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POWIAT
A.N.Q.A.

Lekarz z Olkusza, który na co 
dzień świadczy praktykę w ośrod-
ku zdrowia Kluczach, przeszedł 
długą i wyniszczającą walkę z koro-
nawirusem. Spędził w szpitalu 122 
dni, w tym 68 dni podłączony do 
aparatury służącej do pozaustrojo-
wego utlenowania krwi. To rekor-
dowo długi czas terapii zarówno 
w skali kraju, jak i całego świata. 

O tej historii piszą zarówno 
media  lokalne jak i ogólnopolskie. 
W informacji zamieszczonej na stro-
nach NZOZ „Zdrowie” w Kluczach 
czytamy, że lekarz Dariusz Wdowik 
został zarażony COVID-19 w listopa-
dzie 2020 roku. Ze względu na ciężki 
przebieg choroby szybko znalazł się 
na oddziale pneumonologii szpitala 
w Górnośląskim Centrum Medycz-
nym w Katowicach-Ochojcu. Pomimo 
wdrożonego leczenia, z dnia na dzień 
stan jego zdrowia dramatycznie się 
pogarszał. W pewnym momencie 
z jego organizmem było już tak źle, że 
nie nadawał się nawet do podłączenia 
pod respirator. Konieczne okazało 
się przeniesienie pacjenta na oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii 
z nadzorem kardiologicznym oraz 
podłączenie do aparatu ECMO.

Jest to maszyna do pozaustro-
jowego natleniania krwi i eliminacji 
z niej dwutlenku węgla. W uproszcze-
niu można powiedzieć, że zastępuje 
ono jednocześnie pracę serca i płuc. 
Dariusz Wdowik był do niej podłączo-
ny przez 68 dni. W tym stanie przeżył 
swoje 59. urodziny, święta Bożego Na-

rodzenia, Sylwestra  i dowiedział się, 
że będzie dziadkiem po raz trzeci. Jego 
stan zaczął poprawiać się w lutym. 
Powrót do pełnej sprawności może 
jednak potrwać sporo czasu.

- Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy wspierali mnie 
w trudnych chwilach: modlitwą, 
dobrą myślą, dobrym słowem i życzli-
wością. Nigdy nie wolno się poddawać. 
Jestem szczęśliwy, że jestem w domu 
- czytamy we wpisie, opublikowanym 
na stronie internetowej ośrodka zdro-
wia w Kluczach.

Według oficjalnych statystyk, 
w naszym kraju zmarło do tej pory 
ponad 52 tys. osób chorych na CO-
VID-19. Przytłaczająca większość 
z nich miała szereg tzw. schorzeń 
współistniejących. Coraz częściej zda-
rzają się jednak przypadki pacjentów, 
których ciężki stan zdrowia spowodo-
wany jest tylko i wyłącznie wirusem 
z Wuhan. Dlatego pamiętajmy, że 
stosowanie się do ogólnokrajowych 
obostrzeń, a w szczególności zasady 
DDM, to nasz obowiązek a nie prawo 
wyboru.

Gratulujemy doktorowi zwy-
cięskiej walki i życzymy szybkiego 
powrotu do pełni zdrowia.

Cztery miesiące 
walki o życie

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych rozstrzygnęła przetarg 
na remont dwóch wiaduktów na 
Drodze Krajowej nr 94 w Olkuszu. 
Prace potrwają pół roku i będą 
kosztować 2,8 mln zł.

Wiadukty znajdujące przy skrzy-
żowaniu DK94 z ul. K.K. Wielkiego 
i ul. Pakuska powstały w latach 
2004-2005. Zastąpiły stary, pojedyn-
czy wiadukt, który uległ przed laty 
częściowemu zawaleniu. Z upływem 
czasu ich konstrukcja uległa nadwy-
rężeniu, w związku z czym konieczne 
są prace konserwacyjne. 

W rozstrzygniętym niedawno 
postępowaniu jako najkorzystniej-
szą komisja przetargowa wskazała 
ofertę złożoną przez firmę Kormost 
z Bydgoszczy, która wyceniła prace 
na ponad 2,8 mln zł. 

Przedmiot zamówienia obejmuje 
remont istniejących wiaduktów 
w zakresie nawierzchni, izolacji 
przeciwwodnej, ścianek zaplecznych, 
dylatacji, łożysk, zabezpieczenia an-
tykorozyjnego konstrukcji stalowej 
ustroju nośnego, balustrad, ekranów 
akustycznych, ekranów przeciwpora-
żeniowych oraz powierzchni betono-
wych elementów wiaduktów. 

Firma, która wygrała przetarg de-
klaruje, że wykona remonty w ciągu 
pół roku od daty podpisania umowy.

Wiadukty na DK94 zostaną 
wyremontowane

POWIAT
A.N.Q.A.

Ten problem co roku wraca 
jak bumerang. Wystarczyło zale-
dwie kilka cieplejszych dni, żeby 
w naszej okolicy zaczęły pojawiać 
się pożary pól i lasów. Jak zwykle 
w takich przypadkach bywa, ich 
głównym winowajcą jest człowiek.

Wiosenna pogoda zachęca dział-
kowców i rolników do robienia po-
rządków. Niektórzy z nich wciąż 
postanawiają iść na skróty,  pusz-
czając z dymem gałęzie i liście, które 
nagromadziły się przez jesień na 
ich polach. Z ogniem nie ma jednak 
żartów. Wysuszone trawy palą się bo-
wiem bardzo szybko. Jeśli dojdzie do 
tego silny wiatr, to ogień łatwo może 

wymknąć się spod kontroli, tworząc 
zagrożenie  dla osób i mienia. Zwłasz-
cza gdy przeniesie się na pobliskie 
zabudowania. 

Wśród starszego pokolenia wciąż 
pokutuje mit, że wypalanie traw użyź-
nia ziemię. Teoria ta nie ma jednak nic 
wspólnego z rzeczywistością. - Takie 
podpalenia wyjaławiają glebę i powo-
dują spustoszenie dla flory i fauny. 
Niszczą też miejsca lęgowe ptaków 
i siedliska zwierząt - słyszymy od 
strażaków OSP, którzy co roku biorą 
udział w dziesiątkach akcji związa-
nych z gaszeniem płonących łąk.

Swoją „cegiełkę” do tego proble-
mu dokładają również osoby odwie-
dzające okoliczne lasy, które rozpalają 
w nich ogniska lub bezmyślnie rzu-
cają niedopałki papierosów. - Pożar 

w lesie nie pojawia się samoczynnie. 
Wydaje się oczywistym, że odwiedza-
jąc tereny leśne, powinniśmy mieć na 
uwadze, aby nie szkodzić naturze. 
Niestety, tak nie jest. Nadleśnictwo 
Olkusz każdego roku zmaga się z po-
żarami w lesie. Każda taka sytuacja 
to niebezpieczeństwo dużych strat dla 
środowiska, a także koszty związane 
z akcją gaśniczą i odbudową lasu 
- mówi Aurelia Surosz z olkuskiego 
Nadleśnictwa.

