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OLKUSZ
A.N.Q.A.

Busy, kursujące między Olku-
szem i Krakowem to temat rzeka, 
poruszany przez naszą redakcję 
wiele razy. Niedawno zgłosiła się do 
nas Czytelniczka, która chciałaby 
wiedzieć, czy istnieje możliwość 
publikowania jednego, wspólnego 
rozkładu jazdy dla wszystkich 
przewoźników.

- Kilka lat temu opublikowali 
Państwo na swoich łamach szcze-

gółowy rozkład busów na okres 
okołoświąteczny. Bardzo było to 
pomocne, jako że busy to jedyny 
dostępny środek transportu publicz-
nego między Olkuszem a Krakowem 
i kilkoma podkrakowskimi gminami 
-. Tymi słowami rozpoczyna się mail, 
jaki przysłała do naszej redakcji jedna 
z naszych Czytelniczek. Relacjonuje, 
że informację na temat świątecznych 
kursów próbowała już uzyskać od 
kierowców minibusów. Ci jednak 
sami jeszcze nie wiedzą, jak będą wy-
glądały przejazdy na przełomie marca 

Czy da się 
zrobić wspólny 
rozkład jazdy?

JADŁO KURIER 
Jedzenie na życzenie
Obiady na wynos, z dostaw� lub odbi�r własny

32 645 07 42
509 153 011

POLECA
Przy zam�wieniu 

powyżej 50 zł 
transport gratis 

Przy zam�wieniu 
powyżej 50 zł 

transport gratis 

Cena zestawu 
(dwa dania) - od 18 zł 

+ 2 zł transport

Cena zestawu 
(dwa dania) - od 18 zł 

+ 2 zł transport

Catering świąteczny

Abonamenty tygodniowe już od 15 zł/zestaw
Godziny pra�y 11�00 - 17�00 (zam�wienia do 16�30)   Płatno��� got�w�a, �arta, przelew 

całodobowo

W każdą sobotę od  godziny 9.00 do 13.00.

Rejestracja telefoniczna: 32 479 10 00
lub przez www.znanylekarz.pl

Im wcześniej zostaną wykryte zmiany nowotworowe, 
tym większe są szanse na wyleczenie. We wczesnym 
etapie możliwe jest usunięcie zmian nowotworowych 
bez mastektomii (amputacji piersi). 

PROFILAKTYCZNE BADANIA SĄ BARDZO WAŻNE.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
RAKA PIERSI
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OLKUSZ
A.N.Q.A.,�fot.:�OSP�Gorenice

W miniony wtorek, w godzi-
nach wieczornych wybuchł pożar 
w jednej z hal magazynowych 
zlokalizowanych przy ul. Spół-
dzielczej w Olkuszu. W akcji ga-
śniczej uczestniczyły jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Stra-
ty oszacowano wstępnie na kwotę 
100 tys. zł.

We wtorek, 23 marca 2021 r., 
około godziny 19:00 w olkuskiej 
komendzie PSP przyjęto zgłoszenie 
dotyczące pożaru hali magazynowej 

przy ulicy Spółdzielczej w Olkuszu. 
Po dojeździe pierwszych zastępów 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP z Olkusza i przeprowadzonym 
rozpoznaniu stwierdzono, że na 
terenie obiektu występuje mocne 
zadymienie, a ogień wydostaje się 
już na zewnątrz hali oraz przyległej 
do niej przybudówki. 

Strażacy niezwłocznie przystą-
pili do akcji gaśniczej. W akcji udział 
brało 37 strażaków z 9 zastępów. 
Po ugaszeniu pożaru rozpoczęły się 
prace związane z rozbiórką hali. Straż 
Pożarna w trakcie prowadzonych 
działań nie ustaliła przypuszczalnej 
przyczyny zaprószenia ognia. Zajmie 
się tym Policja.

- Straty powstałe wskutek pożaru 
oszacowano na kwotę 100 tys. zł. 
Uszkodzeniu uległy przybudówka, 
jedna ze ścian hali oraz zgromadzone 
na jej terenie materiały budowlane. 
Uratowane mienie, które mogło ulec 
spaleniu, oszacowano na kwotę 1 
mln zł - wylicza bryg. Marcin Maciora, 
oficer prasowy KP PSP w Olkuszu.

Pożar na  
ul. Spółdzielczej

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Nieopodal altanki na olkuskim 
osiedlu Młodych będzie fontanna. 
Jak już informowaliśmy naszych 
Czytelników, nowa atrakcja tego 
miejsca powstaje z okazji 65-le-
cia Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu.

O planowanej inwestycji pisa-
liśmy w listopadzie ubiegłego roku, 
kiedy to olkuski burmistrz Roman 
Piaśnik i prezes „Wodociągów” Alfred 
Szylko spacerowali po Dolince, zasta-
nawiając się nad lokalizacją fontanny. 

Miejsce wybierano m. in. pod kątem 
dostępności koniecznej infrastruk-
tury. Jak w wówczas mówił prezes 
Alfred Szylko,  budowa fontanny to 
kontynuacją działań promocyjnych 
„Wodociągów”, które zapoczątkowała 
budowa zdrojów wodnych w prze-
strzeni publicznej i w placówkach 
oświatowych. 

Teraz już wiadomo, że lokalizacja 
fontanny to teren niedaleko altany. 
Prace budowlane już się rozpoczęły. 
Całość prac związanych z fontanną 
jest finansowana przez PWiK. Inwe-
stycja powinna być gotowa jeszcze 
tej wiosny.

Fontanna  
coraz bliżej

i kwietnia. Przy okazji mieszkanka Ol-
kusza pyta, dlaczego właściciele firm 
transportowych nie stworzą jednego, 
wspólnego rozkładu jazdy.

Postanowiliśmy zapytać o to 
u źródła. Przewoźnicy organizujący 
transport do Krakowa są prywatnymi 
przedsiębiorcami. Swoje usługi na 
tej trasie realizuje kilka firm.  - In-
formacje o tym, w jakich godzinach 

jeździmy, znaleźć można na naszej 
stronie internetowej  - słyszymy od 
właściciela jednej z nich. Problem 
w tym, że tylko część z tych przedsię-
biorstw ma swoje witryny w sieci. - 
Mieliśmy parę „podejść” do tworzenia 
wspólnych rozkładów, ale na dłuższą 
metę jest to zbyt kłopotliwe - mówi 
nasz rozmówca.

