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Zawalone rusztowanie na osiedlu Młodych  
i bałagan na trawniku przy ul. Polnej.
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Są szanse na to, że dawne liceum przy ul. Piłsu-
dskiego przestanie w końcu szpecić okolicę.
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Jak będzie wyglądał teren pomiędzy Dworkiem 
Dietla a „starą gminą” w Kluczach?
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko,�zdjęcia�z lasów:�
Nadleśnictwo�Olkusz

- Kiedyś dosłownie utoniemy 
w śmieciach! Czasem mam wraże-
nie, że są wszędzie tam, gdzie być 
nie powinny. Rowy przy drodze, 
las, trawnik - przecież ktoś to tam 
wywozi. Naprawdę nie jesteśmy 

w stanie dbać o wspólny porzą-
dek? - to jedna z wielu wypowiedzi 
mieszkańców, którzy w ostatnim 
czasie interweniują w naszej re-
dakcji w sprawie zaśmieconych 
miejsc. Zarządcy terenów, na które 
podrzucane są różnego rodzaju 
odpady, zwracają z kolei uwagę na 
koszty, jakie ponoszą w związku 
z koniecznością ich uprzątnięcia. 

Co mówią mieszkańcy?
-Nie wiem, czy ktoś przywiózł 

to samochodem, czy też może ktoś 
szedł do śmietnika, ale tam nie do-
tarł - to reakcja mieszkańca osiedla 
Młodych na śmieci zostawione tuż 
obok miejsca postojowego przy ul. 
Krasińskiego.  - Jak na to patrzę, to 
mam wrażenie, że mentalność nie-
których ludzi się nigdy nie zmieni, bo 

takie rzeczy widuję od lat - komentuje 
olkuszanin.

-Trudno wymienić wszystkie 
drogi, przy których jest aż nadmiar 
śmietników. Tak, śmietników - bo 
ludzie właśnie w taki sposób traktu-
ją pobocza i przydrożne rowy. Zimą 
mniej się to rzuca w oczy, bo wia-
domo, śnieg przysypie. Ale jak tylko 

Lasy, rowy, trawniki 
pełne śmieci

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

SPR Olkusz: 15-letnia Zuzanna Krupa  
w Kadrze Narodowej!
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Czytaj, wyrażaj swoje opinie!

24 godziny na dobę
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robi się cieplej, to czasem aż przykro 
patrzeć. Do zimowych odpadów do-
rzucane są kolejne - zadzwonił do nas  
kierowca często  jeżdżący drogami 
naszego powiatu.   

Nie brak też głosów, że śmieci 
wyrzucane są wprost na osiedlowe 
trawniki. -Szkoda mi tylko pań 
sprzątających te miejsca, bo czasem 
ilość butelek, puszek czy petów jest 
naprawdę spora. Komuś się wydaje, 
że sprzątanie po kimś  to przyjem-
ność, zwłaszcza w czasach pandemii? 
Jakim trzeba być człowiekiem, żeby 
wywalać śmieci gdziekolwiek, chyba 
w myśl zasady „jak nie mój teren, to 
niczyj”  to z kolei głos mieszkańca 
osiedla Pakuska.

Rowy jak kosze na śmieci
Co zrobić z butelką czy opakowa-

niem po jedzeniu w trakcie jazdy sa-
mochodem? Najłatwiej wywalić przez 
okno. Przecież ktoś to posprząta. Tak 
- nadal są osoby, które „sprzątają 
inaczej” w trakcie jazdy. A potem 
w przydrożnych rowach widać praw-
dziwy przegląd opakowań po artyku-
łach spożywczych, bo takie odpady 
najczęściej można tam znaleźć.

-Oczywiście, że na bieżąco do-
stajemy zgłoszenia o zaśmieconych 
miejscach - odpowiada na nasze py-
tania Paweł Pacuń, dyrektor Zarządu 
Drogowego w Olkuszu. - To, że trzeba 
posprzątać, nie ulega wątpliwości. 
Nie wszyscy zdają sobie jednak spra-
wę, że to kosztuje. Powtórzę to, co 
w ubiegłych latach - zamiast płacić za 
sprzątanie po niechlujnych ludziach, 
można te środki wydać na inne cele. 
Śmieci jest dużo, czasem zwyczajnie 
nie nadążamy z ich sprzątaniem. 
Jedno jest pewne - dopóki sami nie 
nauczymy się dbać o porządek, lepiej 
nie będzie - dodaje Paweł Pacuń.

Kontrole były, są i będą
Zgłaszane do nas interwencje 

dotyczą głównie Olkusza. Tutejszy 

magistrat twierdzi, że kontrole doty-
czące czystości i porządku w mieście 
są intensywnie prowadzone od kilku 
lat. Dotyczą także prywatnych te-
renów. Niezależnie od tego, kto jest 
właścicielem lub zarządcą zaśmieco-
nego miejsca, schemat działania jest 
taki sam - wezwanie do posprzątania, 
mandat w wysokości do 500 złotych, 
a gdyby sprawa trafiła do sadu, wów-
czas grzywna może wynieść nawet 5 
tys. złotych. Straż Miejska sprawdza 
też, czy dany teren został doprowa-
dzony do porządku.

Wzorem ubiegłych lat, kontrolą 
czystości zajmują się także urzędnicy. 
Sprawdzane są również osiedlowe 
śmietniki, głównie pod katem pod-
rzucania tam odpadów wielkogaba-
rytowych.

