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z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
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Czy Olkusz będzie miał swoją uchwałę 
antysmogową?
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Podziemia ratusza i dawnego 
starostwa w Olkuszu to prawdziwa 
perełka dla miłośników historii. 

Pod dawną siedzibą władz miasta 
zaprezentowano historię ziemi 
olkuskiej, natomiast w piwnicach 
dawnego starostwa poznamy histo-
rię olkuskiego górnictwa i mennicy 
królewskiej.

W ostatni piątek lutego rozpo-
częto odbiór podziemnych ekspozycji, 
które powstały w ramach unijnego 
projektu „Rewitalizacja kwartału kró-
lewskiego w Olkuszu oraz utworzenie 
multimedialnej trasy turystycznej 
w podziemiach ratusza”. Efekty prac 

oglądali: władze miasta, przedsta-
wiciele wykonawcy – firmy Trias Avi 
i podwykonawcy - Signum Project, 
radni oraz przedstawiciele Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu, który 
będzie zarządcą obiektów.

Olkuskie podziemia opowiadają 
historię miasta

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
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Dom Pomocy Społecznej w Ol-
kuszu to pierwsza tego typu 
placówka w Małopolsce, do której 
trafią środki z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 na 2021 rok. 
We wtorek wojewoda Łukasz Kmita 
przekazał olkuskiemu staroście Bo-
gumiłowi Sobczykowi symboliczny 
czek na kwotę 97 536,00 złotych.

Środki, o których mowa, to 
dodatkowe wsparcie dla Domów 
Pomocy Społecznej, przyznane przez 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Łącznie do wszystkich DPS 
- ów w naszym województwie trafi 5 
169 543 złotych.

- Podczas drugiej fali epidemii 
sytuacja była niezwykle dynamicz-
na. Wielu pracowników DPS – ów 
wykazało się heroiczną postawą. 
Często osoby, które były zakażone, 
nie wracały do domów, a zostawały 
przy zakażonych pacjentach – to 
jest bohaterstwo XXI wieku i o tym 
zawsze będziemy pamiętać. Dzisiaj, 
u progu trzeciej fali epidemii, musimy 
robić wszystko, aby te placówki były 
szczególnie chronione. Rząd przezna-
czył dodatkowe środki na wsparcie 
DSP - ów, w Małopolsce to ponad 
5 mln złotych. Jestem przekonany, 
że te pieniądze zostaną doskonale 
wykorzystane – mówił wojewoda 
małopolski Łukasz Kmita.

Środki z covidowego funduszu 
są przeznaczane na dalsze zabez-
pieczenie domów pomocy społecznej 
przed zakażeniem koronawirusem: 
poprzez zakup niezbędnego sprzętu 
i środków ochrony osobistej, a także 

zapewnienie kadry potrzebnej do 
utrzymania ciągłości usług świad-
czonych przez DPS-y. Wojewoda 
zapewnił, że podział środków jest 
transparentny. Głównym kryterium 
jest liczba mieszkańców oraz pra-
cowników poszczególnych placówek.

– Dom Pomocy Społecznej w Ol-
kuszu to dla jego mieszkańców nie 
tylko miejsce egzystencji, ale często 
jedyny i prawdziwy dom. Dla nas - 
powiatu - jako organu prowadzącego, 
kluczowe jest zapewnienie bezpie-
czeństwa, szczególnie teraz w dobie 
epidemii. Dzięki otrzymanemu dziś 
wsparciu możliwe będzie zwiększenie 
doposażenia w niezbędny sprzęt oraz 
wsparcie kadry pracowniczej – mówi 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

W olkuskim DPS - ie na COVID 
- 19 chorowało 60 proc. mieszkań-
ców i połowa personelu. W związku 
z aktualną sytuacją epidemiologicz-

ną w kraju i zbliżającą się trzecią 
falą zachorowań niezbędne jest silne 
wsparcie DPS-ów. Przyznane środki 
finansowe przeznaczone zostaną na 
zagwarantowanie właściwej opie-
ki nad mieszkańcami Domu, a w 
szczególności na zapewnienie kadry 
niezbędnej do zapewnienia ciągłości 
realizacji usług świadczonych przez 
jednostkę, wsparcie osób świadczą-
cych pracę w Domu i doposażenie 
stanowisk pracy w środki ochrony 
indywidualnej – podkreśla Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu 
Iwona Cebo-Gacek.

W olkuskiej placówce większość 
mieszkańców i część personelu jest 
już zaszczepiona. W skali Małopolski 
około 70 proc podopiecznych Domów 
Pomocy Społecznej zostało zaszcze-
pionych dwiema dawkami szcze-
pionki.  W przypadku pracowników 
to około 25 procent.

Prawie 100 tys. zł  
dla olkuskiego DPS-u

-Myślę, że udało nam się osią-
gnąć absolutnie unikalną rzecz 
- koegzystencję pomiędzy historią 
a nowoczesnymi technologiami, 
pomiędzy starymi murami a pro-
jekcją multimedialną. To bardzo 
fajnie „gra”. Wystawa jest bardzo 
atrakcyjna i jestem przekonany, że 
przyciągnie wielu odwiedzających - 
mówił Marcin Wojczyński, wiceprezes 
firmy Trias AVI.

