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Brak oznaczeń na pojemnikach 
do segregacji, za mało kontenerów 
na makulaturę, bałagan w osiedlo-
wych wiatach – na to skarżą się 
mieszkańcy. Temat poruszony na 
naszych łamach spotkał się z dużym 
zainteresowaniem – po czwartkowym 
artykule na ten temat odebraliśmy 
kolejne interwencje dotyczące przed 
wszystkim pojemników do selekcji. 

Śmietnikowe 
problemy.  

Czy coś się zmieni?

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

JADŁO KURIER 
Jedzenie na życzenie

Obiady na wynos, z dostawą lub odbiór własny

32 645 07 42
509 153 011

POLECA Przy zamówieniu 
powyżej 50 zł 

transport gratis 

Cena zestawu 
(dwa dania) - od 18 zł 

+ 2 zł transport

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

KONSULTACJE NEUROCHIRURGICZNE

Kupy jak zwykle są. Kosze już niekoniecznie.

� strona 3

Olkuscy policjanci uratowali życie mężczyźnie, 
który zatruł się czadem.

� strona�2

WOŚP – mieszkańcy naszego powiatu po raz 
kolejny udowodnili swoją ofiarność.
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Wiola�Woźniczko

Trzy unijne projekty realizo-
wane w Olkuszu zostały oficjalnie 
zakończone. W poniedziałkowy po-
ranek niektóre inwestycje obejrzeli 
wojewoda małopolski Łukasz Kmi-
ta, wicemarszałek Łukasz Smółka, 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik, 
radny wojewódzki Andrzej Wójcik 
oraz olkuscy samorządowcy.

Gminne programy rewitalizacji 
tworzyły kilka lat temu samorządy, 
przeprowadzając przy tym konsulta-
cje społeczne dla wszystkich zainte-
resowanych. Podstawę do stworzenia 
GPR – ów stanowiło wyznaczanie 
miejsc obszarów zdegradowanych 
i obszaru rewitalizacji na terenie 
danych gmin. Inwestycje ujęte w pro-
gramach mogły składać także inne 
podmioty, jak spółdzielnie mieszka-
niowe, organizacje pozarządowe czy 
przedsiębiorstwa.

W Olkuszu poniedziałkowe, 
oficjalne zakończenie rewitalizacji 
dotyczyło projektu realizowanego 
na osiedlu Młodych, a obejmującego 
dwie inwestycje. Jedną z nich jest 
modernizacja Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 
1 przy ulicy Kochanowskiego w Ol-
kuszu. W placówce zmodernizowano 
część pomieszczeń, wyremontowano 
ogrodzenie i zbudowano plac zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią. Druga 
inwestycja to rewitalizacja Dolinki. 
W tym ciągu prawie dwóch lat wyko-
nano: parking z jezdnią manewrową, 
ścieżkę rowerową i chodniki, wie-
lofunkcyjne boisko z nawierzchnia 
poliuretanową i trybunami, boisko 
z nawierzchnią trawiastą, plac za-
baw, plac do ćwiczeń street workaut, 
siłownię, rolkostradę, wybieg dla 

psów. Na terenie Dolinki pojawiły 
się również stojaki na rowery, ławki, 
stoły do szachów, kosze na śmieci. 
Nie zabrakło także nowych drzew, 
krzewów, kwiatów i trawników. Teren 
jest oświetlony, odwodniony i objęty 
monitoringiem.

Kolejnym punktem wizyty było 
Przedszkole nr 8 przy ul. Legionów 
Polskich. Budynek został docieplony, 
zmodernizowano część pomieszczeń, 
wymieniono także stolarkę okienną 
i drzwiową. Modernizacji uległy 
piwniczne studzienki, posadzka 

schodów, węzeł cieplny, instalacja 
centralnego ogrzewania, instalacja 
elektryczna i odgromowa. W obiekcie 
wykonano instalację oddymiania 
klatek schodowych i oświetlenia awa-
ryjnego na drogach ewakuacyjnych. 
Prace dotyczyły także terenu wokół 
przedszkola. Całości dopełniły chod-
niki i elementy małej architektury. 
Modernizacja przedszkola to część 
rewitalizacyjnego projektu zawierają-
cego jeszcze dwie inwestycje. Chodzi 
o teren targowiska przy ul. Osieckiej, 

na którym położono nową nawierzch-
nię z betonu asfaltowego, wymalo-
wano linie wyznaczające miejsca pod 
stragany i zadbano o sąsiadującą 
z placem zieleń. Kolejne przedsię-
wzięcie dotyczyło remontu chodnika 
przy ul. Strzelców Olkuskich 1 i 1a 
na odcinku 108 metrów.

Trzeci rewitalizacyjny projekt 
składa się z trzech części. Dzięki rewi-
talizacyjnej inwestycji mocno zmienił 
się teren wokół Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Kantego. Powstało tam 
boisko wielofunkcyjne, boisko do 

gier i zabaw oraz plenerowa siłownia. 
Z kolei przy budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy ul. Gęsiej 
zamontowano windę zewnętrzną 
dla osób niepełnosprawnych. W ten 
sposób więcej osób może korzystać 
z prowadzonych tam zajęć. Trzecim 
przedsięwzięciem jest „Srebrny szlak 
gwarków olkuskich” to projekt, któ-
rego głównym celem jest populary-
zacja historii miasta w innowacyjny, 
ciekawy sposób, a także stworzenie 
charakterystycznej dla Olkusza 

atrakcji turystycznej. Każda z postaci 
opowiada o historii miasta. Szlak za-
projektowano w taki sposób, aby był 
on dostępny dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo, niewidomych i nie-
słyszących. Przy każdym z gwarków 
zamontowano tablice informacyjne. 
Całości dopełnia aplikacja o nazwie 
„Olkusz – Szlakiem Gwarków” na 
urządzenia mobilne - dzięki niej 
można poznać ciekawostki dotyczące 
gwarków i ich lokalizacji, informacje 
o mieście oraz mijanych na szlaku 
obiektach.