Rzeczywiście, w przeszłości po-
dejmowanych było już kilka prób 
tworzenia takich zbiorczych ze-
stawień, prezentujących godziny 
odjazdów wszystkich przewoźników. 

Były to jednak krótkotrwałe epizody. 
Na chwilę obecną nie zanosi się na 
to, aby sytuacja miała ulec zmianie. 
Jedynym miejscem, gdzie aktualnie 
można kompleksowo sprawdzić 
siatkę połączeń pomiędzy Srebrnym 
Grodem i stolicą województwa, jest 
strona spółki Małopolskie Dworce 
Autobusowe S.A., dostępna pod 
adresem: http://rozklady.mda.
malopolska.pl

Rozpatrując problem, z którym 
pasażerowie borykają się od lat, w dzi-
siejszych czasach trzeba uwzględnić 

jeszcze jeden czynnik. Jest nim 
pandemia. - Biorąc pod uwagę wzra-
stającą ilość zachorowań na korona-
wirus i idące za tym kolejne rządowe 
obostrzenie, ciężko jest cokolwiek 
zaplanować z wyprzedzeniem. Kto 
wie, czy za parę dni w ogóle będzie-
my mogli z domu wychodzić? - pyta 
retorycznie kolejny z przewoźników, 
z jakim udało nam się skontaktować.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Zapra-
szamy do dyskusji!

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.

Wszyscy wiedzą, że prawdziwe 
skarby kryją się pod ziemią. Już nie-
długo będzie mógł się o tym prze-
konać każdy, zwiedzając nowe, 
niezwykłe ekspozycje „Podziemny 
Olkusz”. Prace, związane z przygo-
towaniem podziemnego muzeum, 
zostały już ukończone. Trwają 
ostatnie przygotowania organiza-
cyjne, niezbędne do udostępnie-
nia obiektu dla zwiedzających.

- W 2018 roku przystąpiliśmy do realizacji 
jednej z najtrudniejszych inwestycji w historii olku-
skiego samorządu. Niszczejący budynek dawne-
go starostwa był wątpliwą wizytówką Srebrnego 
Miasta. Dodatkowo zdecydowaliśmy się wydobyć 
prawdziwy potencjał podziemi olkuskiego ratusza. 
Wykonane prace to wielki sukces całej lokalnej 
społeczności, która zyskała nowoczesne i atrakcyj-
ne obiekty. Dawne starostwo odzyskało swój blask, 
a tajemnicze podziemia przyciągają uwagę – 
mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Pierwsza ekspozycja znajduje się w średnio-
wiecznych piwnicach ratusza. Spacerując 
kilka metrów pod rynkiem przeniesie-
my się do Olkusza z czasów najwięk-
szej świetności, oglądając dużą, 

przestrzenną makietę miasta. Cie-
kawostką jest replika astrolabium, 

które należało do olkuskiego astronoma 
Marcina Bylicy. Można zobaczyć filmy po-

święcone m.in. rozwojowi terytorialnemu miasta, 
słynnym olkuskim astronomom, czy niezwykłym za-
bytkom. Ekspozycja pokazuje i opowiada historię 
ratusza – siedziby władz miasta. Zobaczymy kopie 
starych dokumentów, rycin i map. W dawnym miej-
skim lochu możemy obejrzeć animowaną scenę 
przedstawiającą życie codzienne średniowiecz-
nego miasta, a także zobaczyć narzędzia tortur. 
Ważnym elementem ekspozycji są znaleziska ar-
cheologiczne. 

Górnicze i hutnicze tradycje Olkusza pozna-
my w drugiej podziemnej ekspozycji w piwnicach 
Kwartału Królewskiego – dawnej siedziby władz 

górniczych. O tym, jak funkcjonowały niegdyś ko-
palnie, przekonamy się sami wprawiając w ruch 
modele dawnych urządzeń górniczych lub oglą-
dając przestrzenną makietę średniowiecznych 
kopalni. Zobaczymy modele pieców do wytopu 
ołowiu i srebra, a w „Srebrnej komnacie” replikę 
słynnego Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich. 
W ekspozycji została przedstawiona historia men-
nicy, jaka działała tu na przełomie XVI i XVII wieku. 
Na pamiątkę można wybić kopię olkuskiego troja-
ka. Prezentowane są także narzędzia pracy górni-
ków. Zwiedzanie uatrakcyjniają multimedia. Warto 
dodać, że obydwie ekspozycje można zwiedzać 
korzystając z bezpłatnego audioprzewodnika.

Otwarcie Podziemnego Olkusza planowane 
jest jeszcze tej wiosny.

TAJEMNICE PODZIEMNEGO OLKUSZA

wiecznych piwnicach ratusza. Spacerując 
kilka metrów pod rynkiem przeniesie-

przestrzenną makietę miasta. Cie-
kawostką jest replika astrolabium, 

które należało do olkuskiego astronoma 
Marcina Bylicy. Można zobaczyć filmy po-
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Cierpliwość, opanowanie, za-
miłowanie do off-roadu - zdaniem 
niektórych kierowców interweniu-
jących w naszej redakcji właśnie 
tym trzeba się wykazać jeżdżąc 
ulicą Przemysłową w Olkuszu. 
Cztery lata temu rozpoczęto eta-
powy remont tego traktu i udało 
się zmodernizować dwa z trzech 
odcinków drogi. Czy w tym roku 
uda się dokończyć dzieła?

Kierowcy nie kryją irytacji, mó-
wiąc o ul. Przemysłowej. - Ten około 
500 -metrowy odcinek drogi remon-
towany jest od 2017 roku, remont 
został podzielony ponoć na trzy etapy 
i końca tych prac nie widać. 
Jest rok 2021 i nic się nie 
dzieje. W dalszym ciągu jest 
zmorą dla kierowców, którzy 
muszą omijać dziury, zapa-
dliska i kałuże tworzące się 
po opadach deszczu - napisał 
do nas jeden z Czytelników, 
dodając, że Przemysłową co-
dziennie jeździ wiele osób - czy 
to do pracy, czy do marketu 
budowlanego. -Wszyscy mają 
problem z dojazdem, szczegól-
nie wieczorem, kiedy widocz-
ność jest ograniczona i łatwo 
uszkodzić sobie auto - zwraca 
uwagę interweniujący w naszej 
redakcji Czytelnik.