W podziemiach ratusza poznamy 
pradzieje naszego regionu, etymologię 
nazwy i herbu miasta. Przygotowano 
ciekawe projekcje filmowe – jedna 
z nich wyświetlana jest w pomiesz-
czeniu „pod gwiazdami”. Zwiedzający 
obejrzą również makietę Olkusza 
z czasów największej świetności, 
przypadających na koniec XVI wieku. 
Zaprezentowano także najciekaw-
sze przedmioty znalezione podczas 
prac archeologicznych oraz replikę 
astrolabium, czyli przyrządu astro-
nomicznego służącego do wyznacza-
nia położenia ciał niebieskich nad 
horyzontem. Zwiedzając podziemia 
ratusza nie sposób nie poznać historii 
siedziby władz miasta i miejskiego 
więzienia – to również część ekspo-
zycji. Na kolejnych etapach trasy 

poznamy historię olkuskiej gminy 
żydowskiej w czasach nowożytnych 
i współczesnych czy początków ol-
kuskiego przemysłu, a także innych 
ważnych wydarzeń z tego terenu.

Co można zobaczyć w podzie-
miach dawnego starostwa? Tutaj 
prym wiedzie historia olkuskiego 
górnictwa oraz mennicy królewskiej. 
Przy pomocy makiet, interaktywnych 
modeli oraz instalacji poznamy wa-
runki pracy w dawnej kopalni, a także 
narzędzia i artefakty górnicze. Kierat, 
płuczka, paternoster (dźwig okrężny) 
– to tylko niektóre z dawnych urzą-
dzeń udostępnione dla zwiedzających. 
Ważnym elementem jest ekspozycja 
poświęcona pochodzeniu ołowiu, 

łącznie z mitami i legendami na jego 
temat. Spore wrażenie robi piwnica, 
w której znajduje się replika Krzyża 
Gwarków Olkuskich – oryginał, udo-
stępniony do wykonania kopii przez 
ks. proboszcza Mieczysława Miarkę, 
znajduje się w Bazylice pw. Św. An-
drzeja Apostoła w Olkuszu.

Nie lada gratką dla zwiedzających 
będą z pewnością repliki olkuskiego 
trojaka, które będzie można wybić 
w specjalnej prasie. To w ramach eks-
pozycji o historii mennicy królewskiej.

- Chciałem serdecznie podzię-
kować radnym, którzy wspierali 
inicjatywę utworzenia tych nowocze-
snych ekspozycji oraz wykonawcom 
i pracownikom urzędu miasta zaan-
gażowanym w realizację tej inwestycji. 
Nasze miasto zyskało nowoczesny 
obiekt, o dużym znaczeniu dla miesz-
kańców i turystów, który wzmocni 
rozwój gospodarczy i kulturalny 
Olkusza, a także wpłynie na wykre-
owanie nowego wizerunku naszego 
miasta poprzez promowanie i upo-
wszechnianie w innowacyjny sposób 
wiedzy o historii regionu i górnictwa. 
Nas nie będzie, a te obiekty pozosta-
ną dla potomnych, jako świadectwo 
naszej historii – mówił burmistrz 
Roman Piaśnik.

Odbiory prac w podziemiach zo-
stały rozpoczęte. Gdy tylko podziemne 
multimedialne trasy będą dostępne 
dla zwiedzających, na pewno poin-
formujemy o tym na naszych łamach.
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TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Przedstawiciele samorządu 
Gminy Trzyciąż z okazji obcho-
dzonego 1 marca Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
złożyli hołd pochowanemu na 
cmentarzu w Jangrocie Adamowi 
Tarnowskiemu vel. Michał Piecho-
wiak, ps. Olek, szefowi siatki WiN 
w powiecie olkuskim. Jak co roku 
ta skromna uroczystość jest okazją 
do przypomnieniu o tragicznych 
losach pochodzącego z Warszawy 
niezłomnego, który przeżywszy 
wojnę, zginął w 1946 r. w Trzy-
ciążu z rąk polskich komunistów.

Data obchodów Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – 1 marca wiąże 
się z zamordowaniem tego dnia 1951 
r. na rozkaz władz komunistycznych 
w warszawskim więzieniu na Moko-
towie siedmiu żołnierzy IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Nie-
zawisłość”, w tym jego prezesa pod-
pułkownika Łukasza Cieplińskiego 
„Pługa”. W rocznicę tego wydarzenia 
w całej Polsce od 2001 r. celebrowana 
jest pamięć o wszystkich żołnierzach 
zbrojnego podziemia antykomuni-
stycznego, którzy po zakończeniu II 
wojny światowej podjęli nierównej 
walkę o suwerenność i niepodległość 
Polski.

O pochowanym w skromnym 
grobie na cmentarzu parafialnym 
w Jangrocie Adamie Antonim Tar-

nowskim wiadomo stosunkowo nie-
wiele. Urodził się 27 listopada 1911 
r. w Warszawie, tuż po wojnie trafił 
na Ziemię Olkuską i został nauczy-
cielem języka polskiego i historii 
w Powiatowym Gimnazjum Rolniczym 
w Trzyciążu. Prawie nikt nie wiedział, 
że jest członkiem olkuskich struktur 
WiN. Zginął, zastrzelony w szkole 
przez tajniaków z UB za swoją anty-
komunistyczną działalność.

W starej kronice szkolnej pod da-
tą 17 października 1946 roku został 
po tej strasznej historii lakoniczny za-
pis: „Do dyrektora szkoły zgłosiło się 
dwóch młodych mężczyzn w czapkach 
akademickich oraz kobieta i poprosili 
o widzenie się z Michałem Piechowia-
kiem. Zastąpiłem go na lekcji i skie-
rowałem ich do jego pokoju. Po chwili 
z pokoju rozległ się jeden wystrzał, 

a potem trzy, które zabiły Piechowia-
ka, nauczyciela i przyjaciela młodzie-
ży, którego bardzo lubili uczniowie”. 
Autorem wpisu prawdopodobnie był 
ówczesny dyrektor szkoły, nieżyjący 
już Jerzy Grabowski.

