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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

JANGROT
Ewa Barczyk
Z inicjatywy samorządowców 
gminy Trzyciąż odbyło się owocne 
spotkanie przedstawicieli firm i in-
stytucji, które dokonały wreszcie 
ostatecznych uzgodnień w sprawie 
rozpoczęcia gazyfikacji odcinka 
przez Jangrot. Od dłuższego czasu 
był problem z ustaleniem akcep-
towalnych gwarancji finansowych 
za ewentualne szkody powstałe 
w wyniku prac, które gazownicy 
mają wykonać w pasie drogowym 
niedawno remontowanej i objętej 
nadal gwarancją powykonawczą 
drogi powiatowej w tej miejsco-
wości.

Z inicjatywy wójta Romana Że-
laznego oraz przewodniczącego Rady 
Gminy Trzyciąż Lucjana Gajdy do 
Urzędu Gminy w Trzyciążu udało 
się zaprosić jednocześnie wszystkich 
zainteresowanych – przedstawicieli: 
zarządcy drogi, dyrektora Zarządu 
Drogowego w Olkuszu Pawła Pacunia, 
reprezentującego wykonawcę nie-
dawnego remontu drogi powiatowej 
1090K, czyli firmy Berger Bau Micha-
ła Sarańczyka, wykonawcy gazociągu 
– projektanta Jacka Kamińskiego 
oraz Tomasza Prokopa z ZPH Remint 
oraz czterech przedstawicieli inwesto-
ra, czyli Polskiej Spółki Gazowniczej, 
na czele z dyrektorem oddziału PSG 
w Krakowie Władysławem Ziomkiem. 
W merytorycznej rozmowie omówio-
no stojące na przeszkodzie (mimo 
udzielonego zezwolenia) rozpoczęciu 
realizacji inwestycji problemy, zwią-
zane z utrzymaniem gwarancji pore-
montowej i koniecznością ustalenia 
wysokości kwoty gwarancji tytułem 
odpowiedzialności za ewentualne 
szkody i wady powstałe w wyniku 

nowej inwestycji gazowej, której za-
kres będzie nakładał się częściowo 
na wykonane wcześniej przez Berger 
Bau roboty drogowe.

Dyrektor Ziomek podkreślał, 
że gazyfikacja Jangrota, wobec za-
potrzebowania na ograniczenie za-
nieczyszczenia powietrza poprzez 
spalanie paliw stałych w domowych 
paleniskach, to sprawa priorytetowa, 
zwłaszcza, że na zmianę sposobu 
ogrzewania na bardziej ekologiczną 
zdecydowało się bardzo wielu miesz-
kańców, a część z nich podjęła już 
działania w zakresie wymiany insta-
lacji CO. Inwestycja wstrzymywana 
jest wyłącznie z powodu trudności 
związanych ze zbyt wysoką - zdaniem 
gazowników - kwotą gwarancji finan-
sowej za ich wejście w teren będący 
w zarządzie Powiatu Olkuskiego.

- Robimy wiele inwestycji w ca-
łej Polsce, ale z tak wysoką, ponad 
dwumilionową gwarancją jeszcze 
się nie spotkaliśmy - argumentował 
dyrektor Ziomek.

Problemem jest niedawno zakoń-
czony przez Berger Bau remont drogi 
powiatowej przez Jangrot i trwałość 
gwarancji powykonawczej. Według 
PSG Powiat Olkuski oczekuje zbyt 
wysokich kwot gwarancji na pokrycie 
ewentualnych szkód, które mogłyby 
powstać w pasie drogowym podczas 
układania rur gazowych. W roz-
mowach prowadzonych wcześniej, 
a także podczas spotkania w UG 
w Trzyciążu Michał Sarańczyk z Ber-
ger Bau argumentował, że budowa 
gazociągu w obrębie niedawno wyre-
montowanej drogi może spowodować 
usterki, za które nie może odpowiadać 
jego firma, jako wykonawca remontu, 
objętego gwarancją do roku 2026, 
stąd żądanie wysokich kwot zabez-
pieczeń.