O ulicy Przemysłowej 
pisaliśmy już kilkakrotnie, 
ostatnio prawie dwa lata temu, 
w czerwcu 2019 roku. Wów-
czas dzwonili do nas kierowcy 

z pytaniem, ile można remontować 
jedną drogę. Teraz sytuacja się po-
wtarza - pytanie jest nadal aktualne.

Modernizacja traktu rozpoczęła 
się w 2017 roku, od razu z podziałem 
na etapy z powodu „(…) ograniczonych 
środków w budżecie gminy i braku 
możliwości pozyskania funduszy 
zewnętrznych na te inwestycję”. 
W pierwszym etapie na odcinku 
długości około 90 mb wykonano 
kanalizację deszczową, krawężniki 
i nawierzchnię asfaltową za 383 
tys. złotych brutto. Drugi etap – na 
kolejnym odcinku około 80 mb – obej-
mował budowę kanalizacji deszczowej 
i położenie asfaltowej nawierzchni 
z podbudową. To kosztowało 217 tys. 
złotych brutto.

Potem na dokończenie robót 
na pozostałej części ulicy nie było 
środków. Jak informował wówczas 
urząd, w 2019 roku prowadzono 
tam tylko bieżącą naprawę ubytków 
w nawierzchni.

Jak wygląda sytuacja dzisiaj? 
Nadal nie wiadomo, czy długo wy-
czekiwany remont rozpocznie się 
w ciągu najbliższych dziewięciu mie-
sięcy. - W ubiegłym roku złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie pozosta-
łej części inwestycji do Funduszu 
Dróg Samorządowych. W przypadku 
otrzymania dofinansowania roboty 
mogłyby się rozpocząć jeszcze w tym 
roku - odpowiada rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
Michał Latos.

Cała ulica ma około 430 
mb. Trzeci etap prac, we-
dług informacji uzyskanych 
w urzędzie, ma objąć: bu-
dowę pozostałego odcinka 
kanalizacji deszczowej wraz 
ze studniami chłonnymi, wy-
konanie nawierzchni jezdni 
(około 260 mb) i chodników na 
całej długości, a także miejsc 
parkingowych oraz oświetlenia 
ulicznego.

- Musimy w tym miejscu 
zwrócić uwagę na to, jak duży 
jest koszt całej inwestycji, 
który wynika z szerokiego 
zakresu robót niezbędnych 
do wykonania. Uzyskane dofi-
nansowanie pozwoliłoby nam 
szybciej zakończyć prace przy 
tej ulicy, dlatego liczymy na 
pozytywne rozstrzygnięcie na 
szczeblu wojewódzkim - do-
daje Michał Latos.

Kiedy zakończy się remont 
ulicy Przemysłowej?  W związku z  podjętą przez UMIG Olkusz 

inicjatywą dotyczącą reorganizacji kuchni 
w przedszkolach, na terenie naszej gminy, 
skutkującą planowaną likwidacją znacznej 
ilości istniejących etatów - 37% personel kuch-
ni przedszkolnych zwraca się do Pana Burmi-
strza z prośbą o uzasadnienie podejmowanych 
decyzji, podanie podstawy prawnej zmiany 
dotychczas usankcjonowanych wskaźników 
standaryzacji zatrudnienia pracowników 
obsługi a także przeprowadzenia rzetelnej 
analizy skutków planowanego obniżenia za-
trudnienia i  jego wpływu na jakość żywienia 
dzieci w placówkach oświatowych i zapozna-
nie z jej wynikami przedstawicieli Rad Ro-
dziców. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż 
żywienie w placówkach przedszkolnych to nie 
tylko obiady. Każdego dnia dzieci otrzymują 
trzy posiłki. Przedszkolne kuchnie są otwarte 
na potrzeby dzieci i rodziców, również dzieci 
dla których muszą być przygotowywane po-
siłki inne niż dla reszty, choćby ze względu na 
alergie pokarmowe. Każda zgłoszona przez 
rodzica nietolerancja pokarmowa dziecka jest 
brana pod uwagę i wiąże się z koniecznością 
przygotowania dla tego dziecka alternatyw-
nego posiłku.

Planowana likwidacja ponad 16 etatów 
pracowników kuchni przedszkolnych nie po-
zostanie bez wpływu na normy dotyczące 
jakości pracy, powodując nadmierne obcią-
żenie obowiązkami pozostałego personelu co 
w konsekwencji odbije się na jakości posiłków, 
o które tak walczyły Rady Rodziców. Zdecydo-
wany protest rodziców wobec wprowadzenia 
do przedszkoli usług cateringowych, opierał 
się w dużej mierze na zaufaniu do dotychczas 

realizowanych zasad zdrowego żywienia, któ-
rych utrzymanie nie będzie możliwe przy tak 
daleko idących redukcjach osobowych.

Uważamy za uzasadnione wszelkie zmia-
ny służące usprawnieniu funkcjonowania 
kuchni i zminimalizowaniu zbędnych kosztów, 
z tych względów proponujemy aby w kuch-
niach przedszkolnych, ze względu na specyfikę 
ich pracy i wydawanie nie 1, a kilku posiłków 
dziennie standardy zatrudnienia pracowni-
ków zostały powiązane z ilością przygotowy-
wanych posiłków.  

Kolejną kwestią, bardzo istotną jest sta-
nowisko intendenta, który jest pracownikiem 
administracyjnym i ma zupełnie inny zakres 
obowiązków i uprawnień aniżeli Panie ku-
charki i pomoce kuchenne, a według przed-
stawianych tabel dotyczących reorganizacji 
zatrudnienia, etat intendenta został zaliczony 
do etatów obsługi kuchni.

Panie Burmistrzu podkreślamy, iż jesteśmy 
gotowe do podjęcia spokojnych i merytorycz-
nych, rzeczowych rozmów, podczas których 
wypracujemy wspólnie kompromis. Wysłucha-
my Waszej argumentacji, ale i Wy wysłuchaj-
cie naszej. Wierzymy, że przy odrobinie dobrej 
woli po każdej ze stron będziemy w stanie 
osiągnąć sukces, znaleźć złoty środek. Tak aby 
wszystkie strony były usatysfakcjonowane. 

 Odwołamy się do Pana słów - zgoda i part-
nerskie rozmowy przyczynią się do realizacji 
wielu założeń, które mają na celu dobro dzieci 
bo one są najważniejsze dla nas i dla Was.