Łączna wartość realizacji opi-
sanych trzech projektów to ponad 9 
mln złotych.

Zwieńczeniem zwiedzania wy-
branych, zrewitalizowanych obiektów 
była wizyta w podziemiach rynku. 
Podczas krótkiej konferencji na ryn-
ku goście oraz gospodarze spotkania 
podkreślali, jak istotna jest dobra 
współpraca – zwłaszcza w kontekście 
pozyskiwania funduszy na inwestycje 
służące mieszkańcom.

 Rewitalizacja trzech projektów 
zakończona

OLKUSZ
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu uratowali 38-let-
niego mężczyznę, który zatruł się 
tlenkiem węgla. 

27 stycznia br. sierżant Monika 
Kocjan i młodszy aspirant Tomasz 
Sikora z olkuskiej drogówki otrzymali 
informację, że  na poboczu drogi od 
Osieka w kierunku Olkusza stoi 
skoda Octavia, a w niej jest kierowca, 
który miał ulec podtruciu tlenkiem 
węgla. Mężczyzna nie mógł dokładnie 
określić swojego położenia. Kontakt 
z nim był wyraźnie utrudniony.

38-latek zaczadził się tlenkiem 
węgla, który wydobywał się z kominka 
w jego domu. Na pół przytomny prze-
wrócił się i uderzył głową, rozcinając 
łuk brwiowy. Mężczyzna na własną 
rękę próbował dojechać do szpitala, 
ale podczas jazdy źle się poczuł i za-
dzwonił na numer alarmowy. Od razu 

po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi 
udali się w rejon w poszukiwaniu 
skody.

Na ulicy Osieckiej zauważyli po-
jazd i jego kierowcę. Policjanci szybko 
udzielili mężczyźnie  pomocy i wezwali 
na miejsce pogotowie. W czasie ocze-
kiwania na karetkę stan mężczyzny 
pogarszał się jednak z minuty na 
minutę. Ponieważ dalsza zwłoka 
mogła zagrażać jego życiu, a  38-latek 
uskarżał się na ból głowy i trudności 
w oddychaniu, policjanci podjęli  
błyskawicznie decyzję, by przewieźć 
go na sygnałach do szpitala. Jak 
oświadczył dyżurujący lekarz, gdyby 
nie natychmiastowa interwencja 
i pomoc policjantów prawdopodobnie 
38-latek straciłby życie.

Mężczyzna na  stronie interne-
towej jednego z portali społeczno-
ściowych  umieścił podziękowania 
dla policyjnego patrolu.  Skierowane 
przez niego słowa wdzięczności, są 
wyrazem szacunku i uznania dla 
policyjnej pracy.

 Olkuscy policjanci 
uratowali życie 

mężczyźnie, który 
zatruł się czadem
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Spacer z psem to dla nie-
których czysta przyjemność, dla 
innych prozaiczna czynność dnia 
codziennego. Właścicieli czwo-
ronogów powinno łączyć jedno 
– obowiązek sprzątania po swoich 
pupilach. Niestety, z tym nadal 
u nas krucho. Ci, którzy obok 
smyczy nie zapominają zabrać 
na spacery także woreczków, za-
interesowali nas sporym dla nich 
problemem – deficytem koszy na 
ulicach.

Mnóstwo kup to jedno...
Ale po kolei. Jak co roku, kiedy 

tylko śnieg choć na krótki czas top-
nieje, na chodniku można wdepnąć 
na niezłą minę. Jeden z mieszkańców 

olkuskiego centrum opowiadał nam, 
że zwracanie uwagi właścicielom 
psów raczej nie przynosi rezultatu, 
a czasem kończy się awanturą.

-Mieszkam w domu jednorodzin-
nym, więc mój pies korzysta z ogrodu 
i podwórka, gdzie oczywiście też się 
po nim sprząta. Na chodniku czy 
miejskim trawniku obowiązują takie 
same zasady – pies narobił, to trze-
ba posprzątać. Ale zwróć tu komuś 
uwagę – najczęściej słyszę, że to nie 
moja sprawa, a teren jest – uwaga - 
niczyj! - opowiada olkuszanin, który 
często spaceruje ze swoim pupilem po 
centrum miasta.

10 lat temu Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Nowa” ze Słowików zrobiła 
akcję „Odkupmy swoje osiedle”. Za-
kupiono specjalne torebki i rozdano 
właścicielom psiaków. Były także ar-
tykuły, apele, informacje – i ze strony 

samorządów, i zarządców osiedli. Jaki 
jest tego efekt, widać gołym okiem.

... a za mało koszy to 
drugie

Psią kupę można wyrzucić do 
zwykłego ulicznego kosza. Nie są do 
tego potrzebne specjalne pojemniki. 
Chociaż takie kiedyś w Olkuszu były, 
jednak po pewnym czasie przynaj-
mniej niektóre padły łupem złomiarzy 
czy wandali. Problem w tym, że zwy-
kłych koszy też brakuje.