Ostatecznie udało się wypra-
cować kompromis, dzięki któremu 
w najbliższych dniach powstanie 
i zostanie podpisane porozumienie 
trójstronne określające zasady odpo-
wiedzialności i udzielenia pozwolenia 
na realizację inwestycji gazowej. 
Następnie zostanie zakończony pro-
ces projektowania sieci w Jangrocie 
i ostateczne nastąpi wejście w teren 
gazowników.

Najważniejszym elementem kom-
promisu jest to, że zarządca drogi oraz 
wykonawca remontu zgodzili się na 
znaczące obniżenie kwoty gwarancji 
do 50 tys. zł, co sprawiło, że PSG, 
które kieruje się zasadą opłacalności 
ekonomicznej, nie odstąpi od reali-
zacji zadania, co mogło zdarzyć się 
w przypadku braku porozumienia. 
Sukces jest tym większy, że wszyst-
kie strony rozmów uznały potrzebę 
szybkiego załatwienia sprawy i jest 
nadzieja na stosunkowo rychłą fina-
lizację inwestycji. Według ostrożnych 
założeń projektantów, dokumentacja 
w tej sytuacji mogłaby być ukończona 
już w maju przyszłego roku, potem 
trzeba odczekać czas niezbędny na 
uprawomocnienie się zgłoszenia i… 
rozpocznie się wykonanie prac w te-
renie, co – jak zapowiada inwestor 
– przy obecnych możliwościach tech-
nicznych realizowane jest naprawdę 
szybko i sprawnie.

- Jeżeli wszystko będzie się działo 
tak szybko, jak zapowiadają wszyscy 
uczestnicy dzisiejszego spotkania, 
mieszkańcy Jangrota będą mogli ko-
rzystać z gazu jeszcze kilka miesięcy 
przed wejściem w życie za dwa lata 
ustawy antysmogowej – wyjaśnia 
Lucjan Gajda, zaangażowany w roz-
mowy samorządowiec, a dodatkowo 
mieszkaniec Jangrota.

– Dodatkowo wykorzystaliśmy 
obecność dyrektora Ziomka do roz-

mów o dalszych planach inwesty-
cyjnych spółki na terenie naszej 
gminy - informuje wójt Żelazny. 
- Uzyskaliśmy aktualne informacje 
na temat oczekiwanych przez wielu 
mieszkańców inwestycji. Dowiedzie-
liśmy się zatem, że obecnie trwa 
weryfikacja oferty złożonej w postę-
powaniu przetargowym na wybór wy-
konawcy gazociągu w Ściborzycach. 
Dyrektor Ziomek poinformował też, 
że do przetargu na wykonanie sieci 
na terenie Zagórowej niestety nie 
wpłynęła żadna oferta i procedurę 
trzeba będzie powtórzyć. Natomiast 
miejscowości Glanów, Michałówka 
i część Jangrota (ulice: Długa, Krótka, 
Rzeczna i Cieplicka) wciąż nie uzysku-
ją poziomu opłacalności inwestycji, 
czyli zbyt mało mieszkańców złożyło 
wnioski o uzgodnienie warunków 
przyłącza do sieci. Być może miesz-
kańcy tych części gminy nie mają 
świadomości, że, aby PSG poważnie 
podeszło do tematu, konieczne jest 
dokonanie formalności związanych 
z wyrażeniem woli przyłączenia się do 
gazociągu, czyli właśnie złożenie przez 
właścicieli nieruchomości wniosku do 
PSG o ustalenie warunków przyłącza. 
Wielka w tym rola dla radnych i soł-
tysów, którzy mogą podjąć szeroko 
zakrojoną akcję informacyjną i zachę-
cającą do skorzystania z potencjału 
gazyfikacji – podkreśla wójt. – Kolejna 
dobra wiadomość zapewne ucieszy 
mieszkańców Imbramowic, które – 
jak informuje dyrektor krakowskiego 
oddziału PSG – osiągnęły wstępnie 
wymagany wskaźnik opłacalności, co 
pozytywnie wpłynie na plany ujęcia 
zadania gazyfikacji tej miejscowości 
w perspektywie inwestycyjnej spółki 
– informuje Roman Żelazny.