-Kontrole i edukacja - takie dzia-
łania są systematycznie prowadzone 
od kilku lat. Przy śmietnikach wid-
nieją tablice z informacjami na temat 
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów 
Komunalnych, gdzie powinna trafiać 
większość podrzucanych w niedo-
zwolone miejsca śmieci. Kolportu-
jemy ulotki dotyczące prawidłowej 
segregacji. Cyklicznie organizowane 
są zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych. Każdy mieszkaniec, w ramach 
systemu gospodarowania odpadami, 
może oddać ich dowolną ilość, zarów-
no zmieszanych jak i segregowanych. 
Niestety, niektórzy nadal wywożą 
śmieci do lasu czy podrzucają także 
na tereny miejskie. Nie sposób nie 
wspomnieć, że każdorazowo sprząta-
nie przez gminę zaśmieconych miejsc 

wiąże się z kosztami pokrywanymi 
z publicznych pieniędzy - mówi rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu Michał Latos.

Magistrat apeluje o zgłasza-
nie przypadków wyrzucania śmieci 
w miejscach niedozwolonych do 
Straży Miejskiej (tel. 32 647 89 00; 
pn.– pt. 6:30-21:30, sob. 7:00-15:00) 
lub komendy policji.

W lasach nie jest lepiej
74 tys. złotych - tyle w ubiegłym 

roku kosztował olkuskie nadleśnic-

two wywóz śmieci z lasów. Czy ta 
kwota robi wrażenie? Biorąc pod 
uwagę, że zaśmiecanie lasów od 
lat trwa w najlepsze, chyba nie na 

wszystkich. Idźmy dalej - 2020 rok 
to 2914 worków o pojemności 120 
litrów, czyli 350 m3 śmieci, do tego 
20 ton odpadów wielkogabarytowych 
i innych, jak: opony, lodówki, okna,, 
odpady poremontowe. Z łącznej kwo-
ty, która podaliśmy, 31 tys. złotych 
kosztowało zebranie i podwiezienie 
śmieci do punktu odbioru, a 43 tys. 
złotych odbiór przez zakład.

Do naszej redakcji co pewien 
czas docierają sygnały od spacero-
wiczów, którzy wskazują zaśmiecone 
papierkami czy butelkami miejsca, 
a czasem wręcz sterty zwiezionych 
tam odpadów. Czym ich więcej, tym 
wyższe koszty sprzątania. Przykład? 
Pod koniec ubiegłego roku z terenu 
Starego Olkusza wywieziono pokaźną 
ilość odpadów, wśród których znala-
zły się stare sprzęty AGD. Koszt tej 
akcji wyniósł 13 tys. złotych.

-Śmieci sprzątamy cały czas - 
niestety, w kwestii wyrzucania różne-
go rodzaju odpadów do lasów nic się 
nie zmienia. Śmieci są zbierane do na-
szych zielonych worków z nadrukiem. 
Po posprzątaniu są one gromadzone 
w jednym miejscu. Często zdarza się, 
że gdy przyjeżdża po nie firma, śmieci 
jest więcej. Po prostu dowożone są 
inne worki z odpadami, a także mo-
nitory czy części samochodowe, które 
powinny być zutylizowane - opowiada 
nadleśniczy Marcin Polak.

Nadleśnictwo zwraca także uwa-
gę, że nie wszystkie lasy są państwo-
we. - Na naszym terenie są także lasy 
należące do prywatnych właścicieli. 
Takich terenów nie możemy sprzą-
tać. Nie zmienia to jednak faktu, 
że przywożenie śmieci do lasu, jak 
i wyrzucanie ich w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych, w ogóle nie 
powinno mieć miejsca - mówi Maria 
Gronicz, Specjalista Służby Leśnej.

Wyrzucanie śmieci dosłownie 
wszędzie to temat - rzeka, regu-
larnie pojawiający się na naszych 
łamach. W tej sprawie interweniuje 
wielu naszych Czytelników. Nieste-
ty, problem nie maleje. Jest spo-
sób, aby skutecznie go rozwiązać? 
Czekamy na Wasze opinie!
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OLKUSZ
A.N.Q.A.,�zdjęcia�nadesłane�przez�
Czytelników

Firmy zajmujące się ociepla-
niem bloków mają ostatnio złą 
passę. Przed świętami zawaliło się 
rusztowanie rozstawione przy jed-
nym z bloków na osiedlu Młodych 
w Olkuszu. Tuż po świętach otrzy-
maliśmy zaś zgłoszenie od jednej 
z Czytelniczek, która skarżyła się 
na bałagan przed swoim blokiem. 
Okazało się, że wiatr rozniósł po 
trawniku źle zabezpieczone resztki 
styropianu.

W pierwszej chwili myśleliśmy, że 
informacja o zawalonym rusztowaniu 
to żart na Prima Aprilis. Szybko jed-
nak okazało się, że to szczera prawda. 
W Czwartek, 1 kwietnia, w godzinach 
popołudniowych, otrzymaliśmy in-
formację od naszej Czytelniczki, że 
runęła konstrukcja rozstawiona 
przy elewacji jednego z bloków zlo-
kalizowanego przy ul. Reja na osiedlu 
Młodych. 