Osobę szefa olkuskiego  od-
działu WiN wspominał przed laty, 
zmarły w 2008 r. mieszkaniec Trzy-
ciąża, Ryszard Czapnik, członek 
tejże organizacji, aresztowany za 
swoją konspiracyjną działalność 
w 1950 roku: Tarnowski pochodził 
ze znanej arystokratycznej rodziny 
z Warszawy. Według jednej wersji 
jego rodzina pochodziła z Kresów, 
według innej z poznańskiego. Podczas 
wojny służył w II Korpusie po rozka-
zami gen. Władysława Andersa. Po 
wojnie wrócił do Polski, miał stopień 
porucznika, potem kapitana. Przyje-

chał do Krakowa, później w okolice 
Trzyciąża i tworzył WiN. – opowiadał 
w roku 2002 Czapnik. – Najlepiej to 
go znał Ludwik Szopa, który był jego 
łącznikiem. Opowiadał mi jak jechał 
na rowerze do Trzyciąża, żeby ostrzec 
Tarnowskiego, ale nie zdążył. Ludwik 
zmarł w roku 2001… Ustaliliśmy, że 
strzelała kobieta z UB. Pochodziła 
z jednej z pobliskich wsi. Nawet wy-
słaliśmy z Ludwikiem list do Krakowa, 
żeby zajęli się tą sprawą. Ale z tego 
co wiem, ta kobieta zmarła przed 
kilkoma laty. 

Adam Tarnowski zginął 10 paź-
dziernika 1946 r. i został pochowany 
na nowym cmentarzu parafialnym 
w Jangrocie, wsi sąsiadującej z Trzy-
ciążem. Z biegiem lat stary drewniany 
krzyż na jego grobie niszczał, aż 
wreszcie złamał się pod wpływem 
wilgoci i wiatru. Staraniem lokal-
nych społeczników i w porozumieniu 
z władzami samorządowymi Trzyciąża 
oraz proboszcza jangrockiej parafii, 
zarządzającej cmentarzem, wkrótce 
na grobie Tarnowskiego stanie nowy 
nagrobek z czarnego granitu, który 
ufunduje Instytut Pamięci Narodowej. 
Na nagrobnej płycie o losie bohatera 
będzie przypominał napis: śp. ADAM 
ANTONI TARNOWSKI PS. OLEK 
(1911-1946), OFICER WOJSKA POL-
SKIEGO, KIEROWNIK RADY ZRZE-
SZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ 
NA POWIAT OLKUSZ, ZGINĄŁ Z RĄK 
KOMUNISTYCZNEGO URZĘDU 
BEZPIECZEŃSTWA W TRZYCIĄŻU 
10 X 1946 R.

1 marca 2021 złożyli kwiaty 
i zapalili znicz pamięci na grobie 
Adama Tarnowskiego  przedstawiciele 
lokalnego samorządu: wójt Roman 
Żelazny, przewodniczący Rady Gmi-
ny Trzyciąż Lucjan Gajda oraz radni 
Przemysław Czapnik i Andrzej Kuś.

Pamięci niezłomnego  
Adama Tarnowskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olku-
szu realizuje obecnie dwa kolejne, wysoko ocenione projek-
ty, w ramach programu Erasmus+ „Zrównoważony rozwój: 
ucz się, zmieniaj, żyj - jedna przyszłość dla wszystkich” oraz 
„Dziedzictwo kulturowe jako góra lodowa”. Tym razem na-
szymi partnerami są szkoły z  Hiszpanii, Portugalii, Turcji, 
Grecji, Malty, Bułgarii, Szwecji oraz Włoch. Wspólne zainte-
resowanie wymienionymi zagadnieniami wpłynęło na wybór 
tematów tych ważnych projektów.

Pomimo pandemii, realizacja projektów już ruszyła pełną parą. Działania 
obejmują rozpowszechnianie projektów wśród lokalnej społeczności, tworzenie 
kącika projektów w szkole oraz ich loga. W działaniach lokalnych biorą udział 
uczniowie ze wszystkich klas, zaś w działaniach międzynarodowych uczniowie, 
którzy wykażą się największym zaangażowaniem w  działaniach projektowych 
w  swoich szkołach. Uczniowie, pracując nad projektami, będą wykorzystywali 
technologię informacyjno-komunikacyjną oraz zwiększą swoje kompetencje klu-
czowe m.in. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatycz-
ne, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje społeczne i obywatelskie.

Celem projektów jest uświadomienie uczniom, jak ważny i cenny jest zrówno-
ważony rozwój i jaki wpływ ma on na przyszłe pokolenia naszej planety (I projekt) 
oraz uzmysłowienie im , jak ważne i cenne jest dziedzictwo kultury europejskiej 
(II projekt). Są to tematy, które nurtują nasze szkoły od dawna i wymagają od 
naszej społeczności podjęcia konkretnych i pilnych działań. Będziemy również 
zastanawiać się, jak zmniejszyć nadmierną konsumpcję oraz ograniczyć marno-
wanie żywności w Europie. Poznamy nasze lokalne kultury oraz przeniesiemy do-
bre praktyki związane z tematami projektów.

Uczestnicy projektów będą poszukiwać nowatorskich i niestandardowych me-
tod w celu rozwiązania problemów wymienionych w projektach.  Metody, które 
będą stosowane w  trakcie realizacji projektów to: burza mózgów, panel dysku-
syjny, wykład, prezentacja oraz krytyczne i  kreatywne myślenie. Podczas prac 
projektowych uczniowie poznają różnice oraz podobieństwa między krajami, 
rozbudzając swoją ciekawość, a podczas zagranicznych podróży będą mieli oka-
zję rozszerzać swoje horyzonty. Pomoże im to nauczyć się okazywać szacunek 
i tolerancję wobec innych narodów i kultur, a tym samym zaakceptować różnice 
kulturowe, odkrywając, że siła Europy tkwi w różnorodności.

