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POWIAT
A.N.Q.A.

Jedni czekali na ten moment 
z  niecierpliwością,  drudzy  zaś 
traktują tę kwestię z podejrzliwo-
ścią i niechęcią. Rusza Narodowy 
Program Szczepień przeciwko CO-
VID-19. Na razie jest to tzw. „etap 
zerowy”, obejmujący pracowników 

służby zdrowia. Następni mają być 
seniorzy i pracownicy służb mun-
durowych.

Od 4 stycznia 2021 r. w Nowym 
Szpitalu w Olkuszu prowadzone są 
szczepienia przeciwko COVID-19. 
Jest to tzw. „etap zerowy” Narodowe-
go Programu Szczepień. Obejmuje on 
osoby z sektora medycznego. - Szpital 
w Olkuszu jest tzw. szpitalem węzło-

wym więc są tutaj szczepieni pra-
cownicy naszej placówki oraz osoby 
z innych podmiotów medycznych, 
które zgłosiły swoich pracowników. 
Do szczepień mogli zgłosić się wszyscy 
zatrudnieni w placówkach służby 
zdrowia - zarówno pracownicy me-
dyczni, jak i pracownicy administracji 
– mówi Marta Pióro, rzecznik prasowy 
GNS Holding S.A.

Oprócz osób zatrudnionych 
w szpitalach i przychodniach, na 
„pierwszy ogień” idą także pracow-
nicy: Domów Pomocy Społecznej, 
Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 
SANEPID-ów. Od połowy stycznia 
szczepieni mają być m.in. pensjona-
riusze DPS-ów, służby mundurowe 

Ruszają szczepienia 
na koronawirusa

całodobowo

lek. Jędrzej Kubica - neurochirurg

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

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

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

BUKOWNO
A.N.Q.A.

Z naszą redakcją skontaktował 
się niedawno czytelnik z Bukowna, 
który twierdzi, iż w grudniu ubie-
głego  roku  tamtejszy MOPS  nie 
udzielał  świątecznej  pomocy  dla 
mieszkańców.  Władze  placówki 
tłumaczą,  że  ze względu  na  pro-
blemy w zaopatrzeniu, do skutku 
nie doszło wydawanie paczek żyw-
nościowych przygotowanych przez 
Caritas. Wymieniają jednak szereg 
innych zorganizowanych inicjatyw.

Na czym polegała świąteczna 
pomoc udzielana przez MOPS w Bu-
kownie w ubiegłych latach i jakie 
działania zostały podjęte przez jej 
pracowników w tym roku? – z takimi 
pytaniami zwróciliśmy się niedawno 
do kierownictwa tej jednostki.

Z udzielonej nam odpowiedzi 
wynika, że w grudniu ubiegłego roku 
planowane było wydawanie paczek 
żywnościowych z Caritas Archidiece-
zji Krakowskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 
Pomimo nagłośnienia i wydanych 
skierowań mieszkańcom, do zapowia-
danej dostawy nie doszło z powodu 
braku żywności w magazynach. 
Przedstawiciele placówki zapewniają 

jednak, że z chwilą jej pozyskania 
przez Caritas dystrybucja paczek 
z produktami żywnościowymi zosta-
nie wznowiona.

W latach ubiegłych MOPS w Bu-
kownie był również współorganizato-
rem otwartej wigilii dla mieszkańców. 
Ta jednak nie mogła się teraz odbyć 
ze względu na pandemię. Nie oznacza 
to jednak, że potrzebujący zostali 
bez  wsparcia. Urzędnicy tłumaczą, 
że przyznawanie świadczeń zarów-
no w latach ubiegłych jak i obecnie 
odbywa się w  oparciu o ustawę 
o pomocy społecznej i procedury 
administracyjne.

- W celu wsparcia naszych pod-
opiecznych w zakupie żywności, 
w tym żywności świątecznej udzielana 
jest pomoc w formie zasiłku celowe-
go na zakup żywności. W ubiegłym 
roku w okresie przedświątecznym 
podopieczni mogli ubiegać się albo 
o zasiłek celowy na zakup żywności 
lub o produkty żywnościowe w formie 
paczki – tłumaczy Anna Feliksik, 
Kierownik MOPS Bukowno.