Na miejscu szybko pojawiła się 
Straż Pożarna. - Po przyjeździe na 
miejsce zdarzenia strażacy zastali 
częściowo przewrócone rusztowanie 
przy ścianie budynku wielorodzin-

nego. Jego druga część jeszcze stała, 
ale była niestabilna i zagrażała zawa-
leniem się. Przewrócone rusztowanie 
zerwało balkon na parterze budynku 
- relacjonuje bryg. Marcin Maciora, 
oficer prasowy KP PSP w Olkuszu. 

Działania straży polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
przed dostępem osób postronnych 
i zdemontowaniu części zagrażającego 
przewróceniem się rusztowania. Resz-
tę konstrukcji przekazano właścicie-
lowi w celu dalszego zabezpieczenia 
i demontażu. Strażacy poinformowali 
również lokatorów mieszkań przy-
legających do ściany, przy której 
przewróciło się rusztowanie, o zakazie 
użytkowania balkonów. Straty osza-
cowano na kwotę 50 tys. zł.

Na szczęście w momencie zawa-
lenia się konstrukcji w bezpośredniej 
okolicy nie było ludzi, dzięki czemu 

obyło się bez ofiar. Sprawę bada 
jednak Policja. - Trwają ustalenia 
i weryfikacja, jaki charakter będzie 
miało to zdarzenia. Postępowanie jest 
w toku - mówi nam mł. asp. Marika 
Guzik-Gajda z Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu.

Swoje problemy z firmami remon-
towymi mają również mieszkańcy blo-
ków przy ul. Polnej. Jedna z lokatorek 
nadesłała na adres mailowy naszej 
redakcji zdjęcia śmieci, jakie rozrzu-
cone były na trawniku przed budyn-
kiem, w którym mieszka. Okazało się, 
że są to odpady pochodzące z prac 
remontowych związanych z ociepla-
niem ściany obiektu. - Panowie nie 
potrafią zabezpieczyć po swojej pracy 
resztek śmieci. W weekend mieliśmy 
dość wietrzną pogodę, więc wszystko 
jest teraz rozrzucone po podwórku - 
oburza się Olkuszanka.

Zawalone rusztowanie  
i bałagan na trawniku

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Są szanse na to, że opustosza-
ły budynek przy ul. Piłsudskiego 
w Olkuszu przestanie w końcu 
szpecić okolicę. Od pewnego czasu 
na terenie zdewastowanego obiek-
tu, w którym niegdyś mieściło się 
najstarsze olkuskie liceum, toczą 
się prace remontowe. W przy-
szłości ma tam powstać blok 
mieszkalny.

Budynek przy ul. Piłsudskiego 
ma długą historię. Przed drugą woj-
ną światową znajdowało się w nim 
gimnazjum. Podczas okupacji Niemcy 
przekształcili je na wojskowy szpital. 
Do budowy muru wokół obiektu 
i dziedzińca znajdującego się na jego 
terenie użyto macew, czyli żydow-
skich płyt nagrobnych. Po wojnie 
funkcjonowało tutaj liceum. W 1976 
roku I Liceum Ogólnokształcące prze-
niesiono jednak do budynku na ulicy 
Polnej. Wtedy też obiekt nieopodal 
skweru zaczął podupadać.

Przez pewien czas funkcjonowała 
w tym miejscu szkoła nauki jazdy 
i kaplica jednego ze związków wyzna-
niowych. Później budynek opustoszał 
i rozpoczęła się jego swoista agonia. 
Na terenie obiektu urzędowali głównie 
bezdomni i amatorzy napojów wy-
skokowych. Kilka razy wybuchał też 
pożar. Jego powybijane okna i znisz-
czona elewacja mocno kontrastowały 
z zadbanym i cichym sąsiedztwem 
osiedla domków jednorodzinnych.

W 2015 roku przedstawiciele 
fundacji Shalom z grupą wolonta-
riuszy ze Stanów Zjednoczonych 
i Polski zdemontowali część macew. 
Odzyskane nagrobki przewieziono na 
nowy kirkut. W listopadzie 2017 r. 
miała miejsce druga akcja ratowania 
żydowskich zabytków, tym razem 
przeprowadzona przez lokalnych 
historyków i społeczników.

Gmach jest prywatną własno-
ścią, która przez długi czas wystawio-
na była na sprzedaż. Ze względu na 
dużą kubaturę i koszty koniecznego 
remontu, inwestorzy nie kwapili się 
do zakupu tej nieruchomości. Od 
pewnego czasu teren ten jest jednak 
ogrodzony, a w obrębie działki krzą-
tają się robotnicy. Na chwilę obecną 
został rozebrany dach dawnej szkoły. 
Jak udało nam się ustalić, ma tutaj 
powstać blok mieszkalny z podziem-
nym garażem i windą. Nie wiadomo 
jeszcze, z ilu mieszkań będzie się 
składał.

Dawne liceum 
przestanie straszyć 

wyglądem?

R E K L A M A
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KRONIKA POLICYJNA

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

KLUCZE
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Patrol saperski zabezpieczył 
niewybuch z okresu II Wojny 
Światowej znaleziony przypadkowo 
na terenie Pustyni Błędowskiej 
w Kluczach. Funkcjonariusze 
apelują o ostrożność i przypomi-
nają, że odnalezionych materiałów 
wybuchowych nie należy dotykać, 
przenosić, ani rozbrajać. Manipu-
lowanie przy takich przedmiotach 
może zakończyć się tragedią.