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Mikołaja Kopernika  

w Olkuszu

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Trzyciąż o ustaleniu wykazu obejmującego 
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 

położonych na terenie Gminy Trzyciąż.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Wójt Gminy Trzyciąż ustala 
i podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz
obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 

L.p. Nr działki Powierzchnia 
działki

Położenie 
działki

Przeznaczenie 
działki

Czynsz w zł
brutto Płatność

1. Dz. Nr 44/2 0,6861 ha Milonki Rolna 174,33 zł Roczna

2. Dz. Nr 59 0,8189 ha Ściborzyce Rolna 303,98 zł Roczna

3. Dz. Nr 
192/150 0,0343 ha Trzyciąż Rolna 10,66 zł Roczna

Wykaz podlega wywieszeniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzyciąż 
w Trzyciążu, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż przez okres 21 dni. 
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Kilka lat temu Sejmik Woje-
wództwa Małopolskiego przyjął 
pierwszą w Polsce uchwałę anty-
smogową. Niektóre gminy w na-
szym województwie przymierzają 
się do wprowadzenia lokalnych 
przepisów w tym zakresie. Czy tak 
będzie w Olkuszu?

Przypomnijmy, że zgodnie z ma-
łopolską uchwałą antysmogową do 
końca 2022 roku w całym woje-
wództwie 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 obec-
nie spełniają chociaż podstawowe 
wymagania emisyjne, czyli posiadają 
klasę 3 lub 4, według normy PN-EN 
303-5:2012. Już od 1 lipca 2017 roku 
w całej Małopolsce obowiązuje zakaz 
stosowania mułów i flotów węglowych 
oraz zakaz spalania drewna i biomasy 
o wilgotności powyżej 20 proc.

Skawina, Tarnów czy Krzeszowi-
ce chcą wprowadzić swoje uchwały 
antysmogowe, zgodne z już obowią-
zującymi regulacjami w tym zakresie. 
Czy do tego grona dołączy Olkusz? 
Miejski radny Łukasz Piątek zwrócił 
się do olkuskiego burmistrza z prośbą 
o opracowanie lokalnych przepisów 
antysmogowych, które powinny być 
oparte o rządowy program dopłat 
„Czyste powietrze”. -Skutecznością 
w pozyskiwaniu subwencji z tego 
programu mogą się poszczycić zwłasz-
cza te gminy, w których działają 
ekodoradcy zatrudnieni w ramach 
projektu LIFE „Małopolska w zdro-
wej atmosferze”. Natomiast Program 
ochrony powietrza zobowiązuje także 
wszystkie samorządy lokalne, by od 1 
stycznia 2021 roku uruchomiły punkt 
obsługi Programu Czyste Powietrze. 
Warto zatem nawiązać współpracę 
w tym zakresie z okolicznymi Gmina-
mi oraz Powiatem celem koordynacji 
działań w tym zakresie Chciałbym 

zwrócić również uwagę na komunikat 
z 9 lutego o przeznaczeniu dodatko-
wych 100 min zł dla samorządów 
z programu „Czyste powietrze” (75 
mln zł zostanie przeznaczonych na 
wsparcie punktów konsultacyjnych. 
16 mln na nagrody dla gmin, a 10 
mln zł na zwrot kosztów wniosków.) 
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż 
Gminy, które zdecydują się na wpro-
wadzenie lokalnych uchwał antysmo-
gowych, mogą liczyć na preferencje 
w finansowaniu w ramach środków 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2021-2027 - przekonuje 
Łukasz Piątek.

Jeśli chodzi o lokalne programy 
dotyczące ochrony powietrza, w gmi-
nie Olkusz opracowano ich kilka. Są 
to przede wszystkim: Program ochro-
ny środowiska dla Miasta i Gminy Ol-
kusz na lata 2019-2022 i kierunkowo 
do 2026 roku czy Program Ogranicza-
nia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy 
Olkusz (wraz z inwentaryzacją źródeł 
ogrzewania), w którym opisano zarów-
no wymogi w zakresie ochrony powie-
trza jak i zakres koniecznej wymiany 
kotłów. Do tego katalogu wpisują się 
także kwestie związane z poprawą 
stanu powietrza uwzględniane przy 

opracowaniu np. Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Olkusz czy też planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Kolejnym działaniem gminy Olkusz 
jest realizowane od 2017 roku udzie-
lanie dofinansowań z budżetu gminy, 
środków unijnych i krajowych dla 
mieszkańców do wymiany starych 
źródeł ogrzewania na ekologiczne 
(do tej pory wymieniono ich 282). 
Poza tym gmina uczestniczy również 
w projekcie (liderem jest Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji) umożliwiającym 
uzyskanie grantu z Funduszu Elena 
– chodzi o wsparcie inwestycji w efek-
tywność energetyczną dla budynków 
mieszkalnych. Wszystko to „wyliczył” 
w odpowiedzi na interpelację radnego 
wiceburmistrz Łukasz Rychlewski.

