

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

www.przeglad.olkuski.pl
C z y t a j ,  w y r a ż a j  s w o j e  o p i n i e !  2 4  g o d z i ny  n a  d o b ę
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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 Tanio sprzedam solarium 
w bardzo dobrym stanie.  

Tel. 509 556 872

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

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 wykona-
nia w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.

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

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, 
RYNEK 30. Najszybsze  

i 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: 8-18.

 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 Mieszkanie do wynajęcia  
I piętro, dwa pokoje, Os. Mło-
dych tel.(502)466872.

RÓŻNE
 ǧ Towarzystwo Ubezpieczeń 

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

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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OCZYSZCZACZE POWIETRZA

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

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

R E K L A M A

Olkusz  
oczami  

Ireny KiełtykiMówmy: Wesołych Świąt! robiąc zakupy
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OLKUSZ
Olgerd Dziechciarz

23 czerwca tegoż samego 1999 
roku miało miejsce – nie bójmy się 
tego słowa – historyczne  dla Olkusza 
wydarzenie – wystąpił w „Czarnym 
Piotrusiu” zespół Świat Czarownic. 
Koncert ów, jako jeden z pierwszych, 
odbył się na nowej scenie, w sali na 
zapleczu lokalu, na podeście zbitym 
z palet. I ten występ, jako suport, 
zaczęło Labre (skład był poszerzony 
o Magdę, która zagrała na akordeonie) 
– Smajli w recenzji z ich koncertu 
zaznaczył: „nie wypada mi źle napisać 
o nich, bo jeszcze przestaną mi sta-
wiać piwo”. Dodał jednak tonująco, 
że ludzie się świetnie bawili, więc 
chyba nie było źle. Przy okazji złożył 
też życzenia Markowi i Anecie, którzy 
związali się węzłem małżeńskim. 
Brylewski z zespołem zagrali m.in. 
kawałki The Clash („Police in my 
back”), Kryzysu (np. „Ambicję”, „To 
nie to”), w między czasie zmuszeni 
byli naprawiać tzw. „kaczkę” (efekt 
do gitary), Brylu rozdawał czekolad-
ki… Trwało to dwie godziny. I choć 
tłumów nie było, w zgodnej opinii 
uczestników był to bodaj najlepszy 
koncert w „Czarnym Piotrusiu”. 
Potem  Smajli nagrywał wywiad 
z Robertem Brylewskim. Świetnie się 
im gadało, tyle, że na kasecie nic nie 
było, bo Grzesiek nie włączył …sprzę-
tu. Summa summarum problemu nie 
było, bo Smajli odtworzył rozmowę 
z pamięci. Całe szczęście wtedy jesz-
cze nie był na urwanym filmie. Smajli 
pytał Brylewskiego, kiedy Świat Cza-
rownic nagra drugą płytę, a Brylu 
mu odpowiedział: „Gdybyśmy mieli 
kontrakt, pewnie byłaby już wydana. 
Ale poznałem cały ten showbizness 
od podszewki i nie boję się powie-
dzieć, że wszystkimi dużymi firmami 
płytowymi rządzą stare komuchy, na 
których ja w latach 80-tych plułem. 
Tak więc nie ma się co dziwić, że nie 
chcą z nami podpisywać kontrak-
tów”. Dodał, że wydadzą album sami, 
albo w którejś z małych firma, jak 
np. „Antena Krzyku”. Gdy Grzesiek 
zapytał go o porównanie sytuacji 
punk rocka z lat 90. z tym z lat 80., 
usłyszał, że „jest dużo gorzej, panuje 
chaos”. Brylu podkreślał, że w punku 
„brakuje indywidualności i powielane 
są stare pomysły”. Śmiał się z nazwy 
„Kato-polo”, której w jednym z pytań 
użył Smajli. Wyznał, że z zespołem 
Armia zerwał, gdy panowie zaczęli 
grać kawałki z solówkami jak Metal-
lica. Zapowiedział też, że powstaną 
nowe piosenki „Brygady Kryzys”, co 
zresztą się ziściło, zespół reaktywował 
się w 2003 r., zagrał kilka koncertów, 
miał nawet wydać album „Eurocri-
sis”, który jednak z niewiadomych 
przyczyn nigdy się nie ukazał. Zrobi-
łem im wtedy, w „Czarnym Piotrusiu” 
wspólną fotę – jakiś taki wymizero-
wany i jakby nostalgiczny Brylewski, 
a obok, wiadomo, roześmiany od ucha 
do ucha Smajli. Smutne, że Robert 
Brylewski, legenda polskiej muzyki 
rockowej, człowiek instytucja, muzyk 
zespołów: Brygada Kryzys, Izrael. 
Armia, Falarek, 52Um (grał w nim 