Pracownicy administracji  
i obsługi kuchni przedszkolnych

Sz. P. Roman Piaśnik      
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y
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Do wszystkich cierpiących na reumatyzm i artrozę:

BÓL KOLAN I BIODER BÓL KOLAN I BIODER 
WYELIMINUJESZ W WYELIMINUJESZ W 7 DNI7 DNI

BEZ WSZCZEPIANIA ENDOPROTEZ!

P ora na nowe, przełomowe spo-
soby odnawiania stawów, które 
już od 1. zastosowania inten-

sywnie regenerują uszkodzoną po-
wierzchnię chrząstek stawowych, 
eliminując nieprzyjemne uczucie 
tarcia i  trzeszczenia kolan, bioder 
czy nadgarstków. Badania prowa-
dzone nad nową kuracją w  Tokio 
pokazują jednoznacznie – nawet 
po 60. roku życia odzyskasz dawną 
płynność ruchów, zaczniesz swo-
bodnie wchodzić po schodach bez 
łupania w  kościach, schylać się bez 
bólu i brać na ręce ukochane wnuki 
bez strachu o zesztywnienie rąk albo 
nagłe rwanie w kręgosłupie. 

Pierwsze 150 osóbPierwsze 150 osób**, które zadzwonią do , które zadzwonią do 02.04.2021 r. 02.04.2021 r. 
otrzyma otrzyma 73% DOFINANSOWANIA PRODUCENTA.73% DOFINANSOWANIA PRODUCENTA.

Męczy Cię rwanie w krzyżu, chrupanie w kościach, masz trudno-Męczy Cię rwanie w krzyżu, chrupanie w kościach, masz trudno-
ści ze zginaniem kolan i łokci? Poznaj innowacyjną formułę, która  ści ze zginaniem kolan i łokci? Poznaj innowacyjną formułę, która  
prawdopodobnie już po kilku zastosowaniach wypełni 100% prawdopodobnie już po kilku zastosowaniach wypełni 100% 
ubytków w chrząstkach stawowych i przywróci Ci płynność ru-ubytków w chrząstkach stawowych i przywróci Ci płynność ru-
chów bezbólu. Teraz i Ty masz szansę skorzystać z nowej metody!chów bezbólu. Teraz i Ty masz szansę skorzystać z nowej metody!

Masz skończone 40 lat?  Masz skończone 40 lat?  
Skorzystaj z refundacji 

i zmniejsz ścieranie się  i zmniejsz ścieranie się  
stawów już dziś!stawów już dziś!

* Średnio co* Średnio co 55 minut    
kolejna osoba przestaje myśleć kolejna osoba przestaje myśleć 

 o swoich dolegliwościach reumatycznych.  o swoich dolegliwościach reumatycznych. 

PODARUJ SWOIM STAWOM PODARUJ SWOIM STAWOM 
DRUGIE ŻYCIEDRUGIE ŻYCIE

ZZAADDZZWWOOŃŃ:: 81 300 33 6981 300 33 69
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 - 20:00  Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 - 20:00  

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
PRZESYŁKA  PRZESYŁKA  

GRATIS!GRATIS!

REKLAMOWANE W 

TVTV

**tylko dla osób  tylko dla osób  
powyżej 40 r.ż.powyżej 40 r.ż.

PRZED: Porozdzierana chrząstka sta-
wowa = ocieranie o kość powoduje ból

PO: Odżywiona chrząstka, uzupeł-
niony płyn maziowy = bezbolesny ruch

Reumatyzm albo 
pogodne życie w ruchu 

– co wybierasz?
Opinie ponad 127 900 Polaków nie 
pozostawiają wątpliwości: sztyw-
ność, ból i  degradacja stawów są 
Twoją decyzją. Możesz godzić się 
na postępujące dolegliwości, któ-
re odbierają Ci sprawność i  samo-

dzielność – możesz też wykorzystać 
pionierskie rozwiązanie medyczne, 
które każdego dnia pomaga napra-
wić i  naoliwić stawy, uśmierzając 
ból i  dyskomfort u  kolejnych 23 
osób w Polsce*.

Fizjoterapeuta Ci tego  
nie powie

Tymczasem, gdy polscy seniorzy wy-
ginają się w gabinetach rehabilitacji 
i  robią właśnie 15-te powtórzenie 
w unoszeniu obolałej nogi, setki ty-
sięcy ludzi na świecie pozbywają się 
artretyzmu i  wszystkich powikłań 
po chorobach zwyrodnieniowych 
stawów dzięki przełomowej meto-
dzie regenerującej chrząstki stawo-
we. Zanim więc umówisz się na ko-

lejną konsultację, rehabilitację, albo 
ustalisz termin wszczepienia me-
talowej endoprotezy, sprawdź, czy 
nie robisz kroku do jaskini, z której 
wiele lat temu z radością wychodzili  
Twoi przodkowie.

Pokonaj dolegliwości  
kostno-stawowe

Statystyki wskazują, że aż 98 na 100 
badanych osób poleciło pionierską 
kurację bliskiej osobie. Nic dziwne-

go – już 1 aplikacja wysoko stężonej 
glukozaminy może pogrubić włókna 
kolagenowe, z których stworzona 
jest ochronna siatka dla stawu. Gdy 
poprawia się  jej  miękkość i sprę-
żystość, staw staje się odżywiony 
i może pełnić rolę sprawnego re- 
soru dla Twoich kości.

Zmniejszenie ograniczeń  Zmniejszenie ograniczeń  
ruchomości w stawie ruchomości w stawie 
i łatwiejsze rozprostowywanie i łatwiejsze rozprostowywanie 
kolan i łokcikolan i łokci

Rzadsze odczuwanie tzw. bólu  Rzadsze odczuwanie tzw. bólu  
startowego – pojawiającego  startowego – pojawiającego  
się np. po nocy, gdy  się np. po nocy, gdy  
wstajesz z łóżkawstajesz z łóżka

Złagodzenie bólu korzonków  Złagodzenie bólu korzonków  
i „rwania” w kościachi „rwania” w kościach

Mniejsze trzeszczenia  Mniejsze trzeszczenia  
i łupanie w stawachi łupanie w stawach

Zmniejszenie obrzęków  Zmniejszenie obrzęków  
i uczucia sztywności stawówi uczucia sztywności stawów

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

Co możesz zauważyć  
po zastosowaniu  
nowej formuły?