Koniec pata w sprawie  
gazyfikacji Jangrota!
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STYCZEŃ

 ǧ Padł kolejny rekord WOŚP. Podczas 28 finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy do puszek wolontariuszy  w  na-
szym powiecie trafiło łącznie ponad 288 tys. zł.

 ǧ W  Olkuszu rozdano po raz kolejny nagrody Cordis Nobilis 
dla osób i organizacji pracujących na rzecz lokalnego społe-
czeństwa. Tegorocznymi laureatami „Szlachetnych Serc” zo-
stali: Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu, Je-
rzy Cebo, Aleksandra Pyż oraz Profesor Krzysztof Urbaniak.

 ǧ Na SOR w Nowym Szpitalu zgłosił się mieszkaniec naszego 
miasta, który niedawno wrócił z Chin. Jego wysoka gorącz-
ka i  duszności wzbudziły wśród lekarzy podejrzenie zara-
żenia koronawirusem. Informacja ta błyskawicznie obiegła 
cały powiat, wywołując przerażenie u  mieszkańców. Osta-
tecznie okazała się ona jednak fałszywym alarmem.

LUTY
 ǧ Jak co roku, w sezonie zimowym mieszkańcy naszego po-
wiatu borykali się z problemem SMOG-u, co znalazło swój 
wyraz w licznych interwencjach kierowanych do naszej re-
dakcji.

 ǧ Strach i oburzenie zamiast euforii – tak wyglądała reakcja 
wielu mieszkańców powiatu olkuskiego na rządowe plany 
budowy w  naszej okolicy kolei dużych prędkości. Spółka 
odpowiedzialna za inwestycję opublikowała dokumenty za-
wierające kilka wariantów przebiegu torowisk. Każdy z nich 
w mniejszym lub większym stopniu wytyczony został przez 
tereny zabudowane domami jednorodzinnymi, działkami 
rolnymi i drogami. Spotkało się to ze stanowczym sprzeci-
wem lokalnej społeczności.

MARZEC

 ǧ W związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu epidemii 
koronawirusa, zamrożeniu uległa działalność wielu firm 
i instytucji publicznych. Z dnia na dzień zamknięte zostały 
szkoły a  uczniowie skierowani na zdalną naukę. Ograni-
czeniu uległa bezpośrednia obsługa klientów w  urzędach. 
Mieszkańcy na własnej skórze poznali znaczenie takich po-
jęć jak: praca zdalna, medyczne teleporady i kwarantanna.

 ǧ W obliczu nowej sytuacji w naszym społeczeństwie po raz 
kolejny na znaczeniu nabrało słowo „solidarność”. Lokalni 
przedsiębiorcy, samorządowcy oraz mieszkańcy rozpoczęli 
spontaniczną akcję ratowania służby zdrowia i  siebie na-
wzajem, w  ramach której: przekazywano medykom środki 
ochrony osobistej, szyto maseczki oraz zbierano sprzęt nie-
zbędny do ratowania życia.

KWIECIEŃ
 ǧ Przez gminy tworzące nasz powiat przetoczyła się zakro-
jona na szeroką skalę akcja przekazywania mieszkańcom 
darmowych maseczek ufundowanych przez poszczególne 
samorządy.

 ǧ Nietypowa była w  tym roku również Wielkanoc, która 
upłynęła pod znakiem epidemii i  narodowej kwarantanny. 
W myśl zasady, że „potrzeba jest matką wynalazków”, także 
i w tej kwestii pojawiło się innowacyjne rozwiązanie, pole-
gające na mobilnym święceniu wielkanocnych pokarmów 
przez polskokatolickiego księdza z gminy Bolesław.

 ǧ Zarząd ZGH „Bolesław” podjął ostateczną decyzję o  za-
mknięciu kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Z początkiem 2021 
roku rozpocznie się proces jej likwidacji. Koszty tej operacji 
oszacowano na 140 mln zł.

MAJ
 ǧ Maj przywitał nas niebywałym blamażem w postaci prezy-
denckich wyborów, których nie udało się zorganizować. Na 
naszych łamach pisaliśmy m.in. o braku chętnych do pracy 
w wyborczych komisjach.