Jak informują przedstawiciele 
komendy PSP w Olkuszu, strażacy 
z terenu naszego powiatu w ubiegłym 
roku wyjeżdżali 178 razy do pożarów 
traw i 33 razy do pożarów lasów. 
W tym roku takich interwencji było 
odpowiednio: 15 i 4. Jedną z nich były 
pożary poszycia leśnego w okolicach 

Leśnictwa Podlesie i Leśnictwa Żu-
rada. - Oba miały miejsce w młodych 
sośninach rosnących na ubogich, 
słabo uwilgotnionych siedliskach. 
Ze względu na wiejący wiatr ogień 
rozprzestrzeniał się bardzo szybko 
i konieczne było zaangażowanie kilku 
jednostek straży pożarnej - relacjo-
nują przedstawiciele Nadleśnictwa.

Warto mieć na uwadze, że wypa-
lanie traw jest prawnie zabronione. Za 
nieprzestrzeganie tego zakazu grozi 
grzywna, a w skrajnych przypadkach 
nawet kara pozbawienia wolności. 
Sankcje może nałożyć również Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, która ma możliwość 
zmniejszenia lub odmowy przekaza-
nia dopłat bezpośrednich rolnikom 
dopuszczającym się takich praktyk.

Wiosenne igranie z ogniem

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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STRZEGOWA
Ewa Barczyk

Z uwzględnieniem zasad bez-
pieczeństwa epidemicznego w Nie-
dzielę Palmową w Dolinie Wodącej 
zostało odprawione tradycyjne 
nabożeństwo drogi krzyżowej. 
Rozważania poprowadził proboszcz 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Strzegowej ks. Jacek 
Kawala. Przybyli na plenerową 
modlitwę wierni w szczególnym 
skupieniu wyruszyli spod krzyża 
u wejścia do doliny pod stromą 
górę, na zboczu której przed trze-
ma laty stanęły rzeźbione stacje, 
przypominające ostatnią ziemską 
drogę Pana Jezusa.

Zapowiedzi nie były zbyt opty-
mistyczne – zarówno komunikaty 
związane z dużym wzrostem zagro-
żenia epidemicznego, jak i prognozy 
pogody nie rokowały najlepiej. Jednak 
organizatorzy z parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Strzegowej byli 
zdeterminowani – droga krzyżowa 
w Dolinie Wodącej w tym trudnym 
czasie powinna się odbyć – i… dopięli 
swego!

- Czujemy się przygnębieni prze-
ciągającym się czasem epidemii, 
a nabożeństwo w plenerze, z maksy-
malnym zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa może być dobrym impulsem 
do przedświątecznego ożywienia, 
a zarazem swoistym przebłyskiem 
„normalności” – mówili uczestnicy 
wydarzenia, które w poprzednich 
latach zazwyczaj gromadziło tłumy. 
Tym razem grupa wiernych była 
o wiele skromniejsza, co sprzyjało 
zadumie i skupieniu na modlitwie.

Ks. Kawala, przytaczając w roz-
ważaniach sceny z życia reprezentan-

tów różnych środowisk przypominał, 
że nawet najbardziej trudne sytuacje, 
najbardziej zagmatwane ścieżki ludz-
kiego życia nabierają sensu, wobec 
nadziei płynącej z krzyża Chrystu-
sowego. Dźwigając pod górę spory, 
ponad trzymetrowy krzyż uczestnicy 
nabożeństwa modlili się o ustanie 
pandemii, zdrowie dla cierpiących 
z powodu koronawirusa i wieczne 
zbawienie dla tych, co odeszli już do 
Pana – wśród nich również za dusze 
osób, które przyczyniły się do po-
wstania namiastki Golgoty w Dolinie 
Wodącej.

Powstała z inicjatywy Czesława 
Gbyliczka w 2019 r. na stromym zbo-
czu malowniczego wzgórza Grodziska 
Pańskiego Jurajska Droga Krzyżowa 
sprzyja modlitewnej zadumie i jest 
chętnie odwiedzana przez turystów 
oraz pątników. Składa się z 14 stacji 
rzeźbionych w drewnie, usytuowa-
nych wzdłuż dróżki pnącej się na 
szczyt, gdzie pod górującymi nad 
okolicą wapiennymi skałami stoi im-
ponujący, 10 metrowy dębowy krzyż, 

na którym zawisła rzeźbiona figura 
umęczonego Chrystusa. U jego stóp 
umieszczono drewnianą płaskorzeźbę 
z wizerunkiem Jana Pawła II, a obok, 
na skalnym podłożu, Ukrzyżowanego 
opłakują dwie wyrzeźbione w kamie-
niu postaci: Matka Boża i ukochany 
uczeń – św. Jan.

Parafianie z pobliskiej Strzego-
wej wspólnie modlą się tu dwa razy 
w roku: z okazji miejscowego odpustu 
15 września oraz właśnie w Niedzielę 
Palmową. W ubiegłym roku, kiedy 
odgórny zakaz uniemożliwił gremial-
ne uczestnictwo wiernych, na szczyt 
Grodziska Pańskiego na początku 
Wielkiego Tygodnia 2020 r.,  wspięła 
się tylko trzyosobowa delegacja, re-
prezentująca parafian.

- Mamy nadzieję, że kolejne 
wspólne nabożeństwo drogi krzyżowej 
w tym szczególnym miejscu odbę-
dzie się już normalnie – podkreślali 
napełnieni otuchą wierni, schodzą-
cy ze zbocza góry po zakończonej 
modlitwie.

Droga krzyżowa 
w Dolinie Wodącej 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

PONAD 15 MILIONÓW  
NA ROZWÓJ ZIEMI OLKUSKIEJ

Pomimo epidemii przedświąteczny 
tydzień to dobry czas dla samorzą-
dów w  powiecie olkuskim. Premier 
Mateusz Morawiecki zaakcepto-
wał listy rankingowe dotyczące 
wsparcia samorządów z  Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
Do jednostek samorządu terytorial-
nego z naszego terenu trafi kolejna,  
rekordowa – patrząc na całą Mało-
polskę – transza środków. 

– Wszystkie gminy z powiatu olkuskiego znalazły się 
na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie 
na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Zakres zadań jest różny, ale ich 
wspólnym mianownikiem jest rozwój regionu. Środki zo-
staną przeznaczone np. na zakup nowoczesnej aparatury 
medycznej, która będzie służyć wszystkim Mieszkańcom. 
Inwestujemy także w  młode pokolenie. W  Zedermanie 
powstanie nowoczesny obiekt dla przedszkolaków. Ale 
to tylko wybrane projekty. Bez wątpienia Ziemia Olkuska 
dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości będzie mogła się 
rozwijać. Na inwestycje, które będą realizowane na ziemi 
olkuskiej, trafi ponad 15 mln zł. Wspólnie z Marszałkiem 
Ryszardem Terleckim oraz wicemarszałkiem Senatu 
Markiem Pękiem skutecznie zabiegaliśmy o rządowe 
wsparcie – podkreśla wiceminister kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu Jacek Osuch. 