z olkuszaninem, gitarzystą i lekarzem 
Konradem „Radkiem” Januszkiem) 
zmarł niedawno, i to w wyniku po-
bicia przez jakiegoś recydywistę. 
Zdjęcie Bryla i Grześka znalazło się 
w kwartalniku „Afront”, przy tekście 
wspomnieniowym o zmarłym mu-
zyku, który napisał Jarek Nowosad.

Kolejny raz Pidżama Porno z Gra-
bażem i Labre zagrali 12 października 
1999 r. Smajli relacjonował wtedy, że 
Pidżama zagrała: „równo, melodyjnie, 
czadowo, czyli jak mają w zwyczaju 
(…) wszystkie ich najbardziej znane hi-
ciory. Nie zabrakło „Wniebowziętych”, 
„Odlotowej Doroty”, oraz „Ezoterycz-
nego Poznania”. Ale kulminacja na-
stąpiła niewątpliwie przy „Pasażerze” 
(kawałek Iggy Popa – dop. OD)”. Fakt, 
pamiętam, że pogo – czyli tradycyjny 
punkowy taniec-obijaniec – było 
mocne, zresztą zrobiłem wtedy sporo 
zdjęć z tego szaleństwa. W wywiadzie, 
jakiego Grabaż udzielił Smajliemu, 
wokalista Pidżamy snuł opowieść, jak 
to chętnie przyjeżdżają do Olkusza, bo 
jest  tu „sympatycznie, ekscentrycz-
nie, hipnotycznie”, ale także dlatego, 
że mając trasę po południowej Polsce 
jego zespół miał zapewniony nocleg 
w Olkuszu, wiadomo, u Marka „Szy-
ny”. Smajli wypytywał Grabaża o jego 
pracę w radiu, o teksty, ale w pewnym 
momencie wokalista wspomniał, że 
już długo nie będą grać, bo mają plan 
„aby nagrać tylko jeszcze jedną płytę 
i sobie ją wychować. Bo z płytami jak 
z dziećmi i trzeba je zrobić, urodzić 
i trochę odchować.” Na koniec zalecił 
czytelnikom „Przeglądu”: „Noście wło-
sy”. Smajli, zwieńczając pogawędkę, 
dorzucił, że po koncercie odbyła się 
impreza, podczas której przekonał 
się, że kolesie z Pidżamy są „sympa-
tyczni”. Dodał jeszcze,: „Szczególnie 
pozdrawiam Kozaka” i , jak to on, 
nie licząc się z opiniami, uzupełnił 
informację o szczegóły organizacyjno-
-kondycyje: „wszystko skończyło się 
gdzieś koło północy i …cholera znów 
film zerwany”. Film może i zerwany, 
ale kaseta się wtedy nagrała, a nie tak 
jak przy okazji pamiętnego wywiadu 
z Brylewskim.

12 listopada 1999 r. w „Piotru-
siu” zagrał zespół Negatyw z My-
słowic, który później zrobił sporą 
karierę (nagrali pięć płyt studyjnych, 
byli nominowani do Fryderyków, 
a trasę koncertową odbyli nawet 
po Chinach); wtedy zdawali mi się 
podobni do ich bardziej doświadczo-
nych kolegów z zespołu Artura Rojka 
(Myslovitz). Pamiętam również, że 
ten zespół niedługo później zagrał 
w Baszcie. Obok Negatywu w „Czar-
nym Piotrusiu” wystąpił też Fatal 
Error z Bukowna, który wcale gorzej 
nie wypadł,  ale on kariery nie zrobił. 
Z kolei 22 listopada pamiętnego roku 
1999 na scenie w „Czarnym Piotru-
siu” wystąpił Sweet Noise z nową 
płytą „Koniec wieku”; jako że za 
muzyką metalową nie przepadam, re-
lację z występu zrobił dla „Przeglądu” 
Łukasz Czyż; w rozmowie z wokalistą 
i liderem zespołu Piotrem „Glacą” 
Mohamedem (muzyk ma sudańskie 
korzenie) dziennikarz usłyszał, że 