 ǧ Poszczególne gminy zaczęły wdrażać pomoc dla przedsię-
biorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi 
wywołanymi epidemią. Pomoc polegała w  głównej mierze 
na czasowych ulgach i zwolnieniach z płacenia niektórych 
podatków i opłat.

 ǧ Rozpoczął się proces „odmrażania” sfery publicznej i  go-
spodarczej. Swoją działalność, w  nowym reżimie sanitar-
nym, zaczęły wznawiać urzędy, instytucje kultury i  sportu 
oraz firmy usługowe, takie jak restauracje czy salony fry-
zjerskie.

CZERWIEC
 ǧ Wiosenna aura po raz kolejny przypomniała nam niestety 
o  wielu złych nawykach mieszkańców naszego powiatu. 
W serii artykułów opisywaliśmy zarówno zjawisko zaśmie-
cania okolicznych lasów jak i prób jego ograniczania.

 ǧ Śmiecimy nie tylko w  lesie, ale także w  miejscu swojego 
zamieszkania – takie wnioski można było wysnuć przyglą-
dając się wiatom śmietnikowym na osiedlach. Mieszkańcy 
dalej nie chcą dbać o czystość i porządek, pomimo faktu, że 
coraz częściej spotyka się to ze stanowczą reakcją samo-
rządów i władz spółdzielni mieszkaniowych.

 ǧ W specjalnym reżimie sanitarnym i bez ustnych egzaminów 
ze względów na epidemię COVID-19 tegoroczne matury od-
były się dopiero w czerwcu. Ich zdawalność wyniosła w na-
szym powiecie ponad 80%. Był to wynik niższy niż w latach 
ubiegłych, ale na tle ogólnokrajowych statystyk nasza mło-
dzież i tak nie ma się czego wstydzić.

LIPIEC
 ǧ Początek wakacji upłynął pod znakiem  wyborów prezy-
denckich. W  powiecie olkuskim bezapelacyjnie wygrał je 
Andrzej Duda, zostawiając daleko w tyle swoich rywali.

 ǧ Zmiana w  kierownictwie bukowieńskiego magistratu. Na 
emeryturę odszedł wiceburmistrz Józef Paluch, a  na jego 
miejsce powołany został dotychczasowy sekretarz gminy – 
Marcin Cockiewicz.

 ǧ Mieszkańcy Olkusza po raz kolejny postanowili wyrazić 
swój sprzeciw wobec planowanych inwestycji. Tym razem 
chodziło o budowę nadajników sieci 5G oraz galerii handlo-
wej na osiedlu Czarna Góra.

 ǧ Dobiegła końca rewitalizacja „Dolinki” na osiedlu Młodych. 
W  ramach inwestycji z  Gminnego Programu Rewitalizacji, 
na który gmina Olkusz otrzymała unijne dofinansowanie, 
wybudowano wielofunkcyjne boisko, rolkostradę, plac za-
baw i parking

SIERPIEŃ
 ǧ Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego Łukasz Kmita, 
olkuski radny Prawa i Sprawiedliwości powołany został na 
stanowisko Wojewody Małopolskiego. Kilka dni po ogłosze-
niu tej wiadomości okazało się jednak, że jest on chory na 
koronawirusa. Początek swojego urzędowania zmuszony 
był więc rozpocząć od izolacji i pracy w formie zdalnej.

WRZESIEŃ
 ǧ Pół roku pandemii mocno nadwyrężyło cierpliwość miesz-
kańców. Do naszej redakcji coraz częściej zaczęły spływać 
skargi związane z obsługą mieszkańców przez urzędy i tele-
poradami świadczonymi przez lekarzy.

 ǧ Po zakończeniu sezonu urlopowego i  powrocie  dzieci do 
szkół nastąpił lawinowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Ogni-
ska koronawirusa zaczęły pojawiać się w wielu placówkach 
edukacyjnych na terenie naszego powiatu. Obowiązujące 
wtedy przepisy sprawiły, że na kwarantannach zaczęli lą-
dować wszyscy uczniowie z poszczególnych klas, wraz ze 
swoimi rodzicami i nauczycielami.