Obecnie z powodów zmian w or-
ganizacji pracy jednostki oraz aby 
zminimalizować ryzyko zarażenia 
COVID-19 i ograniczyć grupowanie 
się osób, zrezygnowano z wydawania 
paczek i organizacji otwartej wigilii 

dla wszystkich mieszkańców,  ogra-
niczając się do wsparcia finansowego 
na zakup żywności.

- Osoby zainteresowane, jak co 
roku mogły zgłaszać się do pracow-
ników socjalnych celem złożenia 
wniosku o zasiłek celowy na zakup 
żywności, w tym żywności świątecz-
nej. Każda osoba, która zwróciła się 
o taką pomoc i spełniała kryteria, 
pomoc tą otrzymała w okresie przed-
świątecznym. W przypadku osób 
korzystających z gorącego obiadu 
dodatkowo został zapewniony posiłek 
wigilijny – mówi Anna Feliksik.

Dodaje również, że w tym ro-
ku pracownicy socjalni odwiedzali 
seniorów przekazując im życzenia 
i opłatek wigilijny. Dla osób nie 
posiadających najbliższej rodziny 
z inicjatywy Burmistrza Bukowna, 
MOPS we współpracy z miejscowymi 
sponsorami tj. Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji oraz marketem Intermar-
che zorganizował i dostarczył do miej-
sca zamieszkania życzenia świąteczne 
oraz paczki zawierające m.in. posiłek 
wigilijny oraz pozyskane od spon-
sorów artykuły żywnościowe wraz 
z bonem do zrealizowania w sklepie.

Co ze świąteczną pomocą 
w Bukownie?

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

W gminie Klucze  rozdzielono 
środki  na  realizację  zadań  z  za-
kresu sportu. Na działania w przy-
szłym roku dofinansowanie zyskało 
dwanaście klubów na łączną kwotę 
170 000,00 złotych. 

Największa dotację otrzymał 
Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„Przemsza Klucze” - 42 000,00 zło-
tych. Po 20 000,00 złotych przyznano 
Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi 
Sportowemu „Centuria” Chechło 
i Ludowemu Klubowi Sportowemu 
„Legion” Bydlin. Ludowy Klub Sporto-

wy „Unia” Jaroszowiec gmina wsparła 
kwotą 17 000,00 złotych. Stowarzy-
szenie Akademia Piłkarska „Przemsza 
Klucze”, Klub Sportowy „Hardzi” 
Jaroszowiec, Uczniowski Klub Spor-
towy „Samuraj” w Kluczach oraz 
Ludowy Zespół Sportowy „ Kolbark 
Błyskawica” otrzymały po 12 000,00 
złotych. Uczniowski Kwaśniowski 
Klub Sportowy „Orzeł” Kwaśniów do-
stał 11 000,00 złotych, a Uczniowski 
Klub Sportowy w Kluczach 8 000,00 
złotych. Uczniowskiemu Klubowi 
Sportowemu „Małopolanie” w Roda-
kach i Uczniowskiemu Ludowemu 
Klubowi Sportowemu Legionik Bydlin 
przyznano po 2 000,00 złotych.

Dotacje na sport rozdane
i seniorzy powyżej 60-tego roku życia. 
Młode osoby bez chorób przewlekłych 
będą musiały poczekać do ostatniego 
etapu.

Szczepienia są bezpłatne i do-
browolne. Do nabycia odporności 
konieczne jest przyjęcie dwóch dawek 
preparatu w odstępie co najmniej 21 
dni. Proces szczepień ma się opierać 
na elektronicznym e-skierowaniu 
ważnym 60 dni od dnia wystawienia. 
Będzie ono generowane automa-
tycznie w systemie informatycznym 
o nazwie P1, w transzach zgodnych 
z kolejnością szczepień. Ponadto leka-
rze będą mogli wystawić dla pacjenta 
indywidualne e-skierowania.

Proces umówienia na szczepienie 
będzie oparty o centralny system 
e-rejestracji, integrujący indywidu-
alne grafiki przyjęć poszczególnych 

punktów szczepień. - W celu umó-
wienia wizyty, pacjent będzie mógł 
skorzystać ze specjalnej infolinii, 
umówić się elektronicznie poprzez 
swoje Internetowe Konto Pacjenta, 
za pośrednictwem placówki w której 
wystawiono mu e-skierowanie lub 
bezpośrednio w punkcie szczepień 
– czytamy w dokumencie opubliko-
wanym przez Ministerstwo Zdrowia.