Olkusz to „ładne okolice, ciekawi 
ludzie”. Kapela oprócz kawałków 
z premierowego krążka zagrała też 
hity z pierwszej („Respect”) i drugiej 
płyty (kulminacją koncertowego sza-
leństwa był kawałek „Bruk”, właśnie 
z płyty „Getto”); w którymś momencie 
musiała interweniować „piotrusiowa” 
ochrona, ale siary nie było. Zespół 
mógł być chyba zadowolony z wystę-
pu, bo w pubie było około sto osób, co 
w ciasnym „Czarnym Piotrusiu” mu-
siało robić wrażenie. Po dwugodzin-
nym koncercie Sweet Noise rozdawał 
autografy i pił piwo z fanami; muzycy 
– jak pisał korespondent – okazali się 
ludźmi „skromnymi, pełnymi ciepła, 
a przede wszystkim pozbawionymi 
tzw. gwiazdorstwa”. W sumie trudno 
sobie wyobrazić, by jakikolwiek zespól 
popadł w samozachwyt po występie 
w tym miejscu – przecież „Czarny 
Piotruś” to nie była paryska Olimpia!

W grudniu tegoż samego roku 
zagrali tam jeszcze reprezentanci 
crust-punka, czyli jego najmocniej-
szej odmiany, zespoły Hekatomba (z 
wolbromskiego anarcho-syndykatu), 
o których Grzesiek „Smajli” napisał, 
że „robienie koncertów wychodzi 
Wam o niebo lepiej niż granie mu-
zyki”, Mass Slaughter z Brzegu (bas 
i perkusja przywodziły recenzentowi 
na myśl Diosorder: „niestety całą 
motorykę muzyki położyli wokaliści”), 
bytomski Let T@lk Stones („Wypierd 
na miarę starego Napalm Death”) 
i na zakończenie spóźniona Dysmor-
fofobia z Warszawy („chyba każdemu 
w pubie szczęka opadła. Nikt się nie 
spodziewał takiego kopa. Przeste-
rowana gitara oraz gostek grający 
na beczkach po oleju, kawałkach 
blach oraz sprężynach… Dla mnie 

Dysmofofobia to najciekawsza kapela 
krajowa jaką ostatnio słyszałem …
skrzyżowanie Neurosis z Einsturzen-
de Neubauten”).  Na koncercie zjawił 
się nawet popularny Wołu z Nikt Nic 
Nie Wie (nieistniejące już niezależne 
wydawnictwo muzyczne) z objazdo-
wym sklepikiem z płytami, którego 
znaliśmy z koncertów w dużych mia-
stach, a tu proszę, wtedy pojawił się 
nawet w olkuskim pubie.

Niestety, wokół „Czarnego Piotru-
sia” tlił się konflikt, bo klub denerwo-
wał okolicznych mieszkańców. Niemal 
za każdym razem, gdy był koncert 
lokatorzy bloków przy ul. Korczaka 
dzwonili na Policję albo Straż Miej-
ską nalegając na interwencje, bo jest 
głośno, niebezpiecznie. Nie przeczę, 
różnie to wyglądało. Był np. problem 
z ubikacją – po prostu kolejki się 
robiły. Dlatego nie zdziwiło mnie, 

gdy kiedyś w „Przeglądzie”, w tekście 
Pawła Zielińskiego pt. „Olkusz po 
zmroku”, w którym Paweł relacjo-
nował kilkugodzinny patrol Straży 
Miejskiej, znalazł się następujący – 
nomen omen! – ustęp: „Parę minut 
po godzinie 19.00 radiowóz został 
wezwany przez mieszkankę bloków 
w okolicy pubu Czarny Piotruś na 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego, gdzie 
odbywał się koncert punkowy (grały 
Pidżama Porno i Labre – patrz wyżej 
– dop. OD). Jadąc zauważyliśmy bez-
pruderyjnego chłopca, który wyszedł 
z baru, chyba specjalnie po to, aby 
oddać mocz na jego elewację. Straż-
nicy pouczyli młodzieńca o niesto-
sowności takiego zachowania. Prawie 
równocześnie ukazało się mym oczom 
ciekawe zjawisko. Otóż z pubu, gdzie 
jak wiadomo podawany jest alkohol, 