 ǧ Olkuski Szpital otrzymał w darowiźnie dwa nowe respiratory 
oraz środki ochrony osobistej ufundowane przez firmy i sa-
morządy z terenu naszego powiatu.

 ǧ W  Olkuszu i  Kluczach odbyła się jedyna duża plenerowa 
impreza w tym sezonie. Była to kolejna edycja Juromanii.

PAŹDZIERNIK
 ǧ Z powodu znaczącego wzrostu zakażeń koronawirusem, po-
wiat olkuski znalazł się na liście żółtych  stref. Chwilę póź-
niej cała Polska objęta została czerwoną strefą, a większość 
wprowadzonych wtedy obostrzeń obowiązuje do dzisiaj.

 ǧ W wieku 78 lat zmarł były olkuski burmistrz Andrzej Kallista.
 ǧ Społeczność Zalesia Golczowskiego protestowała przeciw-
ko działalności pobliskiej kopalni dolomitów.

 ǧ Agnieszka Ścigaj wygrała konkurs na Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w gminie Klucze. Pełnienie tej funkcji 
łączy teraz z wykonywaniem mandatu posła, jednakże nie 
pobiera już poselskiego uposażenia.

 ǧ Wraz ze wzrostem zakażeń koronawirusem, rozpoczęła się 
dyskusja na temat ilości miejsc w olkuskim szpitalu prze-
znaczonych dla chorych na COVID-19. W sprawę zaangażo-
wali się samorządowcy, wojewoda i  kierownictwo resortu 
zdrowia. Ostatecznie w  szpitalu udało się zorganizować 
więcej „covidowych” łóżek.

 ǧ Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w  sprawie aborcji 
wywołało falę protestów w  całym kraju. Nie ominęły one 
naszego powiatu. W  manifestacjach na terenie Olkusza, 
Wolbromia i Bukowna brały udział setki osób.

 ǧ Tegoroczny tytuł Miss Małopolski powędrował do olkuszan-
ki Justyny Haberki.

LISTOPAD
 ǧ Na listopad przypadł szczyt zachorowań na COVID-19 w na-
szym powiecie. Kadrowe braki związane z izolacją i kwaran-
tanną sparaliżowały działalność wielu urzędów, instytucji 
i firm. Epidemia nie oszczędziła również medyków, w związ-
ku z czym olkuski Starosta wystosował apel o pomoc wolon-
tariuszy dla olkuskiego szpitala.

 ǧ Tegoroczne Święto Niepodległości obchodzone było w cie-
niu epidemii. Składanie kwiatów pod pomnikami i  lokalne 
uroczystości odbywały się w minimalnym gronie, a następ-
nie relacjonowano je w Internecie.

 ǧ Na terenie naszego powiatu nadal organizowano manifesta-
cje przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
prawa aborcyjnego. Tym razem spotkały się one ze stanow-
czą reakcją Policji. Posypały się mandaty i wnioski do sądów.

 ǧ Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” wraz 
z Centrum Wolontariatu zorganizowało kolejną edycję Tar-
gów Wolontariatu. Ze względu na pandemię odbyły się one 
głównie w Internecie.

 ǧ Społecznością Pazurka wstrząsnęło zlikwidowanie przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wszystkich przejść 
dla pieszych znajdujących się w tej miejscowości. Po sta-
nowczym sprzeciwie mieszkańców i przedstawicieli gminy, 
ZDW zobowiązał się do ich przywrócenia.

GRUDZIEŃ
 ǧ W  Olkuszu pojawiły się elektryczne hulajnogi, co z  jednej 
strony wywołało zdziwienie wśród części olkuszan, z  dru-
giej zaś dużą radość u młodszej części mieszkańców.

 ǧ W ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych do powiatu olkuskiego i naszych gmin trafi po-
nad 30 mln złotych.

 ǧ Dobiegła końca rewitalizacja ośrodka sportowego na Czar-
nej Górze w Olkuszu. Wartość inwestycji wyniosła około 14,4 
mln złotych, z czego około 9 mln złotych stanowi unijne do-
finansowanie. A.N.Q.A.