System e-Rejestracji będzie zinte-
growany z systemem P1, co umożliwi 
automatyczną weryfikację ważności 
e-skierowania. - Umówienie się na 
szczepienie nie będzie wymagało po-
siadania nr e-skierowania, ponieważ 
wystarczające będzie podanie swoich 
danych osobowych. Po dokonaniu re-
zerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS 
z informacją o wybranym miejscu 
i terminie szczepienia. Pacjent będzie 
od razu umawiany na 2 wizyty i także 
przed drugą dawką szczepionki będzie 
powiadamiany SMS-em – tłumaczy 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska 

z Biura Komunikacji Ministerstwa 
Zdrowia.

Kluczowym elementem całego 
procesu są więc placówki, w których 
odbywać się będą szczepienia. Mają 
one być przeprowadzane w ośrod-
kach podstawowej opieki zdrowotnej. 
Rządowy program przewiduje również 
organizowanie nowych mobilnych 
i stacjonarnych punktów szczepień. 
Wstępną listę takich miejsc, zlokali-
zowanych na terenie naszego powia-
tu, możemy znaleźć pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/malopolskie

Informacja o przebytym szcze-
pieniu będzie wprowadzana do tzw. 
„e-Kart Szczepień”, czyli elektronicz-
nego systemu ewidencyjnego. Pacjent 
otrzyma też zaświadczenie o szczepie-
niu zwalniające z części ograniczeń 
wynikających z obowiązujących ob-
ostrzeń, takich jak np. konieczności 
odbywania kwarantanny.

Z dniem 4 stycznia 2021 roku Dom Pogrzebowy 
w Olkuszu został przekazany pod zarząd Sp. z o. 
o. Moria z Gliwic. Dokonało się to na podstawie 
przetargu organizowanego jak co roku przez 
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Pragnę gorąco 
podziękować za cztery lata współpracy zarówno 
z  Urzędem Miasta i  Gminy, naszymi olkuskimi 
parafiami i z Państwem, którzy tutaj żegnaliście 
swoich bliskich odchodzących do wieczności. 
Miejsce to wymaga szacunku i godnego prowa-
dzenia każdej ceremonii pożegnalnej obojętnie 
jakiego wyznania byłaby zmarła osoba. W czasie 
mojej czteroletniej posługi dla Państwa dokona-
no wielu prac, które umożliwiły godne uczczenie 
zmarłych.

W tym celu dokonano całkowitej odnowy kapli-
cy ceremonialnej przez:
• wykonanie nowego ołtarza w formie tryptyku,
• montaż nowego nagłośnienia,
• wymiana organów,
• odnowienie polichromii w całości z montażem 

ogrzewania promiennikowego, które pozwala 
w chłodne dni odczuwać miłe ciepło, oraz wy-
konanie wentylacji sali ceremonialnej, oraz

• renowacja oświetlenia sali.

Sprawą najważniejszą było powstanie nowej ka-
plicy do przechowywania Najświętszego Sakra-
mentu z  możliwością sprawowania sakramentu 
pokuty i pojednania. Przy Domu Pogrzebowym 
został również zamontowany nowy krzyż wraz 
z  odpowiednim podświetleniem. Dzięki przy-
chylności ks. Dziekana Henryka Chmieły zostały 
zamontowane nowe szafy w zakrysti.

Chciałbym podziękować zarówno władzom 
Urzędu Miasta i  Gminy z  Panem Burmistrzem 
Romanem Piaśnikiem na czele i  wielu ludziom 
dobrej woli za możliwość dokonania tych zmian 
i ulepszeń. Pozostało jeszcze wiele dalszych prac 
związanych z modernizacją tego obiektu. 

Życzę więc nowemu zarządcy Domem Pogrze-
bowym wiele satysfakcji i  zadowolenia z korzy-
stania z  tego obiektu i  dalszego jego rozwoju. 
Państwu życzę spokojnego, wolnego od trosk, 
kłopotów, chorób Nowego Roku 2021, a  jeśli 
bedę mógł okazać pomoc w  trudnych chwilach 
rozstania z  bliskimi to zapraszam do Zakładu 
Pogrzebowego w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 14.