- W 2021 roku, pomimo trudnej 
sytuacji budżetowej, zabezpieczono 
w budżecie Miasta i Gminy Olkusz 
kwotę 200 tys. złotych na dofi-
nansowanie wymiany kotłów przez 
mieszkańców.  Również w ramach 
realizacji własnych zadań Gmina 
Olkusz uwzględnia wymogi obowią-
zujących przepisów, w tym m. in. 
w zakresie termomodernizacji i ogrze-
wania budynków. Punkt obsługi Pro-

gramu Czyste Powietrze funkcjonuje 
w Gminie Olkusz już od 2019 roku. 
(…) Przeszkolony pracownik UMiG 
Olkusz udziela informacji mieszkań-
com w sprawie możliwości uzyskania 
dofinansowania z Programu, pomaga 
w składaniu aplikacji oraz rozliczaniu 
wykonanej inwestycji. W minionym 
roku 2020 zostało udzielonych 450 
konsultacji, co realnie wpłynęło na 
złożenie 250 zarejestrowanych apli-
kacji do WFOŚ, w tym 54 wnioski 
opracował dla mieszkańców pra-
cownik – odpowiada wiceburmistrz 
Łukasz Rychlewski.

Olkusz na razie nie będzie tworzył 
lokalnych przepisów antysmogowych. 
- Ponieważ do chwili obecnej nie 
został jeszcze przyjęty Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2021 - 2027, 
który określi kierunki działań, wy-
mogi i preferencje uzyskania dofi-
nansowania - dopiero po ustaleniu 
zasad przyznawania dofinansowania 
celowym będzie podejmowanie lokal-
nych uchwał, które spełnią również 
wymogi RPO. Tak było w przypadku 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta i Gminy Olkusz, który 
w związku ze składanymi wnioska-
mi o dofinansowanie był zmieniany 
w taki sposób, aby dostosować go 
do wymagań RPO. Gmina Olkusz 
uzyskała takie dofinansowanie na wy-
mianę kotłów z MRPO w latach 2018 
— 2020. Biorąc pod uwagę powyższe 
uważam, że w chwili obecnej nie ma 
uzasadnienia dla podejmowania do-
datkowych uchwał w przedmiotowym 
zakresie na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz i obciążania mieszkańców 
dodatkowymi obowiązkami i ogra-
niczeniami – uważa wiceburmistrz 
Rychlewski.

Uważacie, że lokalne uchwały 
antysmogowe to dobry pomysł, czy 
też już istniejące przepisy w zu-
pełności wystarczą? Jak oceniacie 
programy oferujące dofinansowa-
nia na ogólnie rozumianą walkę 
ze smogiem?

Czy Olkusz będzie miał swoją 
uchwałę antysmogową?

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Czas pandemii zdecydowanie 
wpłynął na nasze zdrowie – za-
równo fizyczne, jak i psychiczne. 
I nie jest to związane wyłącznie 
bezpośrednio z groźnym wirusem 
z Wuhan. Jako jedną z możliwości 
poratowania naszego nadwątlone-
go lockdownem organizmu Piotr 
Gamrot, dyrektor wolbromskiego 
DK, wskazuje korzystanie z orygi-
nalnych atrakcji lokalnego basenu, 
w tym nowej groty solnej.

- Zapraszam – póki to możliwe 
i bezpieczne w aktualnej, nie wiado-
mo na jak długo stabilnej sytuacji 
epidemiologicznej – do skorzystania 
z zajęć ruchowych na naszym ba-
senie. Znajdzie się tu miejsce dla 

dorosłych i dzieci, osób pływających, 
a także jakkolwiek poruszających się 
w wodzie. Można popływać, pobawić 
się, skorzystać z wodnego masażu, 
aerobiku, sauny, siłowni, a ostatnio 
także z zupełnie nowej, złocisto-
-bursztynowej groty solnej – zachęca 
Piotr Gamrot, który przekonuje za 
fachowcami, że przebywanie w at-
mosferze ubogaconej solanką ma 
nie tylko korzystny wpływ na układy 
oddechowy, nerwowy i krążenia, ale 
także relaksuje i wzmacnia układ 
odpornościowy.

Wolbromski basen nie zdążył 
zbytnio nacieszyć użytkowników 
po otwarciu po jego gruntownej 
przebudowie. Pandemia spowodo-
wała ograniczenie dostępności tego 
typu obiektów, a miłośnicy wodnych 
atrakcji przez całe miesiące mogli 

podziwiać nowy obiekt przy Ka-
miennogórskiej tylko z zewnątrz. Od 
niedawna poluzowano obostrzenia, 
ale klientów na basenie wciąż nie ma 
zbyt wielu.

- Zachęcam do skorzystania 
z naszej oferty wszystkich, którym 
doskwiera przygnębienie, brak ruchu 
czy niepostrzeżenie nabrane w czasie 
ograniczeń pandemicznych kilogra-
my. Gwarantuję, że woda i panująca 
u nas świetna atmosfera, idące 
w parze w nowoczesnymi warunkami, 
pomogą nie tylko w poprawie kondycji 
czy sylwetki, ale i nastroju – namawia 
dyrektor DK.   

- Kiedy przejęliśmy prowadze-
nie basenu od dawnego MZGKiM 
strzałem w dziesiątkę okazała się 
grota solna. Dlatego zdecydowaliśmy 
się odtworzyć ją również w nowym 
obiekcie. Wydaje się nam, że cena 8 zł 

za godzinę, nie jest wygórowana, tym 
bardziej, że czas pobytu w grocie moż-
na dostosować do własnych potrzeb 
i możliwości. Dokładamy wszelkich 
starań, by zapewnić wszystkim 
użytkownikom bezpieczeństwo i kom-
fort w korzystaniu  z dobrodziejstw 
wszystkich naszych atrakcji. Ser-
decznie zapraszam na basen! – mówi 
Piotr Gamrot.