zaczęła czmychać prawdziwa fala lu-
dzi, którzy zmierzali do znajdującego 
się po przeciwnej stronie ulicy skle-
pu z artykułami monopolowymi (w 
drewniane budce, która stoi do dziś, 
ale monopolu już w niej dawno nie 
ma – dop. OD), gdzie po zakupieniu 
wiadomych trunków wracali z powro-
tem na koncert. No cóż, pewnie to 
taki nowy obyczaj, że napoje każdy 
sam przynosi we własnym zakresie!” 
(PO, nr 15/200,1999 r.). Dodajmy, że 
nie wszyscy okoliczni mieszkańcy na-
rzekali; przez siatkę, obok „Czarnego 
Piotrusia” mieszkał perkusista Jacek, 
któremu raczej takie sąsiedztwo nie 
przeszkadzało. Nie ma w cytowanym 
powyżej artykule wzmianki, by ktoś 
z uczestników koncertu trafił do izby 
wytrzeźwień, aczkolwiek pamiętam, 
że takie historie się zdarzały, co było 
post factum szeroko komentowane, 
wszak za taką przejażdżkę do Ja-
worzna i nocleg tamże, trzeba się było 
liczyć z niebagatelnym wydatkiem 
rzędu 216 złotych. O tym, jak żywe 
było wtedy życie kulturalne w olku-
skich lokalach, niech świadczy fakt, 
że w ten sam wieczór odbywał się też 
koncert w „Baszcie”, o czym informo-
wał nasz niestrudzony reporter w ar-
tykule, na który już się powoływałem. 
Wprawdzie nie nazwy zespołu, który 
wystąpił na letniej scenie Baszty (ale 
ja wiem, bo sprawdziłem, że to był 
grający transowe reggae częstochow-
ski Habakuk – dop. OD), podał wsze-
lako wiadomość o jakiejś bójce, która 
miała miejsce w okolicy tej kawiarni.

Niestety, w kontekście „Czar-
nego Piotrusia”  mówiło się również 
o narkotykach, które w Olkuszu, 
w latach 90. były dość łatwo dostępne. 
W końcu Kraków i Katowice są blisko, 
a w nich popularne lokale (np. w Kra-
kowie popularna była „Truskawka”), 
gdzie można było bez większego trudu 
nabyć miękki i twardy towar. Co zna-
mienne, Olkusz, jego okolice uważane 
wtedy były za zagłębie maku i konopi 
indyjskich. Rolnicy często je uprawiali 
udając, że się same zasiały  (rekor-
dzista utrzymywał, że zasiało mu się 
w ten sposób …16 arów): w samym 
tylko 1998 roku w woj. katowickim, 
w którym wtedy się znajdowaliśmy, 
wykryto 70 opraw maku, z czego 
50 było w okolicach Olkusza, w tym 
samym roku zlikwidowano w Olku-
szu jedną wytwórnię tzw. kompotu 
(ze słomy makowej). Ciekawostka, 
piszący wtedy o narkomani na ła-
mach „Przeglądu Olkuskiego” Paweł 
Zieliński wspomniał o słynnym tzw. 
gramie olkuskim, który stosowano 
przy sprzedaży amfetaminy (ów gram 
zawierał od 500 do 600 miligramów 
tej substancji i kosztował 60 zł, czyli 
dwa razy tyle co szuflada, to jest 
pudełko z zapałek pełne marihuany, 
albo dwie pastylki extasy – tzw. by-
ki). Faktem jest, że narkomania była 
wtedy dużym problemem, teraz też 
jest, ale chyba się o niej mniej mówi 
niż kiedyś. Szczerze pisząc,  co do 
narkotyków, to proszę mi wybaczyć, 
ale jako nie korzystający z tego typu 
używek, nie czuję się władny do 
autorytatywnego stwierdzenia, że 
w „Czarnym Piotrusiu” zażywano 