Z wyrazami szacunku 
mgr Zbigniew Kwinta 

były zarządca Domem Pogrzebowym w Olkuszu

Szanowni Mieszkańcy Olkusza  
i ościennych miejscowości ZGŁOŚ INTERWENCJE  

- tel. 32 754 44 77

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Wstępna lista punktów szczepień przeciwko COVID-19  
na terenie powiatu olkuskiego

Nazwa podmiotu Adres
NZOZ „SANA-MED” S.C. Olkusz, ul. gen. Buchowieckiego 15A
"MEDBUK" SP Z O. O. Bukowno, ul. Zwycięstwa 9
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TRZYCIĄŻU Trzyciąż, ul. Zdrowa 6
MIŁOSZ WOŹNICZKO - CENTRUM MEDYCZNE Wolbrom, ul. Krakowska 27
MIEJSKO GMINNE CENTRUM MEDYCZNE „WOL-MED” SP Z O. O. Wolbrom, ul. Skalska 22
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” Klucze, ul. Zawierciańska 14
"OLMED" SP Z O.O. Olkusz, ul. Nałkowskiej 1
"ESKULAP" SP Z O.O. Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 110
CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ „ESKULAP” Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 28
CENTRUM MEDYCZNE "PROMED" Bolesław, ul. Laskowska 4A

Żródło: www.gov.pl/web/
szczepimysie/malopolskie
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

„Dworek Marzeń” - tak nazywa 
się druga siedziba Socjalizacyjnej 
Placówki  Opiekuńczo  -  Wycho-
wawczej w Olkuszu, działająca na 
zasadach domu dziecka. Mieści się 
w  gruntownie  zmodernizowanym 
budynku przy ul. Żuradzkiej, gdzie 
dawniej były przychodnie. Inwesty-
cja uzyskała spore dofinansowanie 
z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Przypomnijmy, że SPOW od 
kilkunastu lat mieści się przy ul. 
Legionów Polskich. W placówce swoje 
„miejsce na ziemi” znalazło 28 dzieci. 
W związku ze znowelizowaniem prze-
pisów Ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej od dnia 
1 stycznia 2021 roku instytucje tego 
typu mogą być tylko 14 – osobowe. - 
Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej wymusiły 

na nas zmiany funkcjonowania So-
cjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo 
- Wychowawczej w Olkuszu. Aby 
spełnić wymogi co do liczby dzieci 
w jednej placówce od dnia 1 stycznia 
2021 roku, powiat olkuski podjął 
decyzję o dostosowaniu budynku przy 
ul. Żuradzkiej w Olkuszu na nowy 
Dom Dziecka. Pierwotnie zadanie to 
miało być finansowane wyłącznie ze 
środków budżetu powiatu na kwotę 
blisko 2 mln złotych. Przyznanie 
dofinansowania z rezerwy ogólnej bu-
dżetu państwa w kwocie blisko 1 mln 
złotych będzie skutkowało oszczędno-
ścią środków powiatowych i pozwoli 
na dokończenie inwestycji tak, aby 
wychowankowie czuli się w nowym 
miejscu jak w domu – opowiada 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

W „Dworku Marzeń” może za-
mieszkać 14 wychowanków. - Będzie 
tu 7 pokoi dla dzieci, pokój do nauki, 
pokój plastyczny, wspólny living-

-room, a także pokój, gdzie nasi 
podopieczni będą mogli spotykać się 
z rodzicami – wylicza dyrektor pla-
cówki Dominika Sobera – Goc.

Gruntowne prace remontowe 
rozpoczęły się wiosną. Ich zakres był 
spory: m. in. skuto wszystkie tynki, 
wyburzono część ścianek działo-
wych i nośnych, wydzielono nowe 
pomieszczenia, wzmocniono i docie-
plono drewniany strop, wymieniono 

dach. Obiekt jest ocieplony. W całym 
budynku są nowe posadzki, drzwi, 
okna, wewnętrzne instalacje. Wokół 
budynku wykonano nowe chodniki, 
utwardzono teren, wyremontowano 
schody. Modernizacją zajęła się forma 
ZRB Paciej Sp. z o. o. z Olkusza.

Wartość projektu to 73 075,00 
złotych, robót budowlanych 1 755 
284,62 złotych, a wyposażenia 205 
296,00 złotych.