Jak dodaje wiceminister Jacek Osuch, rządowe środki po-
zwolą spełnić marzenia wielu samorządowców. W efekcie 
znacznie poprawi się komfort życia Mieszkańców. 

–  Inwestycja w rozwój lokalnej społeczności. Inwesty-
cja w poprawę komfortu codziennego funkcjonowania. 
W lepsze drogi, szkoły, żłobki. Katalog zadań jest bar-
dzo szeroki i pokazuje istotę Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Polski rząd z jednej strony patrzy 
całościowo na rozwój kraju, realizując duże, strategicz-
ne inwestycje; z drugiej zaś dąży do tego, aby wspierać 
lokalne pomysły i projekty, które są istotne dla Miesz-
kańców konkretnej miejscowości czy gminy. Tak rozu-
miemy ideę zrównoważonego rozwoju i będziemy ją 
konsekwentnie realizować – dodaje Jacek Osuch.

– To swego rodzaju fenomen na skalę Europy, który za-
sługuje na podkreślenie. Z jednej strony mamy zadania 
dotyczące walki z COVID–19, które sprawiają, że także 
polskie samorządy stają przed nowymi wyzwaniami, 
z drugiej zaś olbrzymie wsparcie rządu, który tę pomoc-
ną dłoń wyciąga, dokładając starań, by zrównoważony 
rozwój stawał się faktem – mówi wojewoda Łukasz Kmita. 

Jakie działania zostaną  
zrealizowane w powiecie  
olkuskim?
Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysoko-
ści 220 071 871,88 zł, przyznany w II konkursie RFIL, po-
zwoli zrealizować w Małopolsce ważne lokalne inwestycje. 
W  ramach tych środków, ponad 15 mln zł trafi do ziemi 
olkuskiej, z czego:

• 4 750 000 zł do gminy Bolesław,
• 3 800 000 zł do gminy Olkusz,
• 2 000 000 zł do gminy Wolbrom,
• 2 000 000 zł do gminy Bukowno,
• 1 680 000 zł do gminy Trzyciąż,
• 1 300 000 zł do gminy Klucze.

GMINA BOLESŁAW
– To właśnie dzięki tym środkom w Bolesławiu zosta-
nie zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej. 
Prace obejmą między innymi przebudowę instalacji 
elektrycznej, montaż oświetlenia awaryjnego, detekcji 
dymu. Wymieniona zostanie także stolarka okienna. 
Co więcej, szkoła będzie miała nową kotłownię gazową. 
Zmienione zostanie także pokrycie dachu zaplecza sali 
gimnastycznej – podkreśla minister Jacek Osuch, który 
w ostatnich tygodniach kilkukrotnie spotykał się z władza-
mi gminy, omawiając najpilniejsze potrzeby.

Rozbudowany zostanie również Zespół Szkolno–Przed-
szkolny w sołectwie Zederman. Powstanie tam przedszko-
le dla 75 dzieci. Przyznane środki zostaną przeznaczone 
na pokrycie wkładu własnego dla tego zadania. To już dru-
gie dofinansowanie tej inwestycji w ramach RFIL.

Wójt Krzysztof Dudziński złożył także projekt, dzięki któ-
remu możliwe będzie wsparcie powiatu olkuskiego w za-
kupie nowoczesnego urządzenia (rezonansu) dla szpitala. 
Dotychczas olkuska lecznica nie miała takiego wyposa-
żenia. – Troska o zdrowie i życie Mieszkańców powiatu 
olkuskiego jest teraz najważniejszym działaniem, które 
w naszym powiecie realizujemy wspólnie i zgodnie – do-
daje minister Jacek Osuch. 

GMINA OLKUSZ
Gmina Olkusz otrzyma wsparcie na budowę budynku 
stanowiącego zaplecze sportowe na „Czarnej Górze”. Po-
wstanie najważniejszy element nowego stadionu – nowe 
trybuny, droga dojazdowa, parking. Warto podkreślić, że to 
już kolejne rządowe dofinansowanie tej inwestycji.

– Wcześniej samorząd Olkusza otrzymał milionowe 
wsparcie m.in. z ministerialnego programu „Sportowa 
Polska” oraz środki z I puli RFIL. Kolejny zastrzyk go-
tówki dla samorządu Olkusza to dowód, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości wspiera nowoczesną infrastrukturę 
sportową w regionie. To także spełnienie marzeń wie-
lu pokoleń Olkuszan o nowoczesnym kompleksie spor-
towym na Czarnej Górze. Wielokrotnie rozmawiałem 
o tym z miejskimi radnymi, którzy prosili mnie o wspar-
cie w tej kwestii. Cieszę się, że rząd, który reprezentu-
ję, ma w tej inwestycji swój ogromny udział – podkreśla 
Jacek Osuch, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury spor-
towej.

Wachlarz inwestycji realizowanych z udziałem rządowych 
środków to także te zmierzające do ochrony naszego 
środowiska. Taki projekt realizować będzie gmina Ol-
kusz, która planuje wykonać konieczne roboty budowla-
no–instalacyjne mające na celu dostosowanie mieszkań 
komunalnych do wymogów Uchwały Antysmogowej dla 
Małopolski. Oznacza to wymianę w  gospodarstwach do-
mowych starych źródeł ciepła opalanych paliwem sta-
łym na nowe. – Na ten cel gmina Olkusz pozyskała pół 

miliona złotych. Inwestycje, które z takim rozmachem 
będą realizowane, nie byłyby możliwe, gdyby nie sku-
teczność zaplecza politycznego rządu. Składam ser-
deczne podziękowania na ręce Pana Ministra Jacka 
Osucha za ogromną pracę i zaangażowanie, które skut-
kuje pozyskaniem dla Małopolski i regionu olkuskiego 
tak znaczących środków – wskazuje wojewoda małopol-
ski Łukasz Kmita. 

GMINA TRZYCIĄŻ
Także gmina Trzyciąż zgłosiła projekt mający na celu ogra-
niczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicz-
nej. – Zakres prac obejmie budynek gminny w Tarnawie, 
budynek gminny i remizę OSP w Michałówce, remizy 
OSP w Porąbce i Suchej oraz budynek wielofunkcyjny 
w Zagórowej. Radni reprezentujący samorząd Trzycią-
ża wielokrotnie prosili mnie o wsparcie w realizacji tych 
inwestycji. Gdyby nie rządowa pomoc, wójt pewnie do 
końca obecnej kadencji nie mógłby zrealizować zadań 
inwestycyjnych, o które prosili mnie Mieszkańcy i sa-
morządowcy. Dlatego środki rządowe trafiają zarówno 
do miast powiatowych, jak i mniejszych gmin – dodaje 
minister Osuch. 

W powiecie olkuskim Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych wspiera także rozwój infrastruktury drogowej. Takie 
działania podejmuje gmina Trzyciąż, która przebuduje 
drogi gminne w  miejscowości Zadroże. Inwestycja ta ma 
na celu poprawę komunikacji drogowej. Pojawi się także 
dodatkowe oznakowanie drogi, a pobocze zostanie utwar-
dzone. – Wszystko w trosce o bezpieczeństwo Miesz-
kańców – dodaje wojewoda małopolski.