Jak poinformował ostatnio bur-
mistrz Adam Zielnik, dotacja na 
kryty basen w wys. 3,5 mln. zł 
„wychodzona” przez Piotra Gamrota 
w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu została już rozli-
czona. Przypomnijmy, że koszt całości 
inwestycji zamknął się kwotą 13,3 
mln zł, z czego 1,7 pochodziło bezpo-
średnio z budżetu Gminy Wolbrom. 
Co do pozostałej kwoty, z mediów 
społecznościowych dowiadujemy się, 
że ogłoszona przez burmistrza przed 
miesiącami radosna wiadomość o 8,1 
mln. zł „pozyskanych przeze mnie od 
Pana Marszałka Jacka Krupy” to nie 
dotacja, jak przypuszczali niektórzy, 
a pożyczka preferencyjna, zaciągnięta 
przez Gminę z MARR, którą trzeba 
będzie jeszcze spłacić.

Atrakcje basenu  
na covidową chandrę

OLKUSZ, BOLESŁAW
Wiola�Woźniczko

W dwóch gminach: Olkuszu 
i Bolesławiu rozdzielono dotacje 
na rozwój sportu. Ile środków przy-
znano poszczególnym klubom?

Łączna pula środków, która 
w Olkuszu trafiła do 19 podmiotów 
to 500 000,00 złotych. Największa 
dotacja przypadła Stowarzyszeniu 
Piłki Ręcznej Olkusz – 175 000,00 
złotych. Dofinansowanie otrzymało 
siedem klubów zajmujących się piłką 
nożną. KS Olkusz i LKS Spójnia Osiek 
– Zimnodół dostały po 49 000,00 
złotych, OKS Słowik 40 600,00 zło-
tych, LKS BŁYSK w Zedermanie 26 
600,00 złotych, LKS Leśnik Gorenice 
21 000,00 złotych, UKS Akademia Pił-
karska CHAMPIONS Olkusz 4 000,00 
złotych, a ULKS GRAFIT w Bogucinie 
Małym 2 000,00 złotych.

32 000,00 złotych to dotacja dla 
UKS KORONA Olkusz, zajmującego 
się akrobatyką sportową. Do UKS - 
u Czarny Koń Olkusz (szachy) trafiło 
29 000,00 złotych, a do UKS - u OME-

GA Olkusz (pływanie) 27 000,00 
złotych. Dotacje dla klubów lekkoatle-
tycznych wyniosły: 11 200,00 złotych 
LKS Kłos Olkusz, 3 500,00 złotych 
KS Olkusz i 3 500,00 złotych MUKS 
Ilkusz w Olkuszu.

10 500,00 złotych przyznano LKS 
- owi Kłos w Olkuszu (modelarstwo). 
Jurajski Klub OYAMA Karate w Olku-
szu otrzymał 5 200,00 złotych, UKS 
Trójka w Olkuszu (piłka siatkowa) 4 
900,00 złotych, LKS Kłos w Olkuszu 
4 000,00 złotych na tenis stołowy i 2 
000,00 złotych na wu – shu.

W gminie Bolesław sportowe 
dotacje otrzymały trzy kluby -tu 
suma finansowego wsparcia wynio-
sła 50 000,00 złotych. Gminnemu 
Ludowemu Klubowi Sportowemu 
„Laskowianka” przyznano 39 500,00 
złotych, Akademii Piłki Siatkowej 
Orlik Bolesław 8 000,00 złotych, 
a Uczniowskiemu Klubowi Sporto-
wemu Husaria Badeński Team 2 
500,00 złotych.

Środki na sport 
podzielone

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Do końca maja właściciele 
i zarządcy dużych obiektów muszą 
obowiązkowo skontrolować ich 
stan techniczny.

W wielkopowierzchniowych 
sklepach, magazynach, obiektach 
przemysłowych i szkolnych, a także 
wszystkich budynkach o powierzchni 
zabudowy większej niż 2 tys. m2 lub 
o powierzchni dachów przekraczają-
cej 1000 m2, dwa razy w roku musi 
zostać sprawdzony przede wszystkim 
stan wszystkich instalacji, przewo-
dów kominowych, a także narażenie 
budynku na wpływy atmosferyczne. 
Kontrole te muszą być wykonane 
do końca listopada i do końca maja, 
przez osoby do tego uprawnione 
w danej specjalności budowlanej. 
Właściciele i zarządcy tego typu 
obiektów są zobowiązani do przeka-
zania pokontrolnych protokołów do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego.

A co jeśli taki protokół nie wpły-
nie do PINB -u? - Wówczas przepro-
wadzamy taką kontrole obowiązkowo. 
Na szczęście w naszym powiecie 
właściciele i zarządcy budynków 
rozumieją konieczność wykonywania 
kontroli stanu technicznego obiek-
tów. W ostatnich latach nie zdarzyło 
się poważniejsze zaniedbania w tym 
zakresie. Przypominamy także o obo-
wiązkowych kontrolach stanu insta-
lacji elektrycznych i odgromowych, 
które powinny być przeprowadzane 
co pięć lat – mówi Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego Grzegorz 

Swędzioł. W przypadku złożenia pro-
tokołu, sprawdzanie takich obiektów 
przez pracowników PINB – u odbywa 
się wyrywkowo.

Podobnie jak w przypadku stanu 
technicznego budynków, także i te 
wyniki kontroli muszą trafić do in-
spektoratu. Tak, jak informowaliśmy 
jesienią, dokumenty można dostar-
czyć pocztą, przez ePUAP lub osobi-
ście w siedzibie Inspektoratu – przy 
zachowaniu wymaganych środków 
ostrożności z uwagi na pandemię. 
Przed siedzibą PINB - u wystawiona 
jest urna na dokumenty.  Jest też 
możliwość, aby pracownik Inspek-
toratu zszedł przed wejście i udzielił 
niezbędnych informacji.  

-W tak szczególnym czasie, jakim 
jest okres pandemii, staramy się, aby 
petenci możliwie w najmniejszym 
stopniu odczuwali wszelkie niedogod-
ności z tym związane - dodaje Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Grzegorz Swędzioł.