Ponad połowa całkowitej kwoty 
inwestycji pochodzi ze środków re-
zerwy ogólnej budżetu państwa. Sym-
boliczny czek na sumę 958 405,32 
złotych przekazał olkuskiemu sta-
roście wojewoda małopolski Łukasz 
Kmita. - Dziękuję Panu Premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu za kolej-
ne realne wsparcie dla Małopolski. To 
niezwykle ważna lokalna inwestycja. 
„Dworek Marzeń” zapewni swoisty 

parasol ochronny wychowankom. 
Przekształcenie dużej jednostki przy 
ulicy Legionów Polskich w dwie 
osobne placówki, pozwoli łatwiej 
zaaklimatyzować się dzieciom wśród 
rówieśników, a utworzenie jej przy 
ulicy Żuradzkiej – w formie domu 
jednorodzinnego z ogrodem – stworzy 
warunki podobne do funkcjonowania 
rodziny wielodzietnej. Uruchomie-
nie małej placówki z pewnością 
przełoży się też na efektywniejszą 

pracę wychowawczą i opiekuńczą. 
Powstanie tej placówki ma jeszcze 
dodatkowy wymiar. W trudnych cza-
sach pandemii lokalni przedsiębiorcy 
realizują zamówienia, dzięki którym 
utrzymują miejsca pracy w swoich 
firmach. Otwarcie nowej jednostki 
to także zatrudnienie pracowników, 
którzy będą sprawować opiekę nad 
wychowankami tego domu - mówił 
wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- W imieniu Zarządu Powiatu, 
Dyrekcji Domu Dziecka oraz pod-
opiecznych chciałbym podziękować 
z tego miejsca Panu Premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu za przyznanie 
dofinansowania gwarantującego 
sprawne i szybkie dokończenie tej 
inwestycji. Dziękujemy za wsparcie 
Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi, 
który mocno zabiegał na poziomie 
rządowym o wsparcie finansowe 
tego ważnego dla powiatu zadania. 
Szczególnie dziękuję Wojewodzie Ma-

łopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie 
oraz pracownikom Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za 
pomoc w przygotowaniu, bezzwłoczną 
analizę i wysoką ocenę dokumentacji 
przygotowywanej w ramach wniosku 
o dofinansowanie inwestycji - mówił 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku zmodernizowano siedzibę SPOW 
przy ul. Legionów Polskich. Grun-
towny remont przeszła świetlica. 
Wszystko w ramach „Akcji Renowa-
cja”, prowadzonej przez firmę Bryksy 
i Fundację Wolne Arty. Dzięki temu 
dzieci spędzają czas w nowocześnie 
zaaranżowanej przestrzeni, gdzie mo-
gą ćwiczyć, grać i bawić się. Koszt re-
montu wyniósł około 35 tys. złotych. 
Wcześniej wyremontowano kuchnię 
i pokoje wychowanków. Obecnie trwa 
tam remont łazienek.

Milion złotych na dofinansowanie "Dworku Marzeń" 

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Koszty  energii  to  bolączka 
wielu  samorządów.  O  pomysłach 
na zmniejszenie wydatków w tym 
zakresie w wielu gminach przeto-
czyła  się  już  niejedna  dyskusja. 
Niedawno miejski  radny  Łukasz 
Piątek  zwrócił  się  do  olkuskie-
go  burmistrza  Romana  Piaśnika 
z prośbą o opracowanie gminnego 
planu  zwiększenia  efektywności 
energetycznej  gminnych  nieru-
chomości (w tym głównie placówek 
oświatowych). Co na to szef miasta 
i gminy Olkusz?

Radny wskazuje trzy możliwości 
zmniejszenia kosztów: budowę wła-
snych źródeł (instalacji fotowoltaicz-
nej); wymianę urządzeń i oświetlenia 
na bardziej energooszczędne, udział 
w klastrze energii lub spółdzielni 
energetycznej.

- Aby jednak podjąć racjonalne 
decyzje w tej kwestii należy rozpo-
cząć od analizy aktualnego stanu, 
aby zdiagnozować działania, które 
mogą przynieść najlepsze rezultaty. 
Niezbędna byłaby inwentaryzacja 
powierzchni z południową ekspozycją 
oraz określeniem ich stanu technicz-
nego. W zakresie oświetlenia - wykaz 
aktualnie zainstalowanych źródeł 
światła z określeniem rodzaju i ilości. 
Pozwoli to na przygotowanie kom-
pleksowego wniosku, który mógłby 
być przedmiotem dofinansowania ze 
środków zewnętrznych. Inwestycje te-
go typu generują dodatnie przepływy 
pieniężne, a w przypadku pozyskania 
finansowania zewnętrznego dają 
szanse na szybką poprawę sytuacji 
budżetu miasta. Jako potencjalne 
źródło finansowania można rozważyć 
kolejną edycję Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych lub programy 
poprawy efektywności energetycznej 
realizowane przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – pisze radny Piątek do 
burmistrza.