W ubiegłym tygodniu, miesz-
kanka Klucz podczas popołudnio-
wego  spaceru po terenie Pustyni 
Błędowskiej,   zauważyła pocisk, naj-
prawdopodobniej z okresu II Wojny 
Światowej. Poinformowała o znalezi-
sku swojego ojca, który …. przeniósł 
niewybuch  do punktu widokowego 
Czubatka w Kluczach.  Na miejsce 
został wezwany patrol saperski, 
a do czasu ich przyjazdu miejsce 

zabezpieczali funkcjonariusze z Ko-

misariatu Policji w Kluczach. Saperzy 

z VI Brygady Desantowo-Szturmowej 

z Krakowa, zabezpieczyli i zabrali nie-

wybuch. Saperzy sprawdzili również 

pobliski teren, nie ujawniając kolej-
nych niebezpiecznych przedmiotów.

Należy dodać, że w myśl art. 
160 kodeksu karnego  mężczyzna 
swoim zachowaniem mógł stworzyć 
bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, osób znajdujących się 
w rejonie punktu widokowego Czu-
batka. Pamiętajmy, że w sytuacjach 
znalezienia przedmiotów, które mają 
znamiona uzbrojenia wojskowego 
należy poinformować o tym fakcie 
policję. Nawet stare i zardzewiałe „pa-
miątki” z okresu wojennego nadal są 
niebezpieczne i stanowią śmiertelne 
zagrożenie. 

Policja apeluje do wszystkich, 
którzy ujawnią tego typu przedmioty, 
aby pod żadnym pozorem ich nie 
podnosić, odkopywać, przemieszczać 
i manipulować przy nich. Pamiętaj-
my, że duże pociski mogą mieć pole 
rażenia dochodzące nawet do kilkuset 
metrów.

Niewybuch zabezpieczony  
na Pustyni Błędowskiej

KLUCZE
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Godną naśladowania obywatel-
ską postawą wykazali się kierujący, 
którzy uniemożliwili pijanemu 
dalszą jazdę.

W sobotę (03.04.br.) po godzinie 
15., 30 –letnia kierująca jadąc wraz 
z ojcem, zwrócili uwagę na niepewnie 
poruszającą się po drodze toyotę i nie-
zwłocznie powiadomili o tym fakcie 
policję.  Kobieta wraz z ojcem,  jechała 
od miejscowości Jaroszowiec za po-
ruszającym się po drodze zygzakiem 
kierowcą. W miejscowości Klucze na 
jadącą zygzakiem toyotę zwrócił także 
uwagę inny, 35- letni kierowca. Po-

jazd nadal nie utrzymywał się na swo-
im pasie ruchu i stwarzał zagrożenie.

Mężczyzna powiadomił policję 
i również od miejscowości Klucze 
jechał za stwarzającym zagrożenie 
samochodem. Kiedy kierujący toyo-
tą zjechał na drogę prowadzącą do 
miejscowości Bolesław, na wysokości 
zjazdu na punk widokowy „ Róże Wia-
trów” jadąca za nim kobieta z ojcem  
i jadący za nim mężczyzna, wspólnie 
dokonali zatrzymania kierowcy to-
yoty, odbierając mu  kluczyki. Od 
mężczyzny wyczuwalna była silna 
woń alkoholu. Mundurowi, którzy po 
chwili byli na miejscu zbadali stan 
trzeźwości 70-latka. Okazało się, że 

miał on blisko 3 promile alkoholu 
w organizmie.

Teraz amator jazdy „na podwój-
nym gazie” za swe czyny odpowie 
przed Sądem. Kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie nietrzeźwości 
zagrożone jest karą do 2 lat pozba-
wienia wolności.   Policjanci kierują 
słowa uznania dla obywatelskiej 
postawy mieszkanki Mysłowic i jej 
ojca oraz mieszkańcowi Podlipia, 
którzy zatrzymali pijanego kierowcę. 
Ich zdecydowana reakcja pozwoliła 
wyeliminować kolejnego kierowcę, 
który stwarzał zagrożenie dla życia 
i zdrowia innych uczestników ruchu.

70-letni kierowca miał 
prawie 3 promile

OLKUSZ
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Funkcjonariusze olkuskiej 
Policji zatrzymali do kontroli sa-
mochód osobowy marki BMW. Pod-
czas prowadzenia standardowych 
czynności, okazało się, że licznik 
pojazdu został cofnięty o ponad 9 
tys. km. W myśl znowelizowanego 
na początku 2020 roku prawa jest 
to kwalifikowane jako przestęp-
stwo, za które grozi do pięciu lat 
więzienia.

W  niedzielę ( 04.04.br.) na ulicy 
Budowlanej w Olkuszu  mundurowi  
skontrolowali pojazd marki BMW, 
który miał niesprawne oświetlenie. 
Funkcjonariusze sprawdzili także 
aktualny stan drogomierza w au-
cie - wynosił 337.385 km, po czym 
zweryfikowali te dane w systemie in-
formatycznym (Centralna Ewidencja 
Pojazdów). Okazało się, że stan jego 
licznika podczas ostatniego bada-
nia technicznego wynosił w lutym 
347.003 km.