-Sprzątamy i co dalej? Mamy 
spacerować z woreczkami wypeł-
nionymi taką zawartością? Średnia 
przyjemność! Po prostu nieraz nie ma 
gdzie tego wyrzucić! To nie papierek 
po cukierku, który można schować do 
kieszeni - opowiadają olkuszanie. Je-
den z naszych Czytelników przyznał, 
że gdy po dłuższym poszukiwaniu 

kosza został z woreczkiem w ręku, 
miał ochotę zostawić jego zawartość 
dokładnie tam, gdzie wcześniej zrobił 
to jego pies. - W końcu wróciłem z tym 
do domu, bo pomyślałem, że sam bym 
się nieźle wkurzył, znajdując taką 
niespodziankę przed swoją bramą. 
Ale następnym razem chyba już tak 
nie zrobię – opowiada. Sygnały o zbyt 
małej liczbie koszy docierają do nas 
z różnych części miasta, ostatnio 
z osiedla Czarna Góra.

Niech się sami przekonają
Zazwyczaj tego typu interwen-

cje kierowaliśmy do samorządów 
administrujących danymi traktami. 
Zgłaszaliśmy, że nie ma koszy (poda-
jąc dokładną lokalizację) i dopytując, 
kiedy się pojawią. Nasz Czytelnik 
uważa, że ma lepszy pomysł na roz-
wiązanie problemu. -Nie obchodzi 
mnie, kto na jakiej drodze odpowiada 

za ilość koszy. Chyba co pewien czas 
odpowiedzialni za to pracownicy 
urzędów administrujących danymi 
traktami bywają na ulicach i widzą, 
gdzie koszy jest ewidentnie za mało. 

A jak nie widzą, to niech się po tych 

drogach przejdą. Najlepiej z psami – 

mówi właściciel czworonoga. Dobry 

pomysł?

Kupy jak zwykle są. Kosze już niekoniecznie

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

- Czy obowiązkowa wymiana 
starych pieców dotyczy także lo-
kali gminy Olkusz we wspólnotach 
mieszkaniowych? A co z mieszka-
niami komunalnymi? Niestety, nie 
wszędzie jest centralne ogrzewa-
nie. Czy lokatorzy gminnych nieru-
chomości też będą mogli korzystać 
z ekologicznego ogrzewania? - pyta 
olkuszanka, która zadzwoniła do 
naszej redakcji.

Przypomnijmy, że do końca 2022 
roku w Małopolsce obowiązkowa 
jest wymiana kotłów na węgiel lub 
drewno, które nie spełniają żadnych 
norm emisyjnych. Z kolei do końca 
2026 roku trzeba natomiast wymienić 
kotły, które obecnie spełniają chociaż 
podstawowe wymagania emisyjne, 
czyli posiadają klasę 3 lub 4, według 
normy PN-EN 303-5:2012. Zgodnie 
z uchwałą antysmogową już od 1 

lipca 2017 roku w całej Małopolsce 
obowiązuje zakaz stosowania mułów 
i flotów węglowych oraz zakaz spala-
nia drewna i biomasy o wilgotności 
powyżej 20 proc.

Gmina już od dłuższego czasu 
prowadzi konsekwentną wymianę 
starych palenisk na nowsze, ekolo-
giczne – dowiedzieliśmy się w urzę-
dzie. -Planujemy wymianę starych 
źródeł ciepła w 156 lokalach. Są to 
lokale we wspólnotach mieszkanio-
wych, stanowiące własność Gminy 
Olkusz, a także w budynkach bę-
dących w 100% własnością gminy. 
Terminy wymiany będą ustalane 
indywidualnie z mieszkańcami – od-
powiada rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu Michał 
Latos.

Zapytaliśmy też w magistracie, 
jakie nowe ogrzewanie będzie w gmin-
nych lokalach oraz ile może wynieść 
koszt całego przedsięwzięcia. - Źródło 
ciepła będzie uzależnione od możli-
wości technicznych w danym lokalu. 

Planowane są ogrzewania centralne 
z piecami gazowymi lub ogrzewania 
elektryczne, np. w przypadku, gdy nie 
będzie innej możliwości technicznej. 
Zanim będziemy mogli mówić o kon-
kretnych kosztach, konieczne będzie 
wykonanie dokładnych projektów, 
które wskażą zakres wymaganych 
prac. Wiedząc, że wymiana tak wie-
lu źródeł ciepła będzie wiązała się 
z wysokimi kosztami oraz, że jest to 
zadanie, do którego realizacji zobo-
wiązują nas przepisy, zwróciliśmy się 
z wnioskiem o jego dofinansowanie 
w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, licząc na jak 
najwyższe dofinansowanie – dodaje 
Michał Latos.

Wymiana źródeł ciepła na eko-
logiczne dotyczy także np. szkół czy 
urzędów. Zgodnie z przepisami chodzi 
o wszystkie instalacje grzewcze, dla 
których nie jest wymagane pozwole-
nie na emisję, pozwolenie zintegrowa-
ne lub zgłoszenie emisji, czyli o mocy 
poniżej 1 MW.

Piece do wymiany. 
W gminnych lokalach też

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Przez wiele miesięcy przed 
przejazdem kolejowym w Rabszty-
nie można było zauważyć pokryty 
plastikową folią sygnalizator. Na 
jego awarię zwrócił naszą uwagę 
jeden z Czytelników. W trakcie 
naszej interwencji okazało się, że 
uległ on awarii. Kilka dni temu 
usterka jednak została usunięta.