Szef miasta i gminy Olkusz 
zapewnia, że wszelkie zadania in-
westycyjne, realizowane w obszarze 
jednostek oświatowych planowane 
są z uwzględnieniem jak najwyższego 
poziomu efektywności energetycznej. 
W odpowiedzi na interpelację odno-
si się również do proponowanych 
możliwości zmniejszenia kosztów 

zużycia energii elektrycznej. - Bu-
dowa własnych źródeł energii z pew-
nością pozwoliłaby na obniżenie 
rachunków na energię elektryczną. 
Należy jednak z całą stanowczością 
wskazać, iż tego typu inwestycje są 
niezwykle kosztowne, a ich reali-
zacja niejednokrotnie może wiązać 
się z koniecznością realizacji prac 
adaptacyjnych, modernizacyjnych, 
bądź remontowych w poszczególnych 
obiektach, co dodatkowo zwiększa 
koszty inwestycji – uważa burmistrz 
Roman Piaśnik, przypominając, że 
w 2017 roku Gmina Olkusz przystą-
piła do Klastra Energii Powiatu Olku-
skiego. W dużej mierze umożliwiło to 

realizację projektu „Ekopartnerzy na 
rzecz słonecznej energii Małopolski”, 
współfinansowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. W ramach projektu na 
terenie Gminy Olkusz pojawi się co 
najmniej 91 nowych instalacji foto-
woltaicznych i solarnych.

Burmistrz sceptycznie odniósł się 
do przeprowadzenia analizy i inwen-
taryzacji powierzchni dachów oraz ich 

ekspozycji z punktu widzenia możli-
wości ograniczenia energochłoności 
budynków. Zdaniem szefa gminy, 
w celu określenia potencjału ener-
getycznego danego obiektu należy 
wykonać kompleksowy audyt energe-
tyczny wraz określeniem możliwości 
pozyskania energii elektrycznej, a peł-
ne wykorzystanie potencjału danego 
obiektu zapewni połączenie głębokiej 
termomodernizacji oraz montażu 
instancji umożliwiającej pozyskanie 
energii elektrycznej.

- Jednym z wyzwań, które z pew-
nością stoi nie tylko przed naszą 
Gminą, ale również przed wszyst-
kimi samorządami w kraju, jest 

obniżenie kosztów eksploatacyjnych 
obiektów budowlanych i infrastruk-
tury poprzez zmniejszenie kosztów 
energii elektrycznej oraz cieplnej. 
Osiągnięcie tego celu z pewnością 
korzystnie wpłynie m. in. na jakość 
powierza, którym oddychamy, a tym 
samym na nasze zdrowie. Dlatego też 
w planowanych do realizacji nowych 
obiektach budowlanych, w ramach 
możliwości technicznych, planowane 
są do wykonania instalacje fotowolta-
iczne. Przykładem może być choćby 
planowany do realizacji budynek 
nowego przedszkola w Osieku. Po-
nadto Gmina sukcesywnie wymienia 
oprawy oświetlenia ulicznego na 
nowe energooszczędne oraz realizu-
je szereg działań mających wpływ 
na zmniejszenie zapotrzebowania 
energetycznego należących do Gmi-
ny obiektów tj. wymieniana źródeł 
oświetlenia, prowadzone działania 
termomodernizacyjne. Gmina tyl-
ko w 2020 roku zleciła wykonanie 
audytów energetycznych dla czte-
rech obiektów oświatowych celem 
przygotowania wniosków aplikacyj-
nych o dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych działań związanych 
z głęboką termomodernizacją. W wie-
lu obiektach wykonane zostały już 
częściowo termomodernizacje, co 
w wielu przypadkach uniemożliwia 
pozyskanie atrakcyjnego dofinanso-
wania do tych inwestycji - informuje 
burmistrz Roman Piaśnik, zaprasza-
jąc radnego Piątka do współpracy „(…) 
np. w zakresie pozyskiwania dodatko-
wych środków na realizację gminnych 
inicjatyw. Ich podjęcie będzie możliwe 
po uzyskaniu dofinansowania oraz 
wtedy, gdy Gmina będzie w stanie 
zabezpieczyć wkład własny”.