Mężczyzna  nie potrafił wyjaśnić, 
dlaczego obecny stan licznika jest 
niższy niż w lutym br. 36-letni męż-
czyzna za brak świateł w pojeździe 
został pouczony. Natomiast wobec 
podejrzenia popełnienia przestępstwa 
z  art. 306a § 1Kodeksu Karnego - 
„Kto zmienia wskazanie drogomierza 
pojazdu mechanicznego lub ingeruje 
w prawidłowość jego pomiaru, pod-

lega karze pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5 (tej samej karze 

podlega, kto zleca innej osobie wy-

konanie czynu, o którym mowa w § 

1) - sprawą zajmą  się Policjanci z  Ko-

mendy Powiatowej Policji w Olkuszu, 

którzy wyjaśnią, jak doszło do zmiany 

wskazań drogomierza i kto jest za to 

odpowiedzialny.

Zatrzymali samochód 
z cofniętym licznikiem

OLKUSZ
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

W poniedziałek (5.04. br.) 
policjanci ruchu drogowego z ol-
kuskiej komendy prowadzili wzmo-
żone działania pod kryptonimem 
„Prędkość”. Głównym celem tej 
akcji była poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz eliminowa-
nie takich zachowań kierujących, 
które negatywnie wpływają na 
bezpieczeństwo na drodze.

W tym dniu policjanci spraw-
dzali prędkość, z jaką poruszali się 
kierujący,  wykorzystując ręczne 
mierniki prędkości oraz radiowóz 
wyposażony w wideorejestrator. Mun-
durowi weryfikowali również  stan 
trzeźwości kierujących i kontrolowali 
wyposażenie samochodów.  Policjanci 
skontrolowali 88 kierowców, z czego 
83 przekroczyło dozwoloną prędkość. 
Kierowcy, którzy jechali brawurowo, 
otrzymywali mandaty karne, a dwóm 
policjanci zatrzymali prawo jazdy za 

przekroczenie prędkości powyżej 50 

km/h w terenie zabudowanym. 

Prawo o Ruchu Drogowym na-

kłada obowiązek stosowania się do 

ograniczeń prędkości. Pomimo tego 

znaczna część kierujących zapomina 

o tym i łamie przepisy obowiązujące 

w ruchu drogowym, zagrażając tym 

samym własnemu bezpieczeństwu 

oraz bezpieczeństwu innych uczest-

ników ruchu drogowego.

Akcja „Prędkość” przeciwko 
piratom drogowym

OLKUSZ
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Blisko 15 tys. sztuk papiero-
sów różnych marek, ponad 5 kg 
krajanki tytoniowej, bez polskich 
znaków akcyzy zabezpieczyli poli-
cjanci u 60-latka, który handlował 
nimi na jednym z olkuskich pla-
ców targowych. Mężczyzna został 
zatrzymany i wkrótce usłyszy 
zarzuty.

Olkuscy policjanci zajmują-
cy się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej, uzyskali informację 
na temat  mężczyzny, który może 
posiadać znaczne ilości nielegalnych 
wyrobów tytoniowych bez polskich 
znaków akcyzy. Z poczynionych 
ustaleń wynikało, że podejrzewanym 
o to przestępstwo jest 60-letni miesz-
kaniec gminy Klucze, który nielegalny 
towar miał oferować na jednym z oko-
licznych targowisk. W dniu 1 kwietnia 
br. kryminalni na terenie targowiska 

ujawnili, a następnie zabezpieczyli 
14.800 sztuk papierosów oraz ponad 
5 kg krajanki tytoniowej. Zabezpie-
czone wyroby nie posiadały polskich 
znaków skarbowych akcyzy.  Mężczy-
zna został zatrzymany i doprowadzo-
ny do  olkuskiej komendy. W sprawie 
tej będzie prowadzone postępowanie, 
a sprawca zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej. Za czyn 
ten grozi kara grzywny albo kara 
pozbawienia wolności do trzech lat.

Nielegalne papierosy i tytoń 
na olkuskim targowisku

KRS: 0000171499KRS: 0000171499

10 powod�w, dla kt�rych warto

przekaza� 1% na RSM

10 powod�w, dla kt�rych warto

przekaza� 1% na RSM

Pamiętaj - chcąc wesprze� naszą działalno�� na rzecz dzieci 

z niepełnosprawno�ciami 

w swoim zeznaniu podatkowym wpisz KRS: 0000171499. 

My dajemy Ci co najmniej 10 powod�w, 

dla kt�rych warto wybra� akurat "Res Sacra Miser". 

  1. Każdą Twoją złot�wkę pomnażamy x 10

 Uczymy samodzielno�ci dzieci z niepełnosprawno�ciami  2.

 Stosujemy innowacyjne metody pracy  3.

   Wywołujemy u�miech na twarzach naszych podopiecznych4.

 Wciągamy młodzież do działania  5.

 Aktywizujemy społeczno�� lokalną i rodziny naszych   6.

       podopiecznych 

Staramy się inwestowa� w najlepszy sprzęt terapeutyczny  7. 

 Pomagamy najbardziej potrzebującym   8.

 Codziennie pokonujemy przeszkody  9.