narkotyki, zwłaszcza twarde. Trawkę 
ktoś czasem przed wejściem zapalił, 
bo to się czuło, owszem, albo że 
ktoś exstasy łyknął, ale generalnie 
punkowcy woleli się urżnąć piwem, 
przynajmniej olkuscy, choć fakt, 
zdarzali się tacy z tego grona, którzy 
popadali w ów zgubny nałóg i zmarli, 
dość wspomnieć ś.p. Czajnika. Ale to 
raczej był wyjątek, fakt, śmierć zebra-
ła w naszych szeregach krwawe żni-
wo, nie ulega wątpliwości, ale to były 
tragiczne odejścia, które nie wiązały 
się z narkotykami: Kot – nie wiem do 
dziś czy w tą nieszczęsną zimę, gdy 
umarł, to zamarzł, czy miał jakąś 
wadę serca i to ona go zabiła, Ogór 
zginął w wypadku samochodowym, 
bo śpieszył się na szychtę do kopalni 
i zaliczył czołówkę ze śmieciarką, 
Stefek, górnik strzałowy, zginął 
w wypadku w kopalni, od ładunków, 
które wybuchły mu w rękach, zaś 
Szyna, o którym tyle tu napisałem, 
pożegnał się z życiem jadąc rowerem, 
gdy w Belgii rozjechał go samochód, 
który – nie wiem, czy przypadkowo – 
wtargnął na ścieżkę rowerową. Śmierć 
Szyny oznaczała w konsekwencji 
także ostateczną śmierć „Czarnego 
Piotrusia”, choć ten koniec zaczął 
się już wcześniej, w momencie, gdy 
Marek wyjechał za pracą na Zachód. 
Koncerty się skończyły, skończyła 
się też cierpliwość właścicieli, którym 
lokal zaczął przynosić straty. Zwinęli 
więc interes, a w budynku zainstalo-
wała się hurtownia papierosów.  

Wiele knajp i pubów w Olkuszu 
zniknęło i szczerze mówiąc mało kto, 
czy zgoła nikt, po nich nie płacze, bo 
przecież świat nie znosi pustki, na 
miejsce jednej knajpy, gdzie leją piwo, 
pojawia się inna, ale jednak „Czarny 
Piotruś” był wyjątkowy, drugiego ta-
kiego miejsca w Olkuszu nie było i już 
chyba nie będzie; minęło prawie 20 
lat i ten pub wciąż jest wspominany 
z sentymentem, czy wręcz rozrzewnie-
niem. Gdy się zastanawiam nad tym, 
co napisałem, zaczynam uzmysławiać 
sobie, że właściwie do „Czarnego Pio-
trusia” chodziło się wyłącznie wtedy, 
gdy odbywały się tam koncerty, bo 
tak na co dzień siedziało tam mało 
ciekawe towarzystwo, ale mimo to 
nie potrafię wykrzesać w sobie jakiś 
negatywnych skojarzeń związanych 
z tym miejscem; z perspektywy lat 
właściwie nie pamiętam wad tego 
lokalu, może poza jedną, wspomnia-
nym już kłopotem ze skorzystaniem 
z ubikacji, choć i ta okoliczność 
miała swoje plusy; zdarzyło mi się 
kiedyś rozmawiać z – jak sądziłem 
– nieznaną mi dziewczyną, która 
nagle wyprowadziła mnie z błędu 
„Ależ my się znamy!”. Próbowałem 
przypomnieć sobie, w jakim to było 
entourage, ale niestety nie pamięta-
łem; a ona na to, śmiejąc się radośnie: 
„Jak to, nie pamiętasz? Poznaliśmy 
się w „Czarnym Piotrusiu”, w kolejce 
do kibla!”. A tak swoją drogą – to były 
cudowne i spokojne czasy – obecne, 
jakże paskudne – nawet się do nich 
nie umywają.

BOLESŁAW
Wiola Woźniczko

To jeden z cytatów, na podsta-
wie którego można napisać utwór 
na Ogólnopolski Konkurs Literacki 
XXV Zima Prozy, organizowany 
przez Centrum Kultury im. Marii 
Płonowskiej w Bolesławiu. Ter-
min nadsyłania prac upływa 15 
stycznia.