Co  sądzicie  o  pomysłach  do-
tyczących obniżenia wydatków na 
energie elektryczną? Zapraszamy 
do dyskusji!

Samorządowe wydatki na energię. 
Jak zaoszczędzić? OLKUSZ

Wiola�Woźniczko,�fot.�UMiG�Olkusz
20  kamer  na  osiedlu  Słowiki 

i  osiedlu  Skalskie  oraz  12  na 
osiedlu  Pakuska  – miejska  sieć 
monitoringu w Olkuszu  stale  się 
rozrasta. Jak informuje magistrat, 
lokalizacja kamer została wybrana 
w uzgodnieniu z przedstawicielami 
lokalnej społeczności oraz Strażą 
Miejską w Olkuszu,  która  będzie 
pełniła nadzór nad kamerami.

Inwestycję o wartości 295 200,00 
złotych wykonała firma Interkonekt 
Paweł Barczyk, Tomasz Furman Sp. 
J. z Wolbromia. Prace obejmowały 
m. in. zaprojektowanie, budowę, 
uruchomienie, testowanie i oddanie 
do użytku infrastruktury monitoringu 
wizyjnego wraz z opracowaniem nie-
zbędnej dokumentacji oraz uzyskania 
wymaganych pozwoleń; budowę świa-
tłowodowej sieci transmisji danych; 
wykonanie punktów kamerowych na 
osiedlu Słowiki i osiedlu Pakuska oraz 
przyłączy zasilających; dostarczenie 
i przyłączenie do wybudowanej sieci 
kamer stałopozycyjnych; dostawę 
oraz zainstalowanie i uruchomienie 
serwerów rejestrujących i zarządza-
jących i pamięci masowych.

Przypomnijmy, że od kilku lat 
monitoring funkcjonuje na olkuskim 

rynku. Tworzą go kamery zarówno 
kierunkowe, jak i ogólne – szeroko-
kątne. Mogą one rejestrować numery 
rejestracyjne pojazdów wjeżdżających 
na rynek. Monitoring ten został uzu-
pełniony pod koniec 2019 roku. Wów-
czas zamontowano też kamery na 
osiedlu Młodych i osiedlu Pakuska.

Sieć monitoringu ma być rozbu-
dowywana w 2021 roku.

Kamer przybywa
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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. Młodych 
tel.(502)466872.

MATRYMONIALNE
 ǧ Panią 60 lat poznam, bez nało-

gów. Tel. (664)693622.

PRACA
 ǧ Murarz, cieślarz, zbrojarz - 

szuka pracy. Tel.(661)874382.

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

R E K L A M A

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY OLKUSKIEGO

z dnia 10.12.2020 r.
Działając na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1363) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 roku poz. 256), zawiadamiam:

W dniu 02.10.2020 r. na wniosek Zarządu Drogowego w Olkuszu 
działającego przez pełnomocnika Pana Michała Koziołek reprezentu-
jącego firmę pod nazwą Usługi Projektowe mgr inż. Michał Koziołek, 
Łączki 6, 34-300 Żywiec działającego na podstawie upoważnienia 
z dnia 05.06.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
drogowej dla inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K  
poprzez wykonanie łącznika z DK 94 w miejscowości Bolesław.

Inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Bolesław, gmina 
Bolesław, powiat olkuski, województwo małopolskie na niżej wymienio-
nych działkach ewidencyjnych:

1) Działki objęte inwestycją (obręb Bolesław): 222/6, 224/3, 1630, 
1685/1,1685/2 (1685), 1712

2) Działki podlegające podziałowi (obręb Bolesław): (1685) - podział 
na dz.: 1685/1, 1685/2

3) Działki planowane do przyjęcia na rzecz Skarbu Państwa lub  
jednostki samorządu terytorialnego (obręb Bolesław): 1685/1 (1685)

W nawiasach podano numery działek sprzed podziału.

Informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyj-
nego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się 
obwieszczenia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
i uzyskania wyjaśnień w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 w dniach: poniedziałek 
- piątek, w godzinach 7:00 – 15:00 w terminie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

STAROSTA
Bogumił Sobczyk

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 
wew. 227.