 Mamy fajnych ludzi wok�l siebie i sami jeste�my fajni10.

rrssmm..oollkkuusszz..ppll //rrssmmwwoollkkuusszzuu
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POWIAT
Wiola�Woźniczko,�fot.�Kancelaria�
Zarządu/Zespół�Wspierania�Inicjatyw�
Obywatelskich

14 maja ruszy głosowanie na 
zadania Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. Na 
zmianę harmonogramu zdecydo-
wano się w związku z sytuacją 
epidemiologiczną. 

Trwająca od ponad roku pan-
demia pokrzyżowała wiele planów. 
Pierwotnie zgłaszanie projektów do 
BO Małopolski miało rozpocząć się 1 
kwietnia ubiegłego roku.  Epidemia 
spowodowała, że termin przesunięto 
na jesień, a w ślad za tym zmianie 
uległa reszta harmonogramu - w tym 
termin głosowania, które teraz za-
planowano na okres od 14 maja do 
14 czerwca.   Jak wyjaśnia Biuro 
Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie, chodzi o „(…) zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców Mało-
polski, którzy będą chcieli oddać swój 
głos na zadania zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego”. -Obserwując obec-
ny wzrost zachorowań na COVID-19, 
zarówno w całej Polsce jak i na terenie 
naszego województwa, nieustannie 
monitorujemy sytuację i na bieżąco 
modyfikujemy nasze działania w taki 
sposób, aby w głosowaniu w ramach 
Budżetu Obywatelskiego wzięła 
udział jak największa liczba Małopo-
lan. Mamy nadzieję, że do rozpoczęcia 
głosowania sytuacja unormuje się i że 
wszyscy chętni mieszkańcy naszego 
Województwa będą mogli oddać 
swoje głosy na wybrane przez siebie 
inicjatywy w bezpieczny sposób. 
W razie konieczności wprowadzania 
kolejnych zmian w harmonogramie 
5. edycji Budżetu Obywatelskiego, 
niezwłocznie powiadomimy o tym fak-
cie naszych mieszkańców - informuje 

Iwona Gibas, która w Zarządzie Wo-
jewództwa Małopolskiego odpowiada 
m.in. za koordynowanie prac nad 
Budżetem Obywatelskim.

Ostateczną listę zadań dopusz-
czonych do głosowania poznamy do 
30 kwietnia. Te z powiatu olkuskiego 
tradycyjnie  przedstawimy na naszych 
łamach. Głosowanie ma trwać od 14 
maja do 14 czerwca, a ogłoszenie 
wyników nastąpi do 22 października 
2021 roku.

Czy BO to fajny pomysł?
W poprzednich czterech edycjach 

BO Małopolski w powiecie olkuskim 
zwyciężyło łącznie 17 zadań. Wśród 
nich był szereg projektów dotyczą-
cych różnorakiej pomocy osobom 
niepełnosprawnym (dzieciom i doro-
słym), zadania związane z organizacją 
warsztatów i dodatkowych zajęć dla 
uczniów, reaktywacja zespołu „Małe 
Zedermianki”, udział uczniów w ze-
społach folklorystycznych, wsparcie 
szkółek siatkarskich czy wyposażenie 
w sprzęt rehabilitacyjny i zakup krio-
komory dla Wojewódzkiego Szpital 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaro-
szowcu. Nasi mieszkańcy głosowali 
chętnie - na przykład w edycji 2019 
powiat olkuski znalazł się na szóstym 
miejscu w skali województwa pod 
względem liczby oddanych głosów. 

W naszym powiecie od kilku lat 
budżety obywatelskie są realizowane 
w dwóch gminach: Olkuszu i Bu-
kownie. W ubiegłym roku obydwa 
samorządy zrezygnowały z bieżących 
edycji. Powód? Pandemia, a co za 
tym idzie - związaną z nią sytuacja 
finansowa gmin.

Gdy w Bukownie zawieszono BO 
2020, wówczas pojawiła się ze strony 
radnych propozycja, aby pieniądze 
przeznaczone na budżet obywatelski 
zostały wydane na modernizację 

placów zabaw. Z kolei w Olkuszu  re-
alizację większości zadań z BO 2020 
przesunięto z ubiegłego roku na ten 
rok. Decyzję o rezygnacji z ogłoszenia 
kolejnej edycji tłumaczono dużym 
uszczerbkiem dochodów Gminy 
Olkusz, wynikającym z kryzysu wy-
wołanego epidemią koronawirusa. 
Powodem była również koniecz-
ność dokończenia dużych inwestycji 
współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych, które musiały być wy-
datkowane zgodnie z uzgodnionymi 
harmonogramami.

Na naszych łamach na bieżąco 
informujemy o kolejnych etapach 
obywatelskich budżetów, które do-
tyczą powiatu olkuskiego. Pisaliśmy 
także o sugestiach mieszkańców 
dotyczących zasad BO.  A te się zmie-
niały. W Olkuszu po konsultacjach 
z mieszkańcami, po premierowej edy-
cji wprowadzono na przykład podział 
zgłaszanych projektów na trzy grupy, 
w zależności od ich wartości, aby 
mniejsze zadania też miały szansę na 
zwycięstwo. Ciekawą zmianę wprowa-
dziło Bukowno w 2019 roku – zamiast 
zadań ogólnomiejskich wprowadzono 
możliwość zgłaszania „zielonych” 
projektów (dotyczących propozycji 
nasadzeń zieleni w pasach drogo-
wych; tworzenia skwerów, łąk kwiet-
nych, rabat, ogrodów społecznych, 
parkletów; rewitalizacji nieużytków; 
koncepcji zagospodarowania dolin 
rzecznych i wąwozów; ochrony zieleni 
przed parkującymi samochodami).