W styczniu dostaliśmy telefon od 
jednego z naszych Czytelników, który 
zwrócił uwagę na niedziałającą lampę 
ostrzegawczą, zlokalizowaną około 
250 m przed przejazdem kolejowym 
w Rabsztynie. Z jego relacji wyni-
kało, że założono na nią plastikową 
folię i jest ona nieczynna od wielu 
miesięcy. Jego zdaniem sytuacja ta 
stwarza zagrożenie dla kierujących, 
gdyż przejazd znajduje się za lekkim 
wzniesieniem. - Kierowcy jadący od 
strony Olkusza nie mają właściwego 
sygnału o tym, że przejazd jest w da-
nym momencie zamknięty. Może więc 
dojść do sytuacji, w której nie zdążą 
wyhamować przed samochodami 
stojącymi w kolejce do rogatek -  ar-
gumentuje nasz rozmówca.

Postanowiliśmy wyjaśnić tę sy-
tuację. W pierwszej kolejności skon-
taktowaliśmy się z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie. Stamtąd 
odesłano nas jednak do właściciela 
infrastruktury kolejowej, czyli spół-
ki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Przedstawiciele spółki przyznają, że 
przyczyną zaistniałej sytuacji była 
awaria.

- Przyczyną usterki sygnalizato-
ra był uszkodzony kabel zasilający. 
Celem zwrócenia uwagi kierujących 
na fakt, że sygnalizator nie działa 
prawidłowo został on zasłonięty do 
czasu jego naprawy. Służby technicz-
ne ostatecznie przywróciły sprawność 
sygnalizatora w dniu 29.01.2021 r. 
Jednocześnie należy podkreślić, że 
kierujący pojazdami są zobowiązani 
do przestrzegania przepisów o ruchu 
drogowym oraz do stosowania się do 
znaków drogowych – tłumaczy Mo-
nika Grabka z Działu z Zakładu Linii 
Kolejowych w Krakowie.

Co się stało 
z sygnalizatorem  

przed torami?

Tymczasem olkuski urząd szybko 
odpowiedział na nasze pytania. Czy 
zgodnie z sugestiami mieszkańców 
coś się zmieni?

Będzie więcej naklejek
Po zmroku trudno poznać, czy do 

danego kontenera wrzucić papier czy 
szkło. Zwłaszcza, gdy nie ma na nim 
stosownej informacji i trudno odróż-
nić kolor. W tym przypadku magistrat 
zgodził się z uwagami mieszkańców, 
zaznaczając, że wszystkie pojemniki 
są oznakowane, ale „może zdarzyć 
się, że pojemnik zostanie ustawiony 
innym bokiem do frontu i wtedy 
naklejka jest niewidoczna”. Dowie-
dzieliśmy się również, że zarządcy 
otrzymali z gminy dodatkowe naklej-
ki, tak by pojemniki były oklejone 
ze wszystkich stron. Jeden problem 
wydaje się zatem rozwiązany.

-Jeśli chodzi o kolorystykę po-
jemników, to jest ona identyczna jak 
wcześniej, są one dodatkowo opisane, 
a selekcja odpadów komunalnych jest 
prowadzona w Olkuszu już od 1995 
roku, dlatego sama zmiana pojem-
ników nie powinna mieć wpływu na 

możliwość segregacji – odpowiada 
rzecznik prasowy olkuskiego magi-
stratu Michał Latos, przypominając 
jednocześnie, że w ubiegłym roku 
wydano ulotkę o prawidłowej segre-
gacji. Zachęcano też mieszkańców do 
pobrania aplikacji na smartfony „Mo-
je odpady”, gdzie są opisane zasady 
selekcji i terminy wywozu odpadów 
z domów jednorodzinnych.

„Dzwony” nie wrócą
Gorzej wygląda sprawa z rodza-

jem pojemników na selekcję, które od 
kilku miesięcy stoją na osiedlowych 
śmietnikach. Już po publikacji arty-

kułu w naszej redakcji rozdzwoniły 
się telefony w sprawie pojemników na 
odpady segregowane. Nasi Czytelnicy 
dopytywali, czy jest szansa, aby zmie-
nić je na takie, jakie były wcześniej, 
czyli tzw. „dzwony”.

- Teraz muszę jedną ręką pod-
nieść klapę i ją trzymać, w drugiej 
ręce mam torbę ze śmieciami do 
segregacji i przydałaby się trzecia 
ręka albo druga osoba do wrzucania 
odpadów tam, gdzie trzeba. Poza tym 
mamy pandemię, a dotykanie klap od 
pojemników raczej nie jest wskazane. 
Dawniej nie było problemu, po prostu 
wrzucało się butelki, opakowania czy 

papier do otworów w dzwonach i po 
sprawie. W innych miastach są nadal 
takie pojemniki – opowiadają miesz-
kańcy dzwoniący do naszej redakcji.

Z odpowiedzi przesłanej do nas 
z magistratu wynika, że zdania 
mieszkańców na temat „dzwonów” są 
podzielone. -Wiele osób nie podziela 
opinii, że pojemniki typu „dzwony” 
ułatwiają segregację. Wręcz przeciw-
nie - dostawaliśmy sygnały, że do 
„dzwonów” nie mieszczą się niektóre 
odpady do segregacji i mieszkańcy nie 
mając, co z nimi zrobić, zostawiają 
je obok. W takiej sytuacji trudno 

dogodzić wszystkim – mówi rzecznik 
prasowy urzędu Michał Latos.