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

Do jego obowiązków należeć będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych 
zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie gospodarki finansowej 
Spółdzielni, a w szczególności:
•	nadzór nad polityką rachunkowości, planem kont oraz procedurami 

księgowo – podatkowymi,
•	nadzorowanie i kontrolowanie sporządzenia deklaracji VAT, CIT, PIT, 
•	sporządzanie deklaracji dot. podatku od nieruchomości i innych,
•	nadzorowanie i kontrolowanie rozliczeń kadrowo-płacowych, oraz ZUS,
•	sporządzanie sprawozdań finansowych,
•	nadzorowanie i kontrolowanie sprawozdań GUS,
•	kontrolowanie i zatwierdzanie operacji finansowych pod względem ich 

zasadności, celowości i zgodności z prawem,
•	kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań podległego zespołu,
•	nadzorowanie i kontrolowanie rozliczania i ewidencjonowania kosztów 

na poszczególnych nieruchomościach,
•	współtworzenie planu gospodarczego Spółdzielni,
•	sporządzanie i kontrolowanie informacji ekonomiczno-finansowych,
•	nadzorowanie i kontrolowanie rozliczania wspólnot mieszkaniowych,
•	współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
•	współpraca z organami Spółdzielni (Rada Nadzorcza, Walne Zgroma-

dzenie, Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych).

Wymagania kwalifikacyjne:
•	wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
•	co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2-letni 

staż na stanowisku kierowniczym (preferowany w spółdzielni mieszka-
niowej).

•	biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych (z preferencją 
obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych),

•	praktyczna znajomość prawa podatkowego.

Wymagania dodatkowe:
•	znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszka-

niowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych, 

•	wiedza z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot 
mieszkaniowych,

•	dobra organizacja pracy, umiejętności pracy pod presją czasu,
•	empatia i wysoka kultura osobista,
•	mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferujemy:
•	zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
•	przejrzyste zasady wynagrodzenia w oparciu o posiadane doświadcze-

nie,
•	pracę w miłym i zgranym zespole.

Aplikacja powinna zawierać:
•	życiorys (CV), list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowa-

nia się z kandydatem,
•	kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe  

kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,
•	dokumenty, w szczególności świadectwa pracy potwierdzające wyma-

gany staż pracy, określony powyżej, 
•	oświadczenie o niekaralności (przed podpisaniem umowy o pracę  

należy dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaral-
ności),

•	oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących dzia-
łalności Spółdzielni, uzyskanych w toku postępowania konkursowego,

•	oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami 
Rady Nadzorczej oraz Członkami Zarządu, 

•	oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby ogłoszonego naboru,

Wymagane dokumenty – CV (życiorys), list motywacyjny, oświadczenia 
– powinny być podpisane własnoręcznie. 

Aplikację należy składać osobiście w sekretariacie  
Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Olkuszu 32-300  

ul. Gen. S. Buchowieckiego 37, lub za pomocą poczty elektronicznej  
na e-mail sekretariat@sm-nowa.olkusz.pl  
do dnia 20.01.2021. do godz. 15.00.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru na 
stanowisko Głównego Księgowego znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni  
https://sm-nowa.naszaspoldzielnia.com/akty-prawne-dokumenty/klauzula-infor-
macyjna-rodo  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.

Istniejemy ponad 30 lat!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” w Olkuszu 
ul. gen. S. Buchowieckiego 37,  

ogłasza nabór na stanowisko  
Głównego Księgowego
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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

08.01. ul. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

09.01. ul. Piłsudskiego 22 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

10.01. ul. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

11.01. ul. K. K. Wielkiego 28  - dyżur 20:00-8:00 ul. Krakowska 2

12.01. ul. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-24:00 ul. Mariacka 6

13.01. ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Os. Skalska 9

14.01. ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Skalska 22

15.01. ul. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

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

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

SEDACJA
LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

Stosujemy nową metodę 
uspokajania pacjentów 

przy użyciu podtlenku azotu 
tzw. gazu rozweselającego.

Przekonaj się, że wizyta 
u dentysty może być przyjemna!

Jeśli Ty lub twoje dziecko 
boicie się dentysty – 
Zapraszamy do nas!

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