Ilekroć pisaliśmy o BO, miesz-
kańcy chętnie wyrażali swoje opinie. 
Większość twierdziła, że możliwość 
decydowania o wydatkowaniu pu-
blicznych środków to dobry pomysł. 
Pojawiały się głosy, że budżety oby-
watelskie to także swoisty sondaż dla 
lokalnych władz, które w ten sposób 
mogą dowiedzieć się, jakich inwestycji 
czy inicjatyw oczekują mieszkańcy.

Jak wszyscy wiedzą, pandemia 
to trudny czas, gdzie w wielu dzie-
dzinach sytuacja zmienia się czasem 
z dnia na dzień. Gdy nasze lokalne 
samorządy zdecydują o ogłoszeniu 
naboru zadań do kolejnej edycji 
obywatelskich budżetów, jak zwykle  
poinformujemy o tym na naszych 
łamach.

A jak oceniacie budżety obywa-
telskie? Bierzecie w nich udział? 
Uważacie, że można udoskonalić 
zasady czy też może w Waszej 
ocenie to w ogóle niepotrzebna 
inicjatywa? Piszcie do nas! 

Budżet Obywatelski 
w maju

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Fontanna w kształcie amonitu, 
stylowy murek, brama wjazdowa 
- tak będzie wyglądał teren po-
między Dworkiem Dietla a „starą 
gminą” w Kluczach. Gmina ogłosi-
ła właśnie przetarg na ostatni etap 
rewitalizacji tego miejsca. 

To drugie podejście do wyłonienia 
wykonawcy wspomnianego przedsię-
wzięcia. Pierwszy przetarg, ogłoszony 
w grudniu ubiegłego roku został unie-
ważniony. Złożone zostały trzy oferty, 
jednak cena najkorzystniejszej z nich 
przewyższała kwotę przeznaczoną na 
realizację inwestycji.  

Wszystkie prace uzgadniane są 
z małopolskim konserwatorem za-
bytków. Zgodnie z założeniami, plac 
pomiędzy niedawno odrestaurowa-
nymi budynkami należącymi niegdyś 
do rodziny Mauve i Dietlów, zostanie 
wyłożony płytami kamiennymi i gra-
nitowymi. Pośrodku stanie fontanna 
w kształcie amonitu, nawiązująca do 
Jury Krakowsko - Częstochowskiej. 
Od strony ul. Rabsztyńskiej powsta-
nie stylowy murek z kamienienia 
naturalnego porfir, niezasłaniający 

pobliskiego parku. Znajdzie się tam 
również stalowa brama, otwierana 
w przypadku różnego rodzaju uro-
czystości. Wiata przystankowa przy 
ul. Rabsztyńskiej ulegnie wymianie 
na nową. Przedsięwzięcie obejmuje 
także montaż stylowego oświetlenia, 
ławek parkowych i koszy na śmieci.

Opisana inwestycja to ostatni 
etap rewitalizacyjnych robót w tej czę-

ści Klucz. Teren, na którym znajdują 
się: Dworek Dietla, tzw. „stara gmina” 
oraz park górny i dolny zostały wpisa-
ne do Gminnego Programu Rewitali-
zacji. Takie programy tworzyły kilka 
lat temu samorządy - podstawą było 
wyznaczanie miejsc obszarów zde-
gradowanych i obszaru rewitalizacji 
na terenie danych gmin. W Kluczach 
przy współfinansowaniu z unijnych 
funduszy zmodernizowano zabytkowy 
Dworek Dietla, a wcześniej sąsiedni 
budynek - „starą gminę”, gdzie teraz 
mieści się Dzienny Dom Seniora oraz 
samorządowy żłobek. W poprzednich 
etapach przeprowadzono szereg prac 
w tzw. parku dolnym, gdzie powstała 
drewniana altana, odtworzono am-
fiteatr (którego fragmenty schodów 
znajdują się za obeliskiem upamięt-
niającym Ludwika Mauve), a przy 
alejkach zamontowano ławki, kosze 
na śmieci i nowe oświetlenie. Z kolei 
w górnej części parku (za żłobkiem) 
wybudowano alejki, wzdłuż których 
zainstalowano oświetlenie parkowe. 
Znalazła się tam także drewniana 
altana, plac zabaw i inne obiekty 
małej architektury – ławki, kosze, 
stojaki na rowery, a także stoliki do 
gier planszowych.

Plac przy Dworku zyska 
nowe oblicze

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Pamiętacie o zbiórce dla zwie-
rząt ze schroniska „Rafik” w Bo-
lesławiu, która trwa od początku 
kwietnia w Kluczach? Akcja się 
rozszerza - teraz dołączyli do niej 
strażacy.

W marcu zachęcaliśmy naszych 
Czytelników do wsparcia czworono-
gów ze schroniska. Komitet Społeczny 
„Pomagamy” w Kluczach od 1 kwiet-
nia do 30 maja zbiera suchą i mokrą 
karmę, smycze, obroże, szampony czy 
miski dla psów i kotów. Organizatorzy 
informują, że wzorem ubiegłego roku 
dary dla zwierząt przyjmowane są 
podczas dyżurów członków komitetu 
w każdy wtorek od 15.30 do 17.00 
oraz w każdą sobotę od 10.00 do 
12.00 w Kluczach – Osadzie (przy 
garażach wzdłuż drogi prowadzącej 
do cegielni). Możliwe jest umówie-

nie się na inny termin przekazania 
darów - wystarczy zadzwonić pod nr 
503 910 334.