Pandemia, koronawirus, kwarantanna i zakaz – te cztery słowa  
zdominowały większość wiadomości, jakie przyszło nam w tym roku  
dla Państwa relacjonować. Za nami ciężkie 12 miesięcy, które większość  
z nas zapamięta do końca życia. Postanowiliśmy prześledzić je jeszcze raz. 
Czym żyliśmy w 2020 roku?

Fot. panpstryk.pl
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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 Zamienię mieszkanie na 
dom z dopłatą lub kupię dom 
w Olkuszu 100-120 m2 z 2 
łazienkami. Pośrednikom  
dziękuję!!! Tel. 579 510 579.

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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OLKUSZ
A.N.Q.A., fot. Adam Sowula

 Słowiki to ostatnie z wielkich 
osiedli, które powstały w Olkuszu. 
Jego budowa rozpoczęta została 
w schyłkowej fazie PRL-u i trwała 
do początku lat 90-tych. Za sprawą 
swoich niebieskich dachów stało 
się ono jednym ze znaków rozpo-
znawczych Srebrnego Grodu. Ze 
środków Budżetu Obywatelskiego 
powstaje książka opowiadająca 
jego historię.

Dlaczego dachy na Słowikach są 
niebieskie? Skąd pomysł na unikato-
wą architekturę, rynek i wieżę z zega-
rem? W którym miejscu ulokowany 
był sklep Baltona? – Odpowiedzi na te 

i inne pytania będziemy mogli znaleźć 
w książce, „Osiedle Słowiki – histo-
ria opowiedziana”, która ukaże się 
w przyszłym roku.  Historii tej dziel-
nicy postanowił przyjrzeć się Jakub 
Nabiałek, jej wieloletni mieszkaniec.

Osiedle, z racji spadzistych, 
niebieskich dachów, wśród olkuszan 
nazywane jest pieszczotliwie „Smerfa-
mi”. Jego historia od samego począt-
ku związana jest z dużymi zakładami 
przemysłowymi, zlokalizowanymi na 
terenie Zagłębia. Miało ono stanowić 
swoistą „noclegownię” dla załóg bu-
dowanego zakładu koksowniczego 
oraz Huty Katowice. Zmiana ustroju 
skorygowała nieco te plany. Po dziś 
dzień mieszka tam jednak wiele osób 
pracujących w koksowni „Przyjaźń”.

- Przez długi okres Słowiki były 
osiedlem o wyjątkowo jednorodnej 
strukturze społecznej: wiek, pocho-
dzenie, miejsce pracy, dzieci w po-
dobnym wieku. Później oczywiście 
się to zmieniło, ale w pamięci wciąż 
postaje mi unikalny klimat miejsca, 
w którym dorastałem. Od dawna 
chodziła mi po głowie myśl, żeby to 
opisać – przyznaje autor projektu, 
realizowanego ze środków Budżetu 
Obywatelskiego.

Za budowę „Smerfów” odpowia-
dały trzy przedsiębiorstwa budowla-
ne: Kombinat Budownictwa Ogólnego 
Zagłębie z Sosnowca, Chrzanowskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane oraz 
Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowla-
ne. - Okno mojego pokoju wychodziło 

na kontenerowe zaplecze jednego 
z przedsiębiorstw budowlanych. Pa-
miętam, jak pewnego dnia te dziwne, 
małe domki w jakich mieszkali robot-
nicy, nagle zniknęły. Z całego zaplecza 
budowy zostały jedynie murowane 
budynki. Ich maksymalna zdatność 
do użytku oszacowana została na 
30 lat. Obiekty te, zaadaptowane na 
garaże, punkty handlowe, a także 
lokale socjalne, służą do dziś. Za nim 
jednak tak się stało, z powodzeniem 
stanowiły miejsce zabaw i eksploracji 
dla osiedlowej dzieciarni – opowiada 
Jakub Nabiałek.