Nie ma szans na zmianę konte-
nerów do segregacji. W magistracie 
twierdzą, że narzucenie określonego 
typu pojemników na odpady byłoby 
naruszeniem konkurencji, poprzez 
ograniczenie potencjalnych wyko-
nawców do tych, którzy dysponują 
akurat takimi pojemnikami. Do 
tego koszty usługi można by uznać 
za sztucznie zawyżone, gdyby wy-
konawca musi zakupić pojemniki 
zgodnie z wymaganiem miasta, co 
odbiłoby się na ostatecznej cenie dla 
mieszkańców. Takie jest stanowisko  
gminy.

Za mało pojemników?
Sądząc po informacjach od na-

szych Czytelników, najwięcej wyrzu-
camy makulatury. To właśnie tego 
rodzaju pojemników jest – zdaniem 
interweniujących w naszej redakcji 
mieszkańców - zdecydowanie za mało 
lub też są one za rzadko opróżniane. 
Inna sprawa, że nie każdemu chce 
się złożyć karton przed wyrzuceniem 
i w kontenerze ląduje duże pudło, 
zajmując niepotrzebnie miejsce.

Wyjaśniliśmy kwestię ilości po-
jemników w danych miejscach. 
Wszystko zależy od liczby mieszkań-

ców. Takie dane do gminy (liczba 
mieszkańców do danego „gniazda”) 
przekazują zarządcy terenów. Magi-
strat zapewnia, że reaguje na bieżąco 
na sygnały od zarządców.

Dbajmy o czystość!
-To przede wszystkim my - miesz-

kańcy - dbamy o czystość w wiatach 
z pojemnikami na odpady. Zdarza się 
również, że do pojemników odpady 
są podrzucane, dlatego apelujemy 
do zarządców, by wiaty na osiedlach 
były zamykane. Wtedy zostanie ogra-
niczona ilość podrzucanych śmieci 
i jednocześnie inne niepożądane 
zjawiska – tak na uwagi mieszkań-
ców dotyczące stanu niektórych wiat 
odpowiada Michał Latos.

Porządek przy osiedlowych 
śmietnikach to temat na książkę. 
I to chyba niejedną. No to dopiszmy 
kolejny rozdział - sprawdźmy, czy 
rzeczywiście zamykanie wiat elimi-
nuje (a jeśli tak, to w jakim stopniu) 
ten problem. Czekamy więc na opinie 
mieszkańców, którzy z takich wiat ko-
rzystają.  Jest lepiej i czyściej niż przy 
„otwartych” śmietnikach?  A może nie 
jest to rozwiązanie idealne? Sprawdź-
my, jak to działa!  Piszcie, dzwońcie 
(32/754 44 77) i przesyłajcie zdjęcia 
na redakcja@przeglad.olkuski.pl!

ZGŁOŚ INTERWENCJE - tel. 32 754 44 77
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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.

 ǧ Komis wielobranżowy:  
RTV/AGD, narty. SKUP/SPRZE-
DAŻ. LOMBARD. Plac targowy  
za Lidlem. Tel. (502)261113. 

USŁUGI

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

 ǧ Zamienię mieszkanie w cen-
trum Olkusza na dom z dopłatą 
lub kupię dom w Olkuszu 100-
120 m2 z 2 łazienkami.  
Pośrednikom dziękuję!!!  
Tel. 579 510 579.

 ǧ Kupię dom 100-120 m2 bez 
pośredników. Tel. 737477731.

PRACA
 ǧ Piekarnia w Osieku szuka 

Przedstawiciela Handlowego 
(praca dorywcza).  
Tel.(603)491709. 

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  
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HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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POWIAT
A.N.Q.A.,�Ewa�Barczyk

Wokół zamknięte drzwi, ale 
nasze serca nadal są otwarte – 
w ten sposób możemy podsumować 
wyjątkowy, 29 finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Pomimo 
„covidowych” obostrzeń, miesz-
kańcy naszego powiatu po raz 
kolejny udowodnili swoją ofiarność 
i poświęcenie. W tym roku sztaby 
WOŚP zorganizowane w gminach 
Bukowno, Olkusz i Wolbrom. 

Jurek Owsiak od samego po-
czątku istnienia Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy powtarza, że 
„...będzie ona grać do końca świata 
i o jeden dzień dłużej”. Niektórzy 
traktowali te słowa nieco na wyrost, 
ale obecna sytuacja idealnie obrazuje 
jak bardzo okazały się być one traf-
ne. Pomimo ograniczeń związanych 
z ogłoszonym w naszym kraju stanem 
epidemii, wolontariusze w całym kra-
ju wyszli na ulice kwestować na rzecz 
chorych dzieci.

Dopisali również ofiarodawcy, 
którzy po raz kolejny wsparli hojnie 
WOŚP. Na swojej stronie fundacja 
Jerzego Owsiaka poinformowała 
w poniedziałek rano, 1 lutego, o ze-
braniu 127 mln zł. Padł więc kolejny 
rekord, gdyż kwota ta jest o 12 mln zł 
większa niż przed rokiem. Tym razem 
zbiórka dedykowana była dziecięcej 

laryngologii, otolaryngologii i diagno-
styce głowy.