Jurorzy nagrodzą najlepsze 
utwory w dwóch kategoriach wie-
kowych: dzieci i młodzież do lat 16 
oraz dorośli. Każdy uczestnik może 
nadesłać jeden tekst prozą (do 2 stron 

znormalizowanego maszynopisu) 
na podstawie jednego z podanych 
przez organizatora cytatów. - Utwór 
własnego autorstwa, napisany w ję-
zyku polskim, nie nagradzany na 
innych konkursach oraz nie druko-
wany w czasopismach literackich, 
w publikacjach książkowych ani na 
stronach internetowych można prze-
syłać w terminie do dnia 15.01.2021 
roku. Rozstrzygnięcie Turnieju od-
będzie się w ramach 25. Zimy Pro-
zy dnia 12.02.2021 r. o godzinie 
17.00 w siedzibie Centrum Kultury, 
w bolesławskim dworze. Z uwagi na 
dalszy rozwój sytuacji pandemicznej 

rozstrzygnięcie konkursu może odbyć 
się w formie wirtualnej - informują 
organizatorzy.

Prace należy przesłać w formie 
wydruku komputerowego na adres: 
Centrum Kultury, ul Główna 55, 32-
329 Bolesław lub mailowo na adres: 
ck@gminaboleslaw.pl

Każdy utwór trzeba opatrzyć 
godłem, a jego rozwiązanie dołączyć 
w osobnej kopercie lub pliku wraz 
z danymi (imię, nazwisko, wiek, 
numer telefonu i adres e-mail oraz 
kategorię wiekową). Regulamin kon-
kursu oraz karta zgłoszenia dostępne 

są na stronie www.gminaboleslaw.pl/
centrum-kultury

Cytaty proponowane przez orga-
nizatora (należy wybrać jeden z nich):

„Jeśli jest Ci zimno, herbata Cię 
ogrzeje. Jeśli jest Ci gorąco, herbata 
Cię ochłodzi. Jeśli jesteś pobudzo-
ny, herbata Cię uspokoi” (William 
Gladstone)

„To zadziwiające, że czajnik może 
jednocześnie uosabiać przyjemność 
przebywania w samotności i w towa-
rzystwie” (Anonim)

„Kobieta winna być jak herbata: 
słodka, mocna i gorąca” (przysłowie 
wschodnie)

„Przesłodzone relacje między-
ludzkie są jak posolona herbata” 
(znalezione w Sieci)

„Nie istnieje żaden na tyle poważ-
ny problem, którego nie dałoby się 
załagodzić filiżanką dobrej herbaty” 
(Bernard-Paul Heroux)

„Wielka miłość zaczyna się szam-
panem, kończy zaś herbatą” (Honoré 
de Balzac)

„Herbata ma gorzko-słodki smak, 
jak samo życie” (James Burnett)

„Każda filiżanka herbaty jest 
wyimaginowaną podróżą” (Catherine 
Douzel)

„Dla dwóch osób siedzących 

razem przy dzbanku herbaty i świe-

żych ciasteczkach wszystkie wielkie 

problemy świata przestają istnieć. 

W tej chwili przyjaciele znajdują się 

we własnym cudownym ogrodzie” 

(Pamela Dugdale)

„Całowanie przypomina picie 

herbaty z sita, ani jednym ani drugim 

nie można się nasycić” (Przysłowie 

chińskie)

„Herbatę się pija, by zapomnieć 

o hałasie świata” (T’ien Yiheng)

„Każda filiżanka herbaty jest wyimaginowaną podróżą”

Ze wspomnień...   
„Czarny Piotruś” 

cz. 2

Robert Brylewski i Grzegorz „Smajli” w „Czarnym Piotrusiu”, 
zdjęcie z „Afrontu” nr 5 z 2018 r.
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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.
LOGOPEDA - diagnoza i terapia. Tel. 692 987 304.

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.
Zakład Optyczny. Badanie wzroku (diagno-
styka i korekcja wad wzroku) wtorki i czwartki 
w godz. 16.00-18.00. Olkusz, ul. Bylicy 1 pok. 
305. Rejestracja telefoniczna: 887 246 341.

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.
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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.

Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.

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

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
23.12. Piłsudskiego 22 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

24.12. K. K. Wielkiego 60 - dyżur od 16.00 do 8.00 Mariacka 6

25.12. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

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

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

28.12. Rabsztyńska 2 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

29.12. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

Ogłoszenia medycz-
ne już od 70 zł/m-c

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