GMINA WOLBROM
Z kolei gmina Wolbrom, do której trafią 2 mln zł, za pomocą 
pozyskanych funduszy rozbuduje system kanalizacji sani-
tarnej. Łączna długość planowanej budowy to 7,883 km. 
– Wolbrom realizuje obecnie duże zadanie polegające na 
modernizacji oczyszczalni. Tym bardziej warto inwesto-
wać w budowę kanalizacji, która z pewnością podniesie 
komfort życia kolejnych Mieszkańców Wolbromia – tłu-
maczy wiceminister Osuch.

MIASTO BUKOWNO
2 mln zł otrzyma gmina Bukowno. – Tu zakres inwestycji 
obejmie dwa projekty związane z przebudową, moder-
nizacją i adaptacją dwóch budynków. Pierwszy z nich 
to pozostałość po dawnej szkole podstawowej, który 
zostanie przeznaczony między innymi na działalność 
instytucji kultury, strefę coworkingową oraz lokale tym-
czasowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Drugi to 
budynek po banku spółdzielczym. Zostanie on dostoso-
wany do potrzeb działalności urzędu – opowiada Osuch, 
który spotkał się z władzami Bukowna, aby omówić najpil-
niejsze inwestycje w mieście. 

GMINA KLUCZE
Gmina Klucze stawia natomiast na wsparcie infrastruktury 
turystycznej. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na 
utworzenie pętli rowerowych oraz szeroko rozumianej in-
frastruktury turystycznej. Celem tego zadania jest podnie-
sienie atrakcyjności i  konkurencyjności gminy w  oparciu 
o  zasoby dziedzictwa regionalnego poprzez utworzenie 
oraz zagospodarowanie istniejących tras rowerowych. 

Drugi z projektów realizowanych przez gminę Klucze do-
tyczy zagospodarowania otoczenia i  parku przy pałacu 
Dietla w  Kluczach. Dzięki inwestycji powstanie między 

innymi fontanna wraz z  instalacjami, mur z  kamienienia 
naturalnego na granicy parku od strony południowej oraz 
wiata przystankowa. Pozyskane fundusze stanowić będą 
wkład własny dla inwestycji.

– Samorząd Klucz postawił bardzo mocno na rozwój 
turystki. Gratuluję Panu Wójtowi realizacji wielu cie-
kawych projektów, które wzmacniają potencjał całego 
regionu. Pałac Dietla czy lepsza infrastruktura wokół 
Pustyni mogą powstawać dzięki rządowym środkom. 
W dalszym ciągu będę podejmował działania mające na 
celu promocję największych atrakcji Ziemi Olkuskiej – 
zaznacza pochodzący z  naszego terenu minister Jacek 
Osuch.

Rządowe wsparcie dla lokalnych samorządów ma być swoistym kołem zamacho-
wym polskiej gospodarki. Doświadczenie pokazuje, że gminne inwestycje zazwyczaj 
są realizowane przez lokalne formy, które zatrudniają Mieszkańców z  danej oko-
licy i  tu płacą podatki. A  na tym zyskują wszyscy. Ideą rządu Premiera Mateusza  
Morawieckiego jest zrównoważony rozwój. Dziś ziemia olkuska przeżywa swoisty 
„renesans inwestycyjny”. To także zasługa dobrych relacji pomiędzy Premierem Ma-
teuszem Morawieckim, ministrem Jackiem Osuchem oraz wojewodą małopolskim 
Łukaszem Kmitą. Na tej współpracy korzystają wszyscy. Zarówno samorządowcy, jak  
i Mieszkańcy. 
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CHECHŁO
Wiola Woźniczko, fot. OPS Klucze

Winda, strefa wypoczynku 
i nowy sprzęt rehabilitacyjny - to 
wszystko czeka na mieszkańców 
korzystających z Dziennego Domu 
Seniora „Pustynna Oaza” w Che-
chle. Na razie z uwagi na epidemię 
placówka jest zamknięta, a zajęcia 
odbywają się zdalnie. 

Przypomnijmy, że na powstanie 
„Pustynnej Oazy” gmina pozyskała 
300 tys. złotych z Programu Wielo-
letniego „Senior +” na lata 2015-2020 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Projekt został złożony 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kluczach. Zgodnie z założeniami, 
prace budowlane wykonała gmina. 
W gruntownie zmodernizowanym 
obiekcie, z którego kiedyś korzystali 
sportowcy, od dwóch lat swoje miejsce 
mają seniorzy. Czekają na nich usługi 
rehabilitanta, terapeuty, psychologa, 
radcy prawnego. Mieszkańcy w wieku 
60+ przychodzą tu na zajęcia, a także, 
by wspólnie spędzić czas.

Gdy tylko pandemiczne ob-
ostrzenia na to pozwolą, seniorzy 
będą korzystać z doposażonej w nowy 
sprzęt sali rehabilitacyjnej, którą 
przeniesiono do przestronnej sali 
na pierwszym piętrze. Tam, gdzie 
wcześniej odbywały się ćwiczenia, 
zorganizowano strefę wypoczynku. 

Całości tegorocznych prac dopełnia 
montaż zewnętrznego szybu z win-
dą. Wszystko to powstało w ramach 
projektu „Zapewnienie funkcjono-
wania Dziennego Domu SENIOR+” 
realizowanego przez Gminę Klucze 
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Klu-
czach w ramach 9. Osi Priorytetowej 
Region spójny społecznie, Działania 
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze 
oraz interwencja kryzysowa – SPR Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

- Z niecierpliwością czekamy na 
powrót Seniorów do dziennego domu, 
bo to przecież z myślą o nich i dla nich 
dokonują się wszystkie zmiany – in-
formują realizatorzy zadania.

„Pustynna Oaza”:  
z myślą o seniorach

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy, aby nastrój tych Świąt

przybranych wiosenną radością

i beztroską utrwalił się w Waszych

sercach na długi, długi czas

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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POWIAT
Ewa Barczyk

Ponad 4 tysiące projektów na 
łączną kwotę prawie 16 mld zł zło-
żyły polskie samorządy w drugim 
naborze wniosków o dofinansowa-
nie w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, którego 
wyniki właśnie się ukazały. Nabór 
wniosków do tej edycji trwał od 
10 do 28 grudnia 2020 r., a do po-
działu tym razem było 1,65 mld zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) to program, w ra-
mach którego rządowe środki trafiają 
do gmin, powiatów i miast w całej 
Polsce na inwestycje bliskie ludziom. 
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi 
z Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19. Wśród beneficjentów II edycji 
RFIL są samorządy z naszego terenu.