Kontrole  
do końca maja
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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.
Przemysław Waluch ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Wtorek 14:00‒17:00.
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.
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.
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na 
codzień zajmuje się ciężkimi przypadkami, 
wymagającymi hospitalizacji i leczenia ope-
racyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego i 
osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabiegów 
dla urody, leczy botoksem migrenowe bóle 
głowy, bruksizm, przykurcze czy nadpotli-
wość. Przyjmuje: 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.
Renata Mędrek-Januszek, specjalista neuro-
log. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. spe-
cjalista chorób oczu. Szeroka diagnostyka 
oka (OCT, USG, foropter), wieloletnie 

doświadczenie w chirurgii zaćmy, jaskry, 
siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. 
od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – soczewki 
PREMIUM, opieka anestezjologiczna, bez-
płatne kontrole pooperacyjne. Poradnia 
Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i DZIECI. 
"OKO-TEST" Olkusz,  ul .  Nul lo 35 B.  
Rejestracja – tel. 32 643 25 85 godz. 9-16  
www.okotest.pl
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe badanie wzroku, dobór soczewek, 
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, 
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIE-
DZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00, 
CZWARTEK 10:00‒15:00. 
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe badanie wzroku, dobór soczewek, 
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, 
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:00- 17:00.
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i dorosłych: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kon-
taktowe, badania profilaktyczne. VIS-OPTICA, 
Olkusz al. 1000-lecia 20. Gabinet czynny 
codziennie od 14.00, w soboty 10.00 – 14.00. 
Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970.

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, 
soczewki kontaktowe i akcesoria, badanie 
okulistyczne, tomografia oka - OCT. Olkusz, 
al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., czw., 
pt., 9-17, wt. 10-18, śr., 10-16, sob. 10-14.

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista 
chorób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, 
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 
643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista 
chorób dzieci, neonatolog. Diagnostyka 
i leczenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. 
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Optica) 
Rejestracja tel. 502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. 
USG, EKG, HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.
com/lekarzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, spe-
cjalista chorób noworodków. Profilaktyka 
dzieci zdrowych, leczenie dzieci chorych. 
USG: stawów biodrowych, mózgu, jamy 
brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14A. Rej. tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra 
specjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 
921, 505 988 780.

PODOLOG 
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.
WESPAR Gabinet Psychologiczno-Terapeu-
tyczny. Trening poznawczy seniorów 65+. 
Aktywizacja rozwoju psychomotorycznego 
dzieci. Terapia krótkoterminowa. 505221080. 
wespar.gabinet@gmail.com

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" Wielospecjalistyczna Poradnia 
Stomatologiczna - stomatologia zachowaw-
cza, endodoncja mikroskopowa, protetyka, 
chirurgia stomatologiczna (implanty), RTG. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel. 
327545900, 604294088.
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. 
Mezoterapia, botox, nici PDO, radiofrekwen-
cja mikroigłowa, modelowanie i powiększa-
nie ust, osocze bogatopłytkowe i inne zabiegi. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel. 
327545900, 604294088.
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

Idzikowska Natasza - Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: USG 
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu 
moczowego, USG szyi, USG tarczycy, USG 
ślinianek, USG węzłów chłonnych (w tym USG 
szyi, USG dołów pachowych, USG pachwin), 
USG jąder, USG tkanek miękkich, USG blizny. 
Przyjmuje: dwa piątki w miesiącu 16:00-
20:00 oraz dwie soboty w miesiącu 09:00–
13:00.

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

AKUPUNKTURA
Lek. Joanna Czopek–Majewska

ALERGOLOG
Lek. Monika Godulska
Lek. Agata Piegza–
Stępniewska

CHIRURG / 
CHIRURG ONKOLOG

Lek. Sebastian Mosiej
CHIRURG NACZYNIOWY

Lek. Łukasz Szkółka
Lek. Aleksander Czajka

DERMATOLOG
Lek. Beata Gimlewicz–Pięta

DIETETYK
Mgr inż. Sonia Zastawnik

EMG
Lek. Małgorzata Cisowska–
Babraj

ENDOKRYNOLOG
Dr n. med. Agnieszka Żak–
Gołąb

KARDIOLOG
Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz
Dr n. med. Marek Grabka
Dr n. med. Andrzej Kułach
Lek. Michał Majewski

LARYNGOLOG
Lek. Zyta Szkulik–Bugaj

NEUROCHIRURG
Lek. Wojciech Kukier

NEUROLOG
Dr n. med. Przemysław Puz

OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej

ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb

PULMONOLOG  
(w tym diagnostyka bezdechu)

Dr n. med. Szymon Skoczyński
PSYCHIATRA

Lek. Beata Wawrzak–Mucha
PSYCHOLOG

Mgr Justyna Jochymek 
REUMATOLOG

Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk

UROLOG
Lek. Marek Pogodziński
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OGŁOSZENIA DROBNE

R E K L A M A

Ogłoszenia 
drobne  

już od 2,76 zł*
tel.�32�754�44�77
*cena�brutto�za�linijkę�tekstu

POWIAT
Zakład�Ubezpieczeń�Społecznych

W środę (2 marca) od-
był się dyżur telefoniczny 
ZUS. Eksperci z olkuskiego 
inspektoratu odpowiadali 
na pytania czytelników. Za-
interesowanie było bardzo 
duże. Odebraliśmy 25 tele-
fonów od seniorów. Poniżej 
przedstawiamy pytania, 
które powtarzały się naj-
częściej.

Zawsze otrzymywałem 
PIT 40A w tym roku otrzy-
małem PIT 11A co mam 
robić?