Pan Robert, 45 lat, Płock45 lat, Płock

ICH TEŻ STRASZONO PROTEZAMI:
Pani Wanda, 63 lata, Olkusz63 lata, Olkusz

Gdy nocne bóle kręgosłupa Gdy nocne bóle kręgosłupa 
nasiliły się tak bardzo, że nie nasiliły się tak bardzo, że nie 
pomagały już żadne profilo-pomagały już żadne profilo-
wane poduszki, sięgnęłam wane poduszki, sięgnęłam 
po ten produkt i to był strzał po ten produkt i to był strzał 

w dziesiątkę. Złagodził rwanie w krzyżu, sprawił, w dziesiątkę. Złagodził rwanie w krzyżu, sprawił, 
że nie musiałam już „rozgrzewać się” po nocy, że nie musiałam już „rozgrzewać się” po nocy, 
ani martwić niespokojnym snem. Polecam ani martwić niespokojnym snem. Polecam 
kurację z całego serca kurację z całego serca każdemu, kto męczy się każdemu, kto męczy się 
z bólami stawów i kości.z bólami stawów i kości.

Koniec prehistorycznych metod zwalczania 
zwyrodnień stawów
Zastanów  się,  dlaczego współczesna medycyna potrafi naprawić ludzki Zastanów  się,  dlaczego współczesna medycyna potrafi naprawić ludzki 
słuch, doprowadzić do zrośnięcia się pękniętych kończyn, a nawet przywrócić słuch, doprowadzić do zrośnięcia się pękniętych kończyn, a nawet przywrócić 
utracony wzrok? Odpowiedź jest prosta: z tego samego powodu, dzięki któremu utracony wzrok? Odpowiedź jest prosta: z tego samego powodu, dzięki któremu 

latamy w kosmos i jeździmy samochodami ładowanymi kablem jak telefon komórkowy. latamy w kosmos i jeździmy samochodami ładowanymi kablem jak telefon komórkowy. Bo Bo 
świat poszedł do przodu.świat poszedł do przodu. Bo europejska medycyna jest w największym rozkwicie od czasów,  Bo europejska medycyna jest w największym rozkwicie od czasów, 
w których wymyślono penicylinę. Może na razie w to wątpisz, ale w których wymyślono penicylinę. Może na razie w to wątpisz, ale uwierz mi,uwierz mi, że ból stawów  że ból stawów 
może zniknąć zanim dopijesz poranną herbatę.może zniknąć zanim dopijesz poranną herbatę.

Prof.Prof. Zbigniew Stelmaszczyk, Ortopeda Ortopeda

Od kilku lat miałem problem Od kilku lat miałem problem 
z biodrem i prawym ramie-z biodrem i prawym ramie-
niem. Bóle skończyły się po niem. Bóle skończyły się po 
3 dniach kuracji. I tak już 3 dniach kuracji. I tak już 
zostało!zostało!

Drodzy Miłośnicy Teatru, Twórcy kultury, sztuki, Członkowie, 
Sympatycy i Przyjaciele Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego. 

Po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru w nie-
zwykle trudnym dla wszystkich czasie… Teatr to sztuka piękna, ważna, 
potrzebna, ale przede wszystkim otwarta na drugiego człowieka i dla-
tego powinna trwać pomimo trudnej rzeczywistości. I trwa… a jest to 
przede wszystkim zasługa olkuskich miłośników żywego słowa, ani-
matorów życia teatralnego, społeczników, pedagogów.

Dzisiaj, w tym szczególnym dniu, który jest świętem, nie tylko teatru, 
ale także szeroko pojętej sztuki, pragniemy podziękować wszystkim 
osobom i instytucjom Olkusza i regionu za zaangażowanie i współtwo-
rzenie magicznego świata teatru oraz dbanie o kulturę słowa i  arty-
styczne doznania. 

Bądźmy nieustająco twórczy, pełni inspiracji i  chęci tak potrzeb-
nych do tworzenia sztuki oraz teatralnych podróży. Bądźmy aktywnymi 
uczestnikami w „ucieczce” od trudnej codzienności, wszak teatr uczy, 
jak poruszać się bezpiecznie w świecie pełnym niepewności i zagrożeń. 

Z teatralnymi pozdrowieniami i nadzieją na lepsze jutro…
    W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
         Teatralno-Literackiego - Prezes

„Teatr czyni człowieka bardziej ludzkim, 
mniej samotnym”

 (A. Miller)
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ZGŁOŚ INTERWENCJE - tel. 32 754 44 77

O G Ł O S Z E N I E

Oddaj potrzebującym – nie fiskusowi!
W powiecie olkuskim działają organizacje, które na co dzień pomagają wielu osobom. Jeśli chcecie  
je wspomóc, wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać nazwę i numer KRS.  

W tym roku 1 procent można przekazać następującym organizacjom:
n STOWARZYSZENIE�OTWARTYCH�SERC�
AKTYWNYCH�KOBIET�/SOS/�W�OLKUSZU�
KRS 0000016137 
n STOWARZYSZENIE�"ZIEMIA�
KLUCZEWSKA"�W�KLUCZACH
KRS 0000056335 
n POWIATOWE�ZRZESZENIE�LUDOWE�
ZESPOŁY�SPORTOWE�W�OLKUSZU
KRS 0000075550
n CHRZEŚCIJAŃSKIE�STOWARZYSZENIE�
DOBROCZYNNE
KRS 0000087073 
n STOWARZYSZENIE�NA�RZECZ�
ZRÓWNOWAŻONEGO�ROZWOJU�
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO�"KLUCZ"
KRS 0000160271 
n STOWARZYSZENIE�DOBROCZYNNE�
"RES�SACRA�MISER"
KRS 0000171499 
n STOWARZYSZENIE�TROKS
KRS 0000206949 
n STOWARZYSZENIE�ROZWOJU�WSI�
WITERADÓW�"RAZEM"
KRS 0000216240 

n STOWARZYSZENIE�NA�RZECZ�OŚWIATY,�
KULTURY�I�POMOCY�SPOŁECZNEJ�
"WSZYSCY�DLA�WSZYSTKICH"
KRS 0000219768 
n STOWARZYSZENIE�NA�RZECZ�
HISTORYCZNYCH�ORGANÓW�HANSA�
HUMMLA�W�OLKUSZU
KRS 0000240900 
 n STOWARZYSZENIE�PRZYJACIÓŁ�
IMBRAMOWIC�"DŁUBNIA�U�ŹRÓDEŁ"
KRS 0000265998
n OLKUSKIE�STOWARZYSZENIE�
PRZYJACIÓŁ�ZWIERZĄT
KRS 0000310631 
n POLSKIE�STOWARZYSZENIE�NA�
RZECZ�OSÓB�Z�NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ�
INTELEKTUALNĄ�KOŁO�W�WOLBROMIU
KRS 0000323834 
 n POLSKIE�STOWARZYSZENIE�NA�
RZECZ�OSÓB�Z�NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ�
INTELEKTUALNĄ�KOŁO�W�OLKUSZU
KRS 0000371992
n FUNDACJA�SKRZYDLATY�PIES�
KRS 0000406555 