Gmina Bolesław otrzymała 
środki na realizacje dwóch zamierzeń: 
kwotę 1 250 tys. zł na  modernizację 
budynku Szkoły Podstawowej w Bo-
lesławiu, gdzie planowane jest wyko-
nanie robót budowlanych, mających 
na celu dostosowanie budynku do 
obowiązujących warunków p-po-
żarowych wraz z przebudową inst. 
elektrycznej i montażem oświetlenia 
awaryjnego, detekcji dymu, nadzoru 
wizyjnego, wymianą stolarki okiennej 
i montażu nowej kotłowni gazowej, 
nowego pokrycia dachu zaplecza 
sali gimnastycznej oraz drenażu 
zewnętrznego, docieplenia i zmiany 
sposobu ogrzewania w/w sali. Na 
to zadanie Gmina otrzymała pełna 
wnioskowaną kwotę, czyli wartość 
kosztorysową zadania.

Gmina Bolesław wnioskowała 
także i otrzymała w pełnej kwocie 
środki w wysokości 3,5 mln. zł, które 
przekaże w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Olkuskiego z prze-
znaczeniem na doposażenie Nowego 
Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt 
diagnostyczny – tomograf do rezonan-
su magnetycznego oraz aparat RTG 
typu ramię C.

Dodajmy, że Powiat Olkuski, któ-
ry będzie faktycznym beneficjentem 
powyższej dotacji, złożył inny wniosek 
– zgodnie z obietnicą tylko jeden – na 
dofinansowanie nie mającej szczęścia 
do dotacji budowy hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Wolbromiu. Niestety 
wniosek znów nie znalazł uznania 
i dotacji na to zadanie nie przyznano.

Kolejne środki z RFIL trafią do 
Gminy Trzyciąż. Dotacja w wys. 
680 000 zł zostanie przeznaczona 
na zadanie pn. „Przebudowa dróg 
gminnych K120 487 Zadroże-Pod-
krzewie oraz drogi K120488 Zadroże 
– Kolonia Glanowska w miejscowości 
Zadroże. Zakres zaplanowanych prac 
obejmuje częściową wymianę podbu-
dowy, wykonanie nakładki asfaltowej, 
dodatkowe oznakowanie drogi oraz 
utwardzenie pobocza.

Ponadto Gmina Trzyciąż otrzy-
mała 1 mln zł na dofinansowanie 
realizacji zadania pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji w budynkach użytecz-
ności publicznej w Gminie Trzyciąż”. 
Wniosek, który opiewał na kwotę 3 
407 100,00 zł przewiduje podniesie-
nie efektywności energetycznej w 6 
budynkach użyteczności publicznej 
w: Tarnawie, Michałówce, remizie 
OSP Michałówka, remizie OSP Po-
rąbka, remizie OSP Sucha oraz w bu-
dynku wielofunkcyjnym w Zagórowej. 
Zakres prac obejmuje m. in. prace ter-
momodernizacyjne, wymianę stolarki 
okiennej lub drzwiowej, źródła ciepła 
z węglowego na gazowe, instalacji c.o. 
wraz z grzejnikami.

1 mln zł z wnioskowanych 2 
017 372 zł otrzyma Gmina Bukow-
no na przebudowę, modernizację 

i adaptację budynku dawnej szkoły, 
z przeznaczeniem na działalność 
filii instytucji kultury tj. MOK, MBP, 
strefę coworkingową oraz lokale tym-
czasowe dla osób w trudnej sytuacji 
życiowej. Zaplanowano m.in.: przebu-
dowę pomieszczeń i ciągów komuni-
kacyjnych wraz z dostosowaniem ich 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
ocieplenie ścian zewnętrznych, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
instalacji i pokrycia dachowego, 
montaż paneli PV.

Drugi w wniosek Gminy Bukow-
no oszacowano wstępnie na kwotę 
3 491 866,23 zł,  z czego udało się 
pozyskać 1 mln. zł, który będzie prze-
znaczony na przebudowę, rozbudowę, 
modernizację i adaptację budynku 
po banku spółdzielczym, z przezna-
czeniem na działalność Urzędu Miej-
skiego w Bukownie. Dzięki realizacji 
tej inwestycji do nowych pomieszczeń 
ma być przeniesiona części referatów 
oraz pomieszczenia wynajmowane 
organizacjom pozarządowym. Prace 

obejmą m.in.: przebudowę pomiesz-
czeń i ciągów komunikacyjnych wraz 
z dostosowaniem ich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, ocieplenie ścian 
zewnętrznych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, instalacji i po-
krycia dachowego, montaż paneli PV.

Gmina Klucze z kolei złożyła do 
RFIL wniosek o dotację w wys. 735 
398,85 zł (wart. kosztorysowa inwe-
stycji  2 051 894,02 zł) na pokrycie 
kosztów wkładu własnego w kwocie 
735 398,85 zł, do zadania inwesty-
cyjnego pn.: „Utworzenie pętli rowero-
wych oraz infrastruktury turystycznej 
na obszarze powiatu olkuskiego, jako 
zintegrowanego produktu turystycz-
nego”, dofinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. Przyznana dotacja na 

to zadanie wyniesie 500 tys. zł.
Gmina Klucze otrzymała rów-

nież dotację w wys. 800 tys. zł na 
pokrycie kosztów wkładu własnego 
do projektu inwestycyjnego pn.: 
„Zagospodarowanie otoczenia i par-
ku przy pałacu Dietla w Kluczach” 
dofinansowanego ze środków PROW 
na lata 2014-2020 dla operacji typu 
„Kształtowanie przestrzeni publicz-
nej”. Gmina wnioskowała o 1 100 
000,00, a wartość kosztorysowa 
zadania to 1 350 000 zł.

Kolejne dotacje trafią do Gminy 
Olkusz, która wnioskowała o kwotę 
1 987 520 zł ( kosztorys - 3 687 520 
zł) na rozbudowę Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego o część przedszkolną 
w sołectwie Zederman. Dzięki dotacji 
w wys. 1 300 tys. zł  zostanie dobu-
dowany budynek dwukondygnacyjny 
niepodpiwniczony z osobnym gł. 
wejściem, o pow. zabudowy 261,62 
m2 i pow. użytkowej 448,28m2. Po-
wstaną 3 sale dla 75 dzieci, 3 toalety 
dla dzieci, toalety dla pracowników, 

pomieszczenie socjalne, szatnia, dro-
ga pożarowa, plac manewrowy, chod-
nik, miejsca postojowe, schody zew. 
oraz podjazd dla niepełnosprawnych. 
Przewidywana jest także przebudowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Środki Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 zostaną 
przeznaczone na pokrycie kosztów 
wkładu własnego do ww. zadania dof. 
ze środków Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID-19 - I nabór 2020.

Gmina Olkusz wnioskowała tak-
że o 4 059 679 zł (kosztorys - 7 036 
057 zł) i otrzymała dotację w wys. 2 
mln. zł na budowę budynku zaplecza 
sportowego z trybunami na „Czarnej 
Górze” w Olkuszu wraz z zapleczem 
sędziowskim (3,13x2,57 bez scho-
dów) i drogą wewnętrzną dojazdową, 
parkingami z oświetleniem. Pozy-
skane środki z RFIL również zostaną 
przeznaczone na pokrycie wkładu 
własnego zadania dofinansowanego 
ze środków FRKF w ramach Programu 
Sportowa Polska – Program Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 
edycja 2020 oraz RFIL z 27.07.2020 r.