W tym roku ZUS nie roz-
licza świadczeniobiorców 
z nadpłatą podatku - takie 
osoby otrzymają PIT 11A. Po-
datnik w takiej sytuacji składa 
samodzielnie zeznanie (jeśli 
np. chce skorzystać z odliczeń 
od dochodu czy podatku) albo 
może poczekać do 30 kwietnia 

- wtedy urząd skarbowy za-
akceptuje zeznanie PIT-37 za  
2020 r. wygenerowane au-
tomatycznie w usłudze Twój 
e-PIT. Zwrot nadpłaty nastąpi 
w ciągu 45 dni od złożenia ze-
znania podatkowego w formie 
elektronicznej lub 3 miesięcy 
od złożenia deklaracji w for-
mie papierowej w urzędzie 
skarbowym.

Otrzymałem PIT 40A, 
w którym mam do zwrotu 
kwotę czy mam się rozli-
czać i wpłacać zaległość?

Świadczeniobiorca nie 
musi się rozliczać, a zaległość 

zostanie ściągnięta przez ZUS 
ze świadczenia.

Jak otrzymać PIT po 
zmarłym?

PIT po osobie zmarłej jest 
wydawany na wniosek naj-
bliższego członka rodziny np. 
męża. Wniosek można złożyć 
osobiście w ZUS, do skrzynki, 
listownie lub poprzez PUE ja-
ko wniosek ogólny POG.

Czy niedopłatę podatku 
wykazaną na Pit -40A nale-
ży wpłacić w US?

Nie, ZUS potrąci niedopła-
tę w kwietniu.

Jeżeli otrzymałem PIT-
-40a z ZUS i pracowałem - 
mam PIT 11 z zakładu pracy 
czym mam rozliczyć w US?

Tak, należy złożyć roz-
liczenie na odpowiednim 
formularzu PIT w Urzędzie 
Skarbowym.

Nowe zasady rozliczenia 
podatku osób pobierających 

emerytury i renty  
– relacja z dyżuru
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WOLBROM
Starostwo�Powiatowe�w Olkuszu

W miniony piątek dokonano 
otwarcia nowej siedziby wolbrom-
skiej Filii Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Olkuszu. Na 
wykonane prace związane z do-
stosowaniem pomieszczeń zloka-
lizowanych przy ul. Łukasińskiego 
6 w Wolbromiu Zarząd Powiatu 
w Olkuszu wydatkował ponad 82 
tyś. zł.

Zakres wykonanych robót obej-
mował remont pomieszczeń, wyko-
nanie mebli biurowych oraz montaż 
odpowiedniej sieci komputerowej.

- Cieszy fakt, że dzięki wspólnym 
staraniom Powiatu Olkuskiego oraz 
Miasta i Gminy Wolbrom dzieci korzy-
stające z poradni będą przyjmowane 
w przyjaznych i komfortowych wa-
runkach. Pragnę bardzo serdecznie 
podziękować Burmistrzowi Adamowi 
Zielnikowi za nieodpłatne udostęp-
nienie pomieszczeń przeznaczonych 

na ten cel oraz pracownikom Urzędu 
Miasta i Gminy w Wolbromiu za 
życzliwość i pomoc techniczną w dzia-
łaniach związanych ze zmianą loka-
lizacji. Dziękuję również Dyrektorowi 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicz-
nej w Olkuszu Beacie Adamskiej oraz 
podległym Jej pracownikom za spraw-
ne urządzenie nowej placówki – mówi 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

 W spotkaniu związanym z otwar-
ciem nowej filii uczestniczyli: Sta-

rosta Olkuski – Bogumił Sobczyk, 
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom 
– Adam Zielnik, Członek Zarządu 
Powiatu w Olkuszu  – Piotr Gamrot, 
Radna Rady Powiatu w Olkuszu - 
Barbara Haberka, Społeczny Doradca 
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom 
– Bożena Konieczna, Dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Olkuszu – Beata Adamska oraz 
Kierownik Filii Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej  - Barbara Gorgoń.

Nowa siedziba wolbromskiej 
Filii Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Olkuszu

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

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
5.03	 ul.	Piłsudskiego	22 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

6.03	 al.	1000-lecia	2B - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Krakowska	2

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

8.03	 ul.	Skwer	6 - dyżur 20:00-24:00	 Os.	Skalska	9

9.03	 ul.	K.	K.	Wielkiego	24 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Skalska	22

10.03	 ul.	Rabsztyńska	2 - dyżur 20:00-24:00	 ul.	Krakowska	43

11.03	 al.	1000-lecia	17 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

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 ROWEROWY. Skup - 
sprzedaż RTV, AGD. Lombard. 
Plac Targowy koło Lidla.  
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 Autoskup- każda marka,  
każdy stan. Tel.(793)999910.

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 ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdję-

cia do domkuentów (drobny 
retusz grafis, możliwość wyko-

nania w domu 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 Zamienię mieszkanie 

komunalne 48 m2 (3 pokoje), 
os."Pakuska", na mniejsze. Tel.
(512)225140.

 ǧ Dom do wynajęcia 110 m2 
z dwoma garażami przy lesie. Tel.
(606)565428.

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

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

PRACA
 ǧ Przyjmę kierowcę kat. B 

w transporcie międzynarodo-
wym. Tel.(692)181998. 

 ǧ Przyjmę operatora na węzeł 
betoniarski. Tel.(509)020901, 
(604)562175.

 ǧ Przyjmę kierowcę na betono-
mieszarkę (jazda wokół komina). 
Tel.(509)020901, (604)562175.

INNE
 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 

zaprasza. Natychmiastowe zdję-
cia do domkuentów (drobny 

retusz grafis, możliwość wyko-
nania w domu 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.