Takich historii ma być w książce 
bardzo wiele, gdyż składa się ona ze 
wspomnień zarówno mieszkańców 
osiedla, którzy je zasiedlali bądź 

mieszkali tam w dzieciństwie, jak 
i osób odpowiedzialnych za jego budo-
wę. – Pisząc ją, korzystałem z dziesią-
tek archiwalnych materiałów, takich 
jak: urzędowe dokumenty, projekty 
budowlane czy prasowe publikacje. 
Odbyłem też wiele rozmów z osoba-
mi zaangażowanymi w powstawanie 
osiedla. Opowiedzieli mi dużo cie-
kawostek i anegdot, które świetnie 
pokazują rzeczywistość tamtych 
czasów – podkreśla nasz rozmówca.

Książka ma się ukazać w pierw-
szych miesiącach 2021 r. W oczekiwa-
niu na jej premierę mieszkańcy mogą 
zaś śledzić facebook-owy profil „Osie-
dle Słowiki – historia opowiedziana”, 
na którym regularnie publikowane są 
jej fragmenty.

Powstaje książka o historii osiedla Słowiki

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować iż roz-

poczynamy trzeci rok działalności 
Dziennego Domu Opieki Medycz-
nej ,,ZACISZE” w  ramach projektu 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020.

Nasi pacjenci mogą korzystać z bez-
płatnych pobytów od poniedziałku do 
piątku w  godzinach od 8:00 do 16:00, 
mają zapewniony obiad, napoje oraz 
opiekę zespołu profesjonalistów w skład 
którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, 
fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, 
terapeuci oraz opiekunowie medyczni. 
Zespół pracuje wraz z  pacjentem, aby 
mógł jak najdłużej samodzielnie funk-
cjonować w  warunkach domowych. 

Każdy pacjent traktowany jest indywi-
dualnie oraz mobilizowany do aktywne-
go udziału w procesie poprawy swojego 
stanu zdrowia.

Jednym z  najważniejszych naszych 
zadań jest rehabilitacja lecznicza, 
chcemy przywrócić naszym pacjentom 
sprawność i  zdolność do funkcjonowa-
nia w środowisku domowym. Nie mniej 
ważna jest kontynuacja leczenia i reali-
zacja zabiegów pielęgnacyjno-opiekuń-
czych, których pacjent nie może otrzy-
mać w ramach opieki domowej. 

Umożliwiamy również krótkotrwa-
łą diagnostykę i  leczenie pacjentów 
w starszym wieku bez konieczności ca-
łodobowej hospitalizacji co ogranicza 
stres związany z pobytem w szpitalu.

Opieka nad chorym członkiem ro-
dziny jest czasochłonna i  wymaga 
profesjonalnej wiedzy, dlatego ota-
czamy opieką również opiekunów na-
szych pacjentów, udzielamy wskazó-
wek i uczymy jak radzić sobie z chorobą 
i  niepełnosprawnością. Zapewniając 
całodzienną opiekę pacjentom odciąża-
my ich opiekunów, którzy mogą zyskać 
choć trochę cennego czasu dla siebie. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu opiekuno-

wie mają także możliwość połączenia 
własnej pracy zawodowej z opieką nad 
chorym członkiem rodziny. 

Szczegółowe informacje jak rozpo-
cząć bezpłatny pobyt u nas można uzy-
skać w biurze Dziennego Domu Opieki 
Medycznej „Zacisze” przy ulicy Króla 
Kazimierza Wielkiego 86 na I piętrze. 

Więcej informacji pod numerami 
telefonów: 

606 114 901, 600 342 549

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

R E K L A M A

ZGŁOŚ INTERWENCJE - tel. 32 754 44 77

Ogłoszenia 
drobne  

już od 2,76 zł*
tel. 32 754 44 77

*cena brutto za linijkę tekstu
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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 WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

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

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

01.01 Rabsztyńska 2 - dyżur 20.00-24.00 1 Maja 39

02.01 ul. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20.00-24.00 Krakowska 2

03.01 Skwer 6 - dyżur 20.00-24.00 Krakowska 43

04.01 Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20.00-24.00 Mariacka 6

05.01 Al. 1000-lecia 2B - dyżur 20.00-24.00 Os. Skalska 9

06.01 Buchowieckiego 15A - dyżur 20.00-24.00 Skalska 22

07.01 K. K. Wielkiego 64B - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 43