Trzecie zadanie, które zrealizuje 
dzięki środkom z RFIL zrealizuje Gmi-
na Olkusz, to ograniczenie niskiej 
emisji poprzez przebudowę systemów 
grzewczych w mieszkaniach komu-
nalnych. Inwestycja dotyczy wymiany 
przestarzałych pozaklasowych źródeł 
ciepła opalanych paliwem stałym 
w gospodarstwach domowych na 
nowe - gaz/piec elektryczny. Zasób lo-
kali komunalnych w gminie obejmuje 
budynki w przedziale od 1901-2019 
r. z czego 16,3 % posiada ogrzewanie 
piecowe jako główne źródło ogrzewa-
nia i cwu. Zadanie ma być wykonane 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Opracowanie dokumentacji projek-
towej oraz wykonanie koniecznych 
robót budowlano-instalacyjnych, 
mających na celu dostosowanie 
wszystkich mieszkań komunalnych 
do wymogów Uchwały Antysmogowej 
dla Małopolski wspomoże dotacja 
w wysokości 500 tys. zł.

Ostania dotacja trafi do Gminy 
Wolbrom, która złożyła wniosek 
o pomoc finansową w wys. 8 mln. zł 
(kosztorys zadania opiewa na 10 094 
851,34 zł), a otrzymała 2 mln. zł na 
zadanie pn. „Rozbudowa systemu ka-
nalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”. 
W ramach zadania planowana jest 
budowa kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Wyzwolenia, Zacisze w Wolbro-
miu oraz na kol. Stara Wieś, Nowa 
Łąka i Radocha w Zabagniu. Łączna 
długość planowanej do budowy kana-
lizacji wynosi 7,883 km.

W sumie małopolskie samorządy 
złożyły wnioski o dofinansowanie 
w wys. 537 616 158,72 zł 176 zadań 
o wartości kosztorysowej 695 027 
664,22  zł, a udzielono dotacji na 
łączną kwotę 220 071 871,88 zł.

II RFIL rozdany

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Coraz więcej - informują nas 
mieszkańcy olkuskich osiedli. Wy-
starczył krótki spacer po osiedlowych 
śmietnikach, by w zobaczyć wręcz 
wysypujące się odpady z pojemników 
przeznaczonych na metale i tworzywa 
sztuczne. 

 Gdy o szeregu śmietnikowych 
problemów, zgłaszanych nam przez 
mieszkańców olkuskich osiedli, 
pisaliśmy na początku roku, wów-
czas do najbardziej przepełnionych 
należały te niebieskie - na papier 
i makulaturę. Teraz mieszkańcy 
zwracają uwagę na podobny kłopot 
z żółtymi kontenerami.

-Wydaje mi się, że to nie jest 
kwestia zbyt rzadkiego wywozu śmie-
ci, ale za małej liczby pojemników. 
Może i „produkujemy” coraz więcej 
odpadów, może i są one podrzucane 

przez osoby spoza osiedli, ale skoro 
segregujemy i niemało płacimy za 
śmieci, to chyba mamy prawo oczeki-
wać, że będzie je gdzie wyrzucać. Inna 
sprawa, że niektórzy nadal zostawiają  
przy pojemnikach na przykład szafki, 
buty czy inne rzeczy i bałagan robi 
się jeszcze większy - zadzwonił do 
naszej redakcji mieszkaniec osiedla 
Młodych.

 W środowe popołudnie sprawdzi-
liśmy, jak wygląda sytuacja na osie-
dlu Młodych.  Rzeczywiście, w kilku 
śmietnikach żółte pojemniki widać 
z daleka - niekoniecznie z uwagi na 
ich rzucający się w oczy kolor, ale 
wystające z nich sterty plastikowych 
butelek i innych odpadów.

A jak jest u Was? Czy przełado-
wane pojemniki to częsty widok? 
Których kontenerów przydałoby 
się więcej? Czekamy na Wasze 
komentarze!

Ile śmieci mieści się 
w żółtym kontenerze?

KLUCZE
Ewa Barczyk

Kosze na nakrętki w kształcie 
serduszek pojawiają się w całej 
Polsce jak grzyby po deszczu… 
i dobrze, bo służą szczytnym celom 
– pomaganiu potrzebującym i pra-
widłowej segregacji oraz utylizacji 
odpadów. Kolejne serduszko, z ini-
cjatywy społeczności związanej ze 
Szkołą Podstawową im. Jana Pawła 
II w Kluczach, stanęło niedawno na 
lokalnym Ryneczku.

- Nareszcie jest! Klucze nakręcają 
do pomagania! Czerwone serduszko 
na nakrętki, które stanęło na Rynecz-
ku w Kluczach jest spore i trudno go 
nie zauważyć! – dzielą się radością 
i satysfakcją organizatorzy akcji, któ-
rym udało się zaprosić do współpracy 
całkiem pokaźne grono ludzi dobrej 
woli. - W dobie pandemii nikomu 
nie jest łatwo, ale jeśli dodatkowo 
zauważamy potrzebę pomocy innym, 
staje się to najwyższą cnotą człowie-
czeństwa. I tym bardziej piękna jest 
ta akcja, ponieważ we współpracy, 
współdziałaniu i wspólnocie jest siła! 
– podkreślają inicjatorzy akcji, którzy 
w tym miejscu dziękują wszystkim 
współtworzącym dzieło w formie 
różnorodnych aktywności oraz spon-
sorom – kilkudziesięciu osobom pry-

watnym, firmom i instytucjom, dzięki 
którym wszystko się udało.

 - To serce trzeba koniecznie 
zauważyć, bo zbieramy nakrętki dla 
naszych kochanych potrzebujących 
podopiecznych z Klucz. Zachęcamy 
jednocześnie wszystkich mieszkań-
ców gminy do uczestnictwa w tej 
wspaniałej akcji dobra – apelują 
organizatorzy, wyjaśniając, co należy 
wrzucać do kluczewskiego serduszka:

Serce przeznaczone  jest na 
wszelkie plastikowe nakrętki, bez 
względu na kształt czy kolor. Mogą 
to więc być nakrętki np. po napojach, 
kawie, mleku czy jogurtach. W ko-
szu-sercu zostawić możemy również 
zakrętki po chemii gospodarczej, po 
płynach do zmywania, szamponach 
i płynach do płukania. Ważne, by nie 
dorzucać do nakrętek innych przed-
miotów, a jeśli mają one np. tekturowe 
uszczelki -  to trzeba je usunąć przed  
wrzuceniem.

 O opróżnianie i segregację zebra-
nego plastiku zadbają wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kluczach, którzy zachę-
cają wszystkich, aby przyłączyli się 
gremialnie do zbiórki:

- Wspólnie zadbajmy o to, by 
nasze „Zakręcone Serce” biło mocno. 
Liczy się każda nakrętka!