n KLUB�SPORTOWY�FLIKA
KRS 0000445561 
n STOWARZYSZENIE�PRZYJACIÓŁ�
SZKOŁY�PODSTAWOWEJ�W�SIENICZNIE�
"KRZESIWO"
KRS 0000471556 
 n FUNDACJA�WSPIERANIA�
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI�IM.�STANISŁAWA�
SZCZEPANOWSKIEGO
KRS 0000550718
n OLKUSKIE�STOWARZYSZENIE�
PROGRES�
KRS 0000565173 
n FUNDACJA�ZAKŁADÓW�GÓRNICZO�-�
HUTNICZYCH�"BOLESŁAW"
KRS 0000729236 
n ZWIĄZEK�HARCERSTWA�POLSKIEGO�
CHORĄGIEW�KRAKOWSKA
KRS 0000273492
cel�szczegółowy�ZHP�Hufiec�Olkusz
n POLSKI�ZWIĄZEK�NIEWIDOMYCH�
OKRĘG�MAŁOPOLSKI
KRS 0000088851 
cel�szczegółowy�Polski�Związek�
Niewidomych�Koło�Powiatowe�Olkusz

n FUNDACJA DZIECIOM, WSPÓLNOTA „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
KRS 0000037904  w polu „informacje uzupełniające”  

wpisz: 28430 Cieślik Tymoteusz

n POMÓŻ TYMKOWI ZOBACZYĆ ŚWIAT.  
KRS 0000396361

Cel szczegółowy: 0086793 Tymek

POWIAT
A.N.Q.A.

Według jakiego klucza przebie-
ga dystrybucja preparatu? – Takie 
pytania zadają nam Czytelnicy po 
publikacji artykułu o ilości szcze-
pień w naszej okolicy. Wiele osób 
intryguje, dlaczego ich liczba jest 
zbliżona w powiatach olkuskim 
i miechowskim, pomimo faktu, że 
nasz powiat ma ponad dwa razy 
więcej mieszkańców. Postanowili-
śmy wyjaśnić tę kwestię.

Niedawno opublikowaliśmy na 
naszych łamach artykuł dotyczący 
postępów w ilości szczepień, jakie 
zostały wykonane w przychodniach 
na terenie naszego powiatu. Porów-
naliśmy tę wartość z ilością jego 
mieszkańców. Zaprezentowaliśmy 

również analogiczne dane dla ościen-
nych powiatów. Wszystkie informacje 
pochodziły ze strony internetowej Mi-
nisterstwa Zdrowia, gdzie na bieżąco 
możemy zapoznawać się z informa-
cjami szczepieniach. 

Po lekturze naszego artykułu 
jeden z Czytelników zainteresował 
się kwestią dzielenia preparatu 
pomiędzy poszczególnymi samorzą-
dami. - Z liczby szczepień wynika, 
że oba powiaty otrzymały podobną 
ilość szczepionek, mimo znacznej 
różnicy liczby mieszkańców. O czym 
to świadczy? Czy jest to wynik nie-
właściwego rozdzielnika, czy też 
braku odpowiedniej zapobiegliwości 
naszych władz? - pyta w mailu pan 
Waldemar. Postanowiliśmy wyjaśnić 
tę kwestię.

W pierwszej kolejności kontak-
tujemy się z małopolskim oddziałem 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 
- Szczepienia w całej Polsce są reali-
zowane zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10 marca 
2021 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. NFZ nie zbiera, ani 
nie publikuje danych dotyczących 
szczepień. Proszę o skierowanie pytań 
do Ministerstwa Zdrowia - mówi nam 
Aleksandra Kwiecień, Rzeczniczka 
Prasowa placówki Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w Krakowie.

Zgodnie z powyższą radą, zwra-
camy się z pytaniem do Ministerstwa 
Zdrowia. - W imieniu rzecznika 
prasowego uprzejmie informuję, że 
dystrybucją i logistyką szczepionek 
zajmuje się Rządowa Agencja Rezerw 
Strategicznych. Tam proszę skiero-

wać pytania - informuje nas Justyna 
Maletka z biura komunikacji resortu 
zdrowia. Kolejnym krokiem jest więc 
napisanie maila do tej instytucji.

 - Szczepionki dystrybuowane 
są na podstawie zamówień skła-
danych przez punkty szczepień za 
pośrednictwem systemu dystrybu-
cji szczepionek z uwzględnieniem 
ewentualnych limitów, wynikających 
z ograniczonych dostaw producentów 
do Polski - brzmi lakoniczny komu-
nikat, nadesłany do naszej redakcji 
przez kancelarię RARS. 

Skoro wiemy już, co mają do 
powiedzenia na ten temat urzędnicy, 
prosimy o komentarz przedstawicieli 
lokalnej służby zdrowia. - Nie ważne 
ile zamówimy dawek, bo i tak dosta-
niemy szczepionki dla około 30 osób. 
Takich transportów mamy zaś jeden, 
góra dwa na tydzień. Z tego co się 

orientuję, w innych punktach jest 
podobnie - mówi nam przedstawiciel 
jednej z olkuskich przychodni. 

Z danych, opublikowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia wynika, że na 
dzień 18.03.2021 r. ogólna liczba 
szczepień w powiecie olkuskim wyno-
siła 8904. W powiecie miechowskim 
było to zaś 9190. Na terenie naszego 
powiatu jest 11 punktów szczepień, 
a nasi sąsiedzi mają ich 10. Dlacze-
go do okolicznych przychodni nie 
dociera więcej dawek preparatu? Na 
to pytanie niestety każdy musi odpo-
wiedzieć już sobie sam. Z informacji, 
jakie przekazują odpowiedzialne za 
to służby, niewiele bowiem wynika. 

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? - Za-
praszamy do dyskusji!

Jakie są zasady dzielenia szczepionek?

POWIAT
A.N.Q.A.