W ubiegłą niedzielę, od samego 
rana na ulicach naszego powiatu 
spotkać można było wolontariuszy 
z charakterystycznymi kolorowymi 
puszkami. Pomimo mroźnej pogody 
przez cały dzień zbierali datki, a chęt-
nych do wpłat nie brakowało. Oprócz 
tradycyjnych puszek w „obieg” poszły 
również puszki stacjonarne, zloka-
lizowane w sklepach i firmach oraz 
tzw. wirtualne puszki. Do „sieci” 
przeniesione zostały także licytacje 
gadżetów, które towarzyszyły każde-
mu finałowi WOŚP.

W Bukownie sztab orkiestry 
zarejestrowany został przez tamtejszy 
Urząd Miasta. Na ulicach miasta co 
rusz można było spotkać wolonta-
riuszy uzbrojonych w przenośne 
głośniki, z których płynęły WOŚP-
-owe melodie. - Wszyscy zdawaliśmy 
sobie sprawę, że w tym roku rekordu 
nie będzie. No ale nie o rekordy tutaj 
chodzi. Zastanawialiśmy się, czy 
uzbieramy 5, 10, czy 15 tysięcy – 
opowiada Zbigniew Urbański, główny 
„dyrygent” orkiestry w Bukownie. 
Ze zbiórki w tym mieście na konto 
fundacji trafi ostatecznie ponad 32,5 
tys. zł. - Taka kwota w czasie, gdy 
ludzie nie wychodzą z domu, to coś 

wspaniałego. Wszystko dzięki naszym 
cudownym wolontariuszom i dar-
czyńcom, którzy po raz kolejny okazali 
wielkie serducho i otworzyli swoje 
portfele – podkreśla nasz rozmówca.

W Olkuszu – wzorem lat ubie-
głych – sztab WOŚP zorganizowany 
został w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Tym razem kierowała nim Beata No-
wak. Stąd wyruszyli „w miasto” wo-
lontariusze, którzy zebrali tego dnia 
ponad 61 tys. złotych. Tutaj miała 
miejsce również część artystyczna fi-
nału. Ze względu na przepisy wynika-
jące z obowiązującego stanu epidemii, 
odbywała się ona bez widowni. Wyda-
rzenie transmitowano jednak w In-
ternecie, gdzie można było podziwiać 
artystyczne popisy Grupy Teatralnej 
„Glutaminian Sodu”, wychowanków 
Olkuskiej Szkółki Baletowej, ognisk 
muzycznych „Żaczek” i „DodiArt” 
oraz członków heavymetalowej grupy 
Möönshiners z Katowic. - Dziękujemy 
wolontariuszom za wspaniałą, bezin-
teresowną pracę, a Wam za hojność 
i to, że byliście z nami – czytamy na 
Facebooku Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Olkuszu.

Na uwagę zasługuje również 
zbiórka zorganizowana przez pracow-
ników firmy Velvet CARE z Klucz, 
którzy dorzucili do „orkiestrowej” puli 
prawie 16 700 zł. Zgodnie z wcześniej-
szą zapowiedzią Zarząd firmy podwoił 
tę kwotę, co dało niespełna 33 400 zł. 
Pieniądze zostały przelane bezpośred-
nio na konto fundacji prowadzonej 
przez Jurka Owsiaka.

W organizację 29. finału WOŚP 
na terenie Wolbromia, gminy Wol-
brom i części gminy Trzyciąż 
zaangażowali się członkowie Stowa-
rzyszenia Motocykliści Wolbromscy, 
którzy utworzyli sztab o numerze 
4928. Jak podkreślają w wyniku 
wszelkich dostępnych działań udało 
się osiągnąć rekordowy wynik – na 
tę chwilę jest to ponad 104 tys. zł (a 
jeszcze nie zakończono kilku aukcji!). 

Większość działań w ramach wol-
bromskiego 29 finału WOŚP można 
było obserwować na żywo, dzięki re-
lacjom w mediach społecznościowych.

Szef wolbromskiego sztabu, nie-
strudzony, uśmiechnięty i zarażający 
pozytywną energią Tomasz Płaszczyk 
na zakończenie niedzielnego mara-
tonu, właściwie już w poniedziałek 
nad ranem dziękował w mediach 
społecznościowych wszystkim wspa-
niałym darczyńcom, zarówno insty-
tucjonalnym, jak i indywidualnym, 
którzy otrzymali serduszka za każdy 
wrzucony grosz. Chwalił opiekunów 
puszek stacjonarnych oraz mobilnych 
wolontariuszy, dziękując wszystkim 
za ogrom zaangażowania.

- Młodzi wolontariusze naszego 
sztabu chętnie opowiadają jak ważna 
dla nich była otwartość i uśmiech 
drugiej osoby. Sztabowi wolontariu-
sze to w 80% młodzież do 14 roku 
życia – dla nich to lekcja niesienia 
radości i dobroci, która stanowi 
podstawę dalszego czynienia dobra. 
Gratulacje dla naszych 50 super 

bohaterów, którzy od samego rana 
stali na mrozie wraz z opiekunami 
i kwestowali na rzecz 29 finału WOŚP. 
Doświadczenie zdobyte podczas kwe-
sty, nowe znajomości oraz otwarcie 
serc na pomoc w przyszłości zaowo-
cuje. Brawo dla Wolontariuszy i ich 
Opiekunów, Rodziców! Jesteście su-
per! – podkreślał Tomasz Płaszczyk.