Kolejne serce 
pomaga 

w Kluczach

PODZIĘKOWANIA /  KONDOLENCJE
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TRZYCIĄŻ
Ewa Barczyk

Podczas XXXVIII sesji Rady 
Gminy Trzyciąż 24 marca 2021 
r. odbyła się symboliczna uroczy-
stość pożegnania przez władze 
samorządowe wieloletniego preze-
sa spółki Wodociągi i Kanalizacja 
Trzyciąż Krzysztofa Stajniaka, 
który odchodzi na emeryturę. Przy 
okazji dokonała się swoista zmiana 
pokoleniowa, bo wójt Roman Żela-
zny przedstawił równocześnie no-
wą prezes WiK Trzyciąż sp. z o. o.

Z końcem marca 2021 r. na 
emeryturę przechodzi dotychczaso-
wy prezes Wodociągów i Kanalizacji 
Trzyciąż sp. z o.o. Krzysztof Stajniak, 
który kierował tą instytucją blisko 20 
lat. Przedstawiciele lokalnego samo-
rządu w osobach wójta Romana Że-
laznego oraz przewodniczącego Rady 
Gminy Trzyciąż Lucjana Gajdy i jego 

zastępcy Adama Kubika podczas sesji 
Rady Gminy Trzyciąż podziękowali 
oficjalnie odchodzącemu prezesowi 
za jego długoletnia pracę i życzyli mu 
zdrowia i zasłużonego odpoczynku na 
kolejnym etapie życia, po zakończeniu 
zawodowej kariery. Przy okazji przed-
stawiono następczynię prezesa, którą 
1 kwietnia br zostanie mieszkanka 
gminy Trzyciąż, 35-letnia Aneta 
Jabłońska-Wypasek, dotychczas 
pracująca w księgowości UG Trzyciąż. 
Rezygnacje dotychczasowego prezesa 
i kandydaturę nowej pani prezes za-
akceptowała Rada Nadzorcza spółki.

- Objęcie funkcji prezesa jest dla 
mnie wielkim zaszczytem, wyzwaniem 
zawodowym i jednocześnie radością. 
Cieszę się, że będę miała bezpośredni 
wpływ na rzeczy ważne dla miesz-
kańców naszej gminy. Chcę zadbać 
o rozwój spółki poprzez optymalizację 
procesu uzdatniania i dystrybucji 
wody, a także budowanie świadomo-

ści potrzeb innowacyjnych w spółce. 
Istotny jest także dobry wizerunek 
spółki, proste zasady i procedury 
oraz doświadczony i profesjonalny 
zespół, sprawnie realizujący potrzeby 

i oczekiwania mieszkańców gminy, 

by żyło się nam lepiej – mówi nowa 

prezes WiK Trzyciąż sp. z o.o. Aneta 

Jabłońska Wypasek.

Zmiana prezesa WiK Trzyciąż

BUKOWNO
A.N.Q.A

Policjanci z Bukowna objęli ul. 
1 Maja szczególnym nadzorem pod 
kątem niewłaściwego parkowania. 
Posypały się już pierwsze mandaty. 
Musi jednak upłynąć trochę czasu, 
zanim kierowcy oduczą się złych 
nawyków.

Na początku marca na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bukownie pojawiła się informacja, 
iż lokalny komisariat Policji wdrożył 
plan działania priorytetowego, w któ-
rym zdiagnozowano zagrożenie pole-
gające na niewłaściwym parkowaniu 
samochodów w rejonie ulicy 1 Maja. 
Mundurowi chcą ograniczyć to zjawi-
sko. - Powyższa problematyka będzie 
przedmiotem stałego rozpoznania 
przez funkcjonariuszy - zapewniali 
policjanci. Do naszej redakcji zwrócił 
się niedawno jeden z mieszkańców 
Bukowna, który chciałby poznać efek-
ty tych działań. - Co z tego wynika? 
Na mój gust chyba niewiele, bo auta 
jak stały źle zaparkowane, tak dalej 
stoją - stwierdził nasz rozmówca.

Jak informują przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji w Olku-
szu, powodem rozpoczęcia akcji były 
w głównej mierze zgłoszenia napły-
wające za pośrednictwem Krajowej 
Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwem. 

- Dzielnicowy mając na uwadze 
problem parkowania na ulicy 1 Maja 
w Bukownie, objął to miejsce szcze-
gólnym nadzorem. W okresie od  po-
czątku lutego do końca lipca tego roku 
wdrożony został tam plan działania, 
którego celem jest eliminowanie wy-
kroczeń w ruchu drogowym. Polegają 
one na niewłaściwym parkowaniu 
pojazdów na chodniku lub wzdłuż 
chodnika, co powoduje utrudnienia 
oraz stwarza niebezpieczeństwo za-
równo dla pieszych, jak i kierowców 
- mówi podkom. Katarzyna Matras, 
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu.

Dzielnicowy z tego rejonu ma 
teraz za zadanie prowadzić lustrację 
tego miejsca. - Z uwagi na system 
zmianowy służby prowadzą nadzór 
o różnych porach dnia.  Od 2 lutego 
do 22 marca policjant przeprowadził 
kilkanaście takich kontroli, a z tych 
działań sporządził dokumentację. 
Wobec powyższego trzech kierowców 
zostało pouczonych, jeden ukarany 
mandatem karnym, a wobec 7 innych 
kierowców toczy się postępowanie. 
Nadmieniam również, że  policjanci 
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego 
Komisariatu Policji w Bukownie, 
podczas służby również dokonują 
kontroli tego rejonu - wylicza Kata-
rzyna Matras..

Ulica 1 Maja 
pod lupą 

mundurowych
BOLESŁAW

Wiola Woźniczko
21 maja pod budynkiem remi-

zy OSP w Bolesławiu najbardziej 
potrzebujące osoby będą mogły 
odebrać żywność. Organizatorzy 
apelują o zachowanie szczególnych 
środków ostrożności z uwagi na 
pandemię.

Jak informuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, o wsparcie w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 mogą starać 
się osoby i rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej i których 

dochód nie przekracza 220% kryte-
rium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy społecznej, 
czyli 1542,20 złotych w przypadku 
osoby samotnie gospodarującej, 
a 1161,60 złotych dla osoby w ro-
dzinie.

Aby skorzystać z takiej formy 
pomocy, niezbędne jest nowe skiero-
wanie z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bolesławiu. Można je 
uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 – 15.00.

Podczas wydawania żywności 
każdy jest zobowiązany do prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w pandemii. Osoby 

odbierające żywność muszą mieć 

maseczki oraz zachować dwumetrową 

odległość od innych oczekujących. 

Zaleca się także noszenie rękawiczek 

ochronnych.

Żywność wydawana będzie 

w godz. 9.00 – 14.00.

Organizatorem akcji w Bole-

sławiu jest Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej przy współpracy Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bolesławiu.

Wydawanie żywności w maju

R E K L A M A
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POWIAT
Ewa Barczyk

Sejmik Województwa Małopol-
skiego uchwałą nr XXXVII/511/21 
z 29 marca 2021 roku w sprawie 
udzielenia dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze wojewódz-
twa małopolskiego rozstrzygnął 
I edycji konkursu „Ochrona zabyt-
ków Małopolski”.