Kiedy wyremontują Mazaniec 
i drogi w Bogucinie Małym i Du-
żym? - Z takim pytaniem zwrócił 
się do nas niedawno jeden z Czy-
telników. Z odpowiedzi nadesłanej 
przez Zarząd Drogowy wynika, że 
na gruntowny remont tych traktów 
w najbliższym czasie nie ma co 
liczyć. Substytutem modernizacji 
muszą pozostać punktowe naprawy 
i znaki ostrzegawcze. 

Stan okolicznych dróg cieszy 
się szczególnym zainteresowaniem 
naszych Czytelników. Na przestrzeni 

ostatnich tygodni w naszej redakcji 
mieliśmy wiele interwencji dotyczą-
cych tej kwestii. Wśród nich pojawiły 
się również pytania o trakty należące 
do powiatu olkuskiego. Mieszkańcy 
zwracają w szczególności uwagę na 
fragment drogi nr 1063K na Mazańcu. 
Po zimie pojawiły się tam „wybrzusze-
nia”, które - ich zdaniem – stwarzają 
niebezpieczeństwo uszkodzenia pod-
wozia pojazdu. Kierowcy narzekają 
również na stan nawierzchni ulic 
biegnących przez Bogucin Duży oraz 
Bogucin Mały. Są to odpowiednio dro-
gi powiatowe nr 1091K oraz 1092K. - 
Kiedy ktoś weźmie się za ich porządny 
remont? - czytamy w mailu do naszej 

redakcji. Postanowiliśmy zapytać o to 
w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

- Nawierzchnia wymienionych 
odcinków została uszkodzona w okre-
sie zimowym wskutek działania 
znacznych wahań temperatury. 
Newralgiczne odcinki dróg powia-
towych zostały oznakowane drogo-
wymi znakami ostrzegawczymi A-ll 
(nierówna droga), a droga powiatowa 
nr 1092K dodatkowo znakiem B-33 
„ograniczenie prędkości do 30 km/
godz.” W sprzyjających warunkach 
atmosferycznych nawierzchnie przed-
miotowych dróg powiatowych są na 
bieżąco remontowane za pomocą 
mieszanki mineralno-asfaltowej na 

zimno - czytamy w odpowiedzi nade-
słanej do naszej redakcji przez Zarząd 
Drogowy w Olkuszu.

Dyrektor tej instytucji rozwiewa 
również nadzieje na rychłą mo-
dernizację omawianych przez nas 
odcinków. - Pragniemy nadmienić, 
że Powiat Olkuski i Zarząd Drogo-
wy w Olkuszu mają ograniczone 
możliwości finansowe. Ze względu 
na powyższe oraz fakt, że aktualnie 
realizujemy zadania o łącznej war-
tości 17,6 mln zł, na chwilę obecną 
nie ma możliwości przystąpienia 
do kolejnych inwestycji - tłumaczy 
Paweł Pacuń.

Bogucin i Mazaniec  
muszą poczekać
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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. 

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. 
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 rehabilitacji 
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
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota 
Nowak. Diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz 
powikłań. Olkusz, ul. Żeromskiego 4, 
Rejestracja tel. 505 163 293.

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., specjali-
sta kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz 
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter 
EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłkowy na 
bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), 
czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.
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
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. 
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. Nullo 35 b. Terapia małżeńska, 
nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. 
Tel. 516 067 571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
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
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
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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).
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.

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. 

— 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

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
26.03 ul. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

27.03 al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

28.03 ul. Buchowieckiego 15A - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

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

30.03 ul. Skwer 6 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

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

1.04	 ul.	Rabsztyńska	2 - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

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

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

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

SEDACJA
LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

Stosujemy nową metodę 
uspokajania pacjentów 

przy użyciu podtlenku azotu 
tzw. gazu rozweselającego.

Przekonaj się, że wizyta 
u dentysty może być przyjemna!

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

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, 
Bogucina Dużego, Bogucina Małego, Bolesławia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Chełma, Chechła, Cieślina, Czubrowic, Golczowic, 
Gołaczew Nadmłynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydlińskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Krążka, 
Krza, Krzykawy, Krzykawki, Krzywopłot, Kwaśniowa, Lasek, Osieka, Michałówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Racławic, 
Rodak, Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wodącej, Wolbromia, 
Zarzecza, Zawady, Zimnodołu, Zedermana, Żurady.
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Redaktor: Wiola Woźniczko 
wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
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tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
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Wydawca: NEON S.C., 32-300 Olkusz, ul. M. Biema 11
Skład: NEON S.C. Druk: Polska Press Sp. z o.o.
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OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ	-	SPRZEDAM

 ǧAutoskup - kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 

płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧTanio 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.

 ǧ Kupię silnik elektryczny 5 kw.  
Tel.(664)693622.

USŁUGI

 ǧAutoskup - kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 

płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.

 ǧ Naprawa komputerów PC i lap-
topów. Tel.(601)623740. Dojazd do 
klienta.

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

FINANSOWO	-	PRAWNE

 ǧLombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: pon.- 

sob. 8-20, skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki.  

Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

 ǧATELIER Olkusz, Żuradzka 1 

zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 

do dokumentów (drobny retusz 

grafis, możliwość wykonania w 

domu klienta). Tel.(600)057912. 

 ǧFOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów 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 PRO-
FESJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHO-
DOWE 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.

 ǧAutoskup - kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 

płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ Dom do wynajęcia 110 m2 
z dwoma garażami przy lesie.  
Tel.(502)466872.

 ǧZamienię atrakcyjne mieszka-
nie w centrum Olkusza na DOM 

z dopłatą lub kupię DOM w Olku-
szu 100-120 m2 z 2 łazienkami. 

Pośrednikom dziękuję!!!  
Tel. 579 510 579.

PRACA
 ǧ Przyjmę operatora na węzeł 

betoniarski. Tel.(509)020901, 
(604)562175.

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

 ǧ Zatrudnię kierowcę C+E.  
Tel.(600)445701.

 ǧ Zatrudnię kierowcę kat. C+E (lora). 
Tel.(604)503205.

 ǧ Zatrudnię mechanika samochodo-
wego, osobowe i ciężarowe.  
Tel.(604)503205.

RÓŻNE

 ǧStoisko nr 3 informuje stałych  
i nowych klientów, że zostaliśmy na 
ul. Sławkowskiej. Polecamy ciągle 
spodnie dżinsowe polskich produ-
centów. Czekamy wtorek i piątek 

do 14.00.

 ǧATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 

do dokumentów (drobny retusz 
grafis, możliwość wykonania w 

domu klienta). Tel.(600)057912. 

 ǧFOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
Olkusz rusza z nowym projektem. 
Właśnie powołany został do życia 
„Klub 100”. Ma być on elitarnym 
gronem zagorzałych fanów „Srebr-
nych Lwic”, którzy chcą wpierać 
rozwój drużyny poprzez regularną 
pomoc finansową.

Klub sportowy to nie tylko druży-
na, biorąca udział w sportowych zma-
ganiach. Klub to przede wszystkim 
społeczność, która kibicuje swoim 
ulubieńcom, przeżywa ich wzloty 
i upadki oraz wspiera, gdy zachodzi 
taka potrzeba. Aby jeszcze bardziej 
scementować tę swoistą „rodzinę”, 
władze SPR Olkusz postanowiły 

powołać do życia „Klub 100”. Ma 
on zrzeszać kibiców, sponsorów, 
przedsiębiorców, widzów i wszyst-
kich, którzy chcą spędzać razem 
czas i wspólnie przeżywać sportowe 
emocje.

- Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich sympatyków SPR Olkusz do 
elitarnego projektu „Klub 100”. Na 
każdego Partnera czeka nie tylko 
karnet na mecze ligowe, ale też 
dodatkowe przywileje. Członkostwo 
w klubie skierowane jest do osób 
fizycznych oraz firm i polega na co-
miesięcznym wsparciu finansowym 
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz 
kwotą nie mniejszą niż 100 zł – tłu-
maczą przedstawiciele SPR Olkusz.

Aby zostać Partnerem projek-
tu, należy spełnić warunki podane 

w regulaminie dostępnym na stronie 
sprolkusz.pl, wypełnić deklarację 
członkowską i wraz ze zdjęciem 
dostarczyć ją przedstawicielom sto-
warzyszenia. Członkostwo w „Klubie 
100” wiązać będzie się z szeregiem 
przywilejów. 

- Każdy Partner otrzymuje karnet 
na wszystkie mecze SPR Olkusz roz-
grywane w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu, dedy-
kowaną kartę Projektu oraz: skarpety, 
brelok, smycz i magnes klubowy. 
Informacja o Partnerstwie i wsparciu 
klubu zostanie umieszczona na naszej 
stronie internetowej. Podziękowania 
dla darczyńców będą prezentowane 
słownie i graficznie podczas meczów 
I Ligi Kobiet. Zostaną one również opu-
blikowane informacyjnie w corocznym 
podsumowaniu wydarzeń – wyliczają 
pomysłodawcy inicjatywy.

O pomyśle powołania do życia 
„Klubu 100” mówi prezes Klubu. – 
W naszych działaniach od zawsze 
staramy się być kompleksowi. Uważa-
my, że prowadzenie klubu sportowego 
to nie tylko prowadzenie zajęć trenin-
gowych i udział w rozgrywkach, ale 
także poczucie odpowiedzialności za 
jego rozwój i promocję ze strony klu-
bowej społeczności. Ta propozycja to 
kompleksowe rozwiązanie i nadzieja, 
że w myśl projektu wspólnie będziemy 
grać o marzenia – podkreśla Marcin 
Kubiczek.

SPR startuje  
z „Klubem 100” KLUCZE

Wiola�Woźniczko,�fot.�Referat�Funduszy�
Zewnętrznych�i Promocji�Urzędu�Gminy�
Klucze

Sadzonki, ulotki, a wkrótce 
czujniki pomiaru jakości powie-
trza i szkolenia online - w gminie 
Klucze rozpoczęła się właśnie eko-
logiczna akcja dla mieszkańców.

Wszystko to w ramach unijnego 
projektu „Wymiana przestarzałych 
kotłów węglowych na ekologiczne 
kotły zasilane paliwem stałym w gmi-
nach Bukowno, Klucze i Bolesław”. 
Istotną jego częścią jest ekologiczna edukacja, skierowana do młodszych 

i starszych mieszkańców. Na terenie 
gminy akcja trwa we wszystkich 
placówkach oświatowych, czyli szko-
łach podstawowych w: Jaroszowcu, 
Kluczach, Rodakach oraz zespołach 
szkolno - przedszkolnych w: Bydli-
nie, Chechle, Kwaśniowie Dolnym 
i Ryczówku.

Na początek uczniowie otrzymali 
sadzonki drzew owocowych. Wraz 
z nimi dzieci i młodzież otrzymali 
ulotki wydrukowane na papierze 
pochodzącym z recyklingu, a doty-
czące ochrony powietrza.  - Uczniowie 
mogą takie ulotki zabrać ze sobą, aby 
domownicy mieli okazję zapoznać się 
z ich treścią. W ulotkach podpowia-
damy, w jaki sposób my sami, jako 
mieszkańcy, możemy przyczynić się 
do poprawy stanu powietrza i śro-
dowiska, a także, jak negatywnie na 
nasze zdrowie wpływa palenie w ko-
tłach materiałów niedozwolonych, na 
przykład śmieci. W ulotce zachęcamy 
również do sadzenia drzew i wyja-
śniamy, dlaczego jest to tak ważne 
dla środowiska – informuje Referat 

Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Gminy Klucze, koordynujący 
akcję edukacyjną.

Z czego składa się powietrze, 
jakie są źródła zanieczyszczenia po-
wietrza, sposoby walki ze smogiem 
- to tematyka zajęć przewidzianych 
w formie online dla uczniów. Jak 
informuje, gmina, na warsztatach 
dzieci i młodzież dowiedzą się, jakie 
działania na rzecz ochrony czysto-
ści powietrza mogą podejmować 
w swoich domach. Istotnym tematem 
będą kwestie związane z paleniem 
w piecach węglem niskiej jakości 
i śmieciami, jak również naturalnymi 
źródłami energii oraz metodami ich 
oszczędzania.

Kolejny elementem akcji to mon-
taż przy szkolnych budynkach  czuj-
ników do pomiaru jakości powietrza 
oraz tablic LED. Dzięki temu na bieżą-
co będzie można sprawdzić, jakie jest 
aktualnie temperatura, wilgotność 
powietrza, ciśnienie atmosferyczne 
oraz  stężenie pyłów zawieszonych PM 
1.0, PM 2.5, PM 10.

Z ekologią za pan brat

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210
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