Wolontariusze, jak zwykle kwe-
stowali na ulicach Wolbromia, ale 
odwiedzili także centra poszczegól-
nych miejscowości gminy Wolbrom, 
np. zawsze chętne do współpracy 
i działania na rzecz innych Chrzą-
stowice i Zarzecze, gdzie mieszkańcy, 
zachowując zasady bezpieczeństwa, 
bawili się i pomagali. Doskonała 
atmosfera panowała też w znajdu-
jącej się nieopodal Wolbromia mini 
szkółce narciarskiej w Cisowej. O to, 
by kwestujące dzieciaki nie zasłabły 
i nie przemarzły, zadbali właściciele 
wolbromskich lokali gastronomicz-
nych, którzy dostarczyli przekąski 
i ciepłe posiłki.

W ramach wolbromskiego finału 
WOŚP odbyła się też serduszkowa 
zbiórka krwi, podczas której udało 
się zebrać aż 16 litrów cennego leku. 
Był również, zorganizowany przez 
Wolbrom TEAM bieg pod hasłem 
„Policz się z cukrzycą”.

„Centrum dowodzenia” podczas 
finału, dzięki życzliwości dyrekcji, 
znalazło lokum w wolbromskim 
Domu Kultury, gdzie, niestety bez 
publiczności, ale za to dostępne dla 
każdego dzięki transmisji interneto-
wej, odbywało się nie tylko liczenie 
zebranych datków, ale także występy 
na scenie zespołów muzycznych oraz 
część aukcji i licytacji przedmiotów 
i usług podarowanych przez osoby 
prywatne i firmy. Atmosfera, tra-
dycyjnie – choć inaczej niż zwykle, 
była gorąca, a efekt działań, wobec 
panującego kryzysu - imponujący!

Porządku i bezpieczeństwa wo-
lontariuszy na ulicach pilnowali funk-
cjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

Orkiestra odporna na wirusa

POWIAT
A.N.Q.A.

Miesięcznik i Fundacja Eduka-
cji „Perspektywy” po raz kolejny 
przygotowały ranking najlepszych 
szkół średnich w naszym kraju. 
Sprawdziliśmy, jak wypadły w nim 
placówki z terenu naszego powiatu.

Miesięcznik i Fundacja Edukacji 
„Perspektywy” co roku aktualizują 
ranking najlepszych szkół średnich 
w Polsce. W tej edycji wzięto pod 
uwagę dane 2186 liceów ogólno-
kształcących oraz 1743 techników, 
które spełniły tzw. kryterium wejścia, 
polegającym na tym, że w placów-
kach tych maturę zdawało minimum 
12 maturzystów, a średnie wyniki 
z języka polskiego i matematyki były 
nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Wzorem ubiegłych lat, opracowa-
nie „Perspektyw” składa się z pięciu 
zestawień, w tym dwóch głównych: 
Rankingu Liceów Ogólnokształcą-
cych i Rankingu Techników oraz 
trzech ogólnopolskich rankingów 
dodatkowych: Rankingu Matural-
nego Liceów Ogólnokształcących, 

Rankingu Maturalnego Techników 
oraz Rankingu Szkół Olimpijskich. 
Oprócz tego wyróżnić można jeszcze 
rankingi wojewódzkie (oddzielne dla 
liceów i techników).

Pozycja szkoły w poszczególnych 
zestawieniach uzależniona jest od: 
wyników matury z przedmiotów 
obowiązkowych, wyników matury 
z przedmiotów dodatkowych oraz 
sukcesów w olimpiadach. W przy-
padku techników uwzględniano rów-
nież wyniki egzaminu zawodowego. 
Jak wypadły w tych zestawieniach 
placówki z terenu naszego powiatu?

W kategorii liceów ogólnokształ-
cących tradycyjnie najlepiej wypadło 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Kazimierza Wielkiego, skla-
syfikowane na 26. pozycji w Mało-
polsce. W ogólnopolskim zestawieniu 
„Kazik” znalazł się na 278 miejscu, 
tym samym zyskując tytuł „Srebr-
nej Szkoły 2021”. Placówka została 
również wyróżniona w Rankingu 
Szkół Olimpijskich, gdzie zdobyła 88 
miejsce w Polsce oraz w Rankingu 
Maturalnym (lokata nr 298).

W małopolskim rankingu IV LO 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskie-

go znalazło się na 79. pozycji. Szkoła 
ta uwzględniona została również 
w zestawieniu obejmującym całym 
kraj. Miejsce numer 800 zapewniło 
jej tytuł „Brązowej Szkoły". Na 107 
miejscu w naszym województwie 
sklasyfikowano wolbromskie LO 
im. R. Traugutta. II LO im. Ziemi 
Olkuskiej umiejscowiono oczko niżej, 
czyli na 108 pozycji.

W gronie 500 najlepszych tech-
ników znalazły się dwie placówki 
z naszej okolicy – Technikum nr 1 
w Zespole Szkół nr 1 im. St. Sta-
szica zdobyło 405 miejsce w kraju 
i 70 w Małopolsce. Technikum nr 3 
w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego 
Kocjana uplasowało się odpowiednio 
na pozycjach nr: 483 i 80. Obie pla-
cówki zasłużyły sobie tym samym na 
tytuł „Brązowej Szkoły".

Zwycięzcą tegorocznego Ran-
kingu Liceów zostało XIV LO im. 
Stanisława Staszica w Warszawie. 
Wśród szkół technicznych najwy-
żej uplasowało się zaś Technikum 
Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 
w Warszawie.