W oparciu o przyjęte zasady, 
w terminie do 15 grudnia 2020 r. 

złożonych zostało 217 wniosków 
o dotacje na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze 
województwa małopolskiego. Ogólna 
kwota oczekiwanej dotacji z budżetu 
Województwa Małopolskiego wynio-
sła 21 674 122,41 zł. Ostatecznie 
Komisja oceniająca wnioski zapro-
ponowała udzielenie dofinansowania 
w ogólnej kwocie dotacji 3 954 000 zł 
w podziale na 94 zadania. Wśród nich 
6 będzie realizowanych na terenie 
powiatu olkuskiego.

80 tys. zł dotacji trafi do parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Jan-

grocie, gdzie kontynuowane będą, 
prowadzone od kilku już lat, prace  
remontowo-konserwatorskie w ko-
ściele parafialnym z 1822 r. Dzięki 
tegorocznemu wsparciu możliwa bę-
dzie naprawa tynków wewnętrznych 
świątyni.

Pomoc finansową w wysokości 40 
tys. zł otrzymała też parafia w Che-
chle, gdzie w kościele pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny z przełomu 
XVII i XVIII w. zostanie wykonana 
konserwacja techniczna i estetyczna 
barokowego lewego ołtarza bocznego.

Kolejne środki w wysokości 40 
tys. trafią do leżącego na szlaku archi-
tektury drewnianej XVIII w. kościoła 
pw. św. Marcina w Porębie Dzierż-
nej. Przy udziale środków z dotacji 
zostanie odrestaurowany lewy ołtarz 
boczny św. Józefa.

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Strzegowej złożyła wnio-
sek, który uzyskał akceptację komisji 
oceniającej na kontynuację prac 
konserwatorsko-restauracyjnych oł-
tarza bocznego św. Antoniego z XVIII 
w. w kościele św. Marcina. Parafia 
otrzyma kwotę 30 tys.

25 tys. zł wspomoże też remont 
konserwatorski elewacji XVII w. ka-
mienicy przy Rynku 26 w Olkuszu.

Sejmik przyznał dotacje 
na zabytki

POWIAT
A.N.Q.A.

Sąd Apelacyjny w Krakowie 
utrzymał wyrok dla Antoniego B. 
– byłego dyrektora jednego z ol-
kuskich banków. Był on uczestni-
kiem głośnej afery z końca lat 90., 
w której głównym „bohaterem” 
był ówczesny poseł AWS Marek K.

To już prawdopodobnie ostatni 
epizod afery sprzed ponad dwóch 
dekad. Były dyrektor oddziału banku 
w Olkuszu Antoni B. usłyszał niedaw-
no łączny wyrok 9 lat i 5 miesięcy 
wiezienia za przestępstwa na szkodę 
instytucji, którą zarządzał. Orzecze-
nie wydał Sąd Apelacyjny w Krakowie. 

Mężczyznę skazywały wcześniej sądy 
w Olkuszu, Krakowie i Opolu.

Przestępczy proceder miał miej-
sce w latach 1997-2000. Wtedy 
to Marek K., ówczesny poseł Akcji 
Wyborczej „Solidarność”, wraz ze 
wspólnikami, wprowadził w błąd pra-
cowników kilku banków, w wyniku 
czego udzielono im znacznych kre-
dytów. Jednym z takich pracowników 
był właśnie Antoni B. W październiku 
2001 r., przed końcem sejmowej ka-
dencji i wygaśnięciem immunitetu, 
Marek K. uciekł za granicę. Zatrzyma-
no go po kilku miesiącach na Słowacji 
i sprowadzono do Polski. Po powrocie 
został on oskarżony o wielomilionowe 
wyłudzenia. Organy ścigania upo-
mniały się również o Antoniego B. 

Był on jedną z osób, które usłyszały 
zarzuty niedopełnienia służbowych 
obowiązków.

Na przestrzeni kilkunastu lat 
olkuszaninowi wymierzono klika 
skazujących wyroków. Antoni B. 
skorzystał z przysługującego mu 
prawa i odwołał się od nich. Domagał 
się skrócenia kary, argumentując, że 
jest ona rażąco surowa i zawyżona. 
Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się 
jednak ku temu podstaw i podtrzymał 
dotychczasowe orzeczenia w mocy. 
Na poczet kary 70-latkowi zaliczone 
zostały okresy izolacji w latach 2001- 
04, 2007-09 i pobyt w więzieniu 
trwający nieprzerwanie od 2015 r.

Kolejny wyrok dla byłego 
dyrektora banku

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

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

Meble-K&MMeble-K&M
Olkusz, K.K. Wielkiego 102, tel. 32 754 59 46Olkusz, K.K. Wielkiego 102, tel. 32 754 59 46

OTWARCI
Pozostajemy dla Państwa

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(512)898278.

 ǧ Tanio sprzedam solarium  
w bardzo dobrym stanie.  

Tel. 509 556 872

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

 ǧ KOMIS ROWEROWY. Skup - 
sprzedaż RTV, AGD. Lombard.  
Plac Targowy koło Lidla.  
Tel.(502)261113.

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

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 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
 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 WESELA - obsługa muzyczna 

- DJ, prezenter - imprezy okolicz-
nościowe - zawodowo. e-mail: 
pbmuz@interia.pl  
Tel.(501)384356.

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
grafis, możliwość wykonania w 

domu klienta). Tel.(600)057912. 

 ǧ FOTO 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.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka od 

ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(793)001819.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Zamienię atrakcyjne miesz-

kanie w centrum Olkusza na 
DOM z dopłatą lub kupię DOM 

w Olkuszu 100-120 m2 z 2 łazien-
kami. Pośrednikom dziękuję!!!  

Tel. 579 510 579.

PRACA
 ǧ Zatrudnię kierowcę C+E.  

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

(lora). Tel.(604)503205.

 ǧ Zatrudnię mechanika samocho-
dowego, osobowe i ciężarowe.  
Tel.(604)503205.

 ǧ Przyjmę kierowcę na pom-
pogruszkę. Tel.(509)020901, 
(604)562175.

 ǧ Przyjmę kierowcę na beto-
nomieszarkę. Tel.(509)020901, 
(604)562175.

RÓŻNE
 ǧ Stoisko nr 3 informuje sta-

łych i nowych klientów, że zosta-
liśmy na ul. Sławkowskiej. Pole-
camy ciągle spodnie dżinsowe 

polskich producentów. Czekamy 
wtorek i piątek do 14.00.

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 

zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 

do dokumentów (drobny retusz 

grafis, możliwość wykonania w 

domu klienta). Tel.(600)057912. 

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

R E K L A M A
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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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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
2.04 al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

3.04 ul. Legionów Polskich 14 - dyżur 20:00-24:00 ul. 1 Maja 39

4.04 ul. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

5.04 al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

6.04 ul. Buchowieckiego 15A - dyżur 20:00-24:00   ul. Mariacka 6

7.04 al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

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

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

SPRZEDAM

Fotel do
pedicure

Faktura VAT

509 556 872