Edukacyjne „Perspektywy”  
na 2021 rok

OLKUSZ
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Olkuscy policjanci przedstawili 
kolejne zarzuty 25-latkowi, który 
działając w grupie przestępczej 
metodą na „policjanta” wyłudził 
łącznie 350 tysięcy złotych i usi-
łował wyłudzić kolejne 50 tysięcy. 
Mężczyźnie  grozi teraz do 8 lat 
pozbawienia wolności.

18 sierpnia ubiegłego roku 
25-letni mężczyzna został zatrzyma-
ny po tym, jak odebrał od seniorki 
20 tysięcy złotych. Oszust zadzwonił 
do 82-letniej mieszkanki  Olkusza 
i podawał się za policjanta CBŚP. 
W trakcie rozmowy informował, że 
potrzebuje pomocy podczas policyjnej 
akcji, której celem jest zatrzymanie 
przestępców okradających konta 
bankowe. Fałszywy policjant  w taki 
sposób prowadził rozmowę, że se-
niorka nie zorientowała się, że ma 
do czynienia z oszustem. Mężczyzna 
dokładnie instruował swoją rozmów-
czynię o kolejnych etapach postępo-
wania, m.in. o tym, żeby wypłaciła 

pieniądze z banku i przekazała je 
„policyjnemu kurierowi”. Tak też się 
stało. 82-latka myśląc, że pomaga 
w policyjnej akcji, wyszyła z  domu 
i zgodnie z instrukcją, udała się do 
banku, gdzie wypłaciła 20 tysięcy 
złotych, a następnie w umówionym 
miejscu przekazała je obcemu męż-
czyźnie. Kobieta nawet nie podejrze-
wała, że padła ofiarą przestępstwa. Na 
szczęście w sprawę zaangażowani już 
byli policjanci wydziału kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w Olku-
szu, którzy wpadli na trop oszustów. 
„Kuriera” zatrzymano zaraz po tym, 
jak odebrał pieniądze od seniorki. 
25-letni  mieszkaniec Krakowa był 
kompletnie zaskoczony widokiem 
policjantów. Mężczyzna miał przy 
sobie pieniądze oraz bankowy dowód 
wypłaty 82-latki. Podczas kontroli 
osobistej policjanci znaleźli przy 
nim amfetaminę. Natomiast, gdy 
sprawdzono go w policyjnym syste-
mie, okazało się, że mężczyzna jest 
poszukiwany przez sąd do ustalenia 
miejsca pobytu oraz odbycia kary 
pozbawiania wolności na okres 6 
miesięcy. Zatrzymanemu  przedsta-

wiono wówczas zarzut oszustwa, 
posiadania narkotyków  i na wniosek 
Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, 
20 sierpnia sąd zastosował wobec 
podejrzanego trzymiesięczny areszt. 
Do zakładu karnego podejrzany trafił 
także z uwagi na zaległą karą odsiadki 
6 miesięcy. Wyłudzone pieniądze 
zwrócono 82-letniej właścicielce.  

Sprawa 25-latka była rozwojo-
wa, a śledczy postanowili dokładnie 
przyjrzeć się ostatnim poczynaniom 
młodego człowieka.  Przez pół roku 
policjanci, w trakcie trwania środka 
zapobiegawczego, skrupulatnie zwe-
ryfikowali działania mężczyzny i ze-
brany w tej sprawie obszerny materiał 
dowodowy, który  pozwolił skierować 
wobec podejrzanego akt oskarżenia. 
Mężczyzna podejrzany jest o 10 
oszustw metodą „na policjanta” na 
szkodę  mieszkańców Małopolski 
i Śląska oraz o posiadanie środków 
odurzających. W grupie przestępczej 
podszywającej się pod policjantów 
pełnił role „kuriera”. W okresie od 9 
lipca do 18 sierpnia wyłudził łącznie 
350 tysięcy złotych i usiłował wyłu-
dzić kolejne 50 tysięcy. 

Kolejne zarzuty  
dla 25-letniego oszusta
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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. Ponie-
działek 10-14, czwartek od 14. www.kardio-
log-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.

MEDYCYNA SPORTOWA
BARBARA BANYŚ – badania sportowców, 
kandydatów do służb mundurowych, kierow-
ców, pozwolenia na broń, porady neurolo-
giczne, rehabilitacyjne. Tel.: 600 009 942.

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. 232 
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.

Bezpłatne badanie wzroku* Zakład Optyczny 
Biały Anna, Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 305, 
wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00. Rej. 
tel. 887 246 341. (*szczegóły u sprzedawcy).

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 
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
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Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.

Gabinet psychoterapii uzależnień i psycho-
logiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycho-
logiczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 
501 286 603.

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. Rehabi-
litacja neurologiczna. Ćwiczenia lecznicze, 
masaż. Tel.: 508-451-924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl
Zabiegi: falą uderzeniową, laserem biosty-
mulacyjnym, Masaże lecznicze, relaksa-
cyjne. Roj-Med ul. Bóżnicza 5. Tel. 530 788 
848.

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.

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.

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

Ogłoszenia medyczne już od 70 zł/m-c

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
5.02 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Mariacka 6

6.02 ul. Buchowieckiego 15A - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

7.02 al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

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

9.02 ul. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

10.02 ul. Orzeszkowej 22  - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

11.02 ul. Piłsudskiego 22 - dyżur 20:00-24:00 ul. Mariacka 6

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00