Do akcji dołączyli druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klu-
czach. Przez czas trwania zbiórki 

karmę i akcesoria dla zwierząt można 
przekazać strażakom w ich siedzibie 
(teren garaży za szkołą podstawową 
w Kluczach). Druhowie pełnią dy-
żury w każdy piątek w godz. 17.00  
- 18.00.

Zbiórka dla zwierząt  
ze schroniska trwa

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
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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
9.04 ul. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

10.04 ul. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

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

12.04 ul. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

13.04 ul. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

14.04 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Krakowska 43

15.04 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. 1 Maja 39

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!
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OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

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

 ǧ Tanio sprzedam solarium  
w bardzo dobrym stanie.  

Tel. 509 556 872

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

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

USŁUGI

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

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

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka 
drzew, wynajem i usługi 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.

 ǧ Wynajmę mieszkanie 2-poko-
jowe na os. Pakuska. Tel.
(503)811838.

 ǧ Dom do wynajęcia w Olkuszu. 
Tel.(502)466872.

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.

OLKUSZ
SPR�Olkusz�(PK)

Po konsultacjach szkolenio-
wych w Szczyrku, w trakcie któ-
rych selekcjoner kadry rocznika 
2006 Marek Jagodziński razem 
ze swoim sztabem sprawdził kil-
kadziesiąt zawodniczek z róż-
nych stron kraju, nadszedł czas 
na właściwe zgrupowanie Kadry 
Narodowej. Tuż przed świętami 
wielkanocnymi prosto z Warszawy 
dotarła do nas świetna wiadomość!

W gronie 21 powołanych szczy-
piornistek znalazła się podopieczna 
Moniki Pastwy! 15-letnia Zuzia Krupa 
w dniach 11-15 kwietnia ponownie 
zamelduje się w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Szczyrku, gdzie razem z in-
nymi kadrowiczkami będzie zbierać 
reprezentacyjne doświadczenie.

Największą grupę powołanych 
stanowią piłkarki uczące się na co 
dzień w płockiej Szkole Mistrzostwa 
Sportowego. Po dwie kadrowiczki 
mają Kusy Kraków i Bukowia Buk, 

a pozostałe dziewczyny reprezentują 
takie handballowe ośrodki jak: Kosza-
lin, Gniezno, Opole, Chorzów, Święto-
chłowice, Piaseczno czy Wieluń.

– Po raz kolejny dociera do nas 
ta jakże miła informacja. Cieszymy 
się, że jako klub i jako drużyna bę-
dziemy mieli swoją przedstawicielkę 

w gronie najlepszych zawodniczek 
w kraju. Możliwość trenowania i gry 
z orzełkiem na piersi to ogromne wy-
różnienie, ale i dodatkowa mobilizacja 
dla Zuzi, która będzie miała świetną 
okazję do zaprezentowania pełni swo-
ich umiejętności – komentuje trenerka 
Monika Pastwa.

Zuzanna Krupa  
w Kadrze Narodowej!

OLKUSZ
SPR�Olkusz�(PK)

Święta, święta i po świętach. 
Krótka przerwa na odpoczynek i ła-
dowanie akumulatorów była jednak 
„ciszą przed burzą”. Wyniki do-
tychczasowych spotkań sprawiły, 
że w najbliższą niedzielę 11 kwiet-
nia w Jeleniej Górze dojdzie do 
meczu na szczycie I Ligi Kobiet gr. 
B. Prowadzące Karkonosze zmierzą 
się z zajmującym 2. miejsce SPR-
-em Olkusz. To będzie prawdziwy 
HIT na zapleczu PGNiG Superligi, 
który w znacznym stopniu może 
zadecydować o końcowym układzie 
sił w tabeli.

Zwycięstwo gospodyń sprawi, że 
podopieczne Dilrabo Samadovej po-
większą swoją przewagę nad zespołem 
Srebrnych Lwic do sześciu punktów, 
a że do końca sezonu po weekendzie 
pozostaną do rozegrania tylko trzy 
spotkania, to piłkarki z Dolnego Ślą-
ska będą już bardzo blisko wygrania 
zmagań w gr. B i udziału w turnieju 
barażowym. Jeśli jednak w niedzielę 
po triumf sięgną olkuszanki, to druży-
na prowadzona przez Kamila Zawadę 
zrówna się punktami z Karkonosza-
mi, ale wyprzedzi jeleniogórzanki dzię-
ki lepszemu bilansowi bezpośrednich 
spotkań. Przypominamy, że pierwszą 
potyczkę na swoją korzyść rozstrzy-

gnęły Lwice, wygrywając na własnym 
parkiecie 31:28. Dla obecnego lidera 
była to jedyna jak dotąd ligowa poraż-
ka w obecnej kampanii.

Weekendowe starcie zapowiada 
się więc wybornie, a jego zwycięzca 
może wziąć wszystko. Pojedynek 
przy Złotniczej wzorem poprzednich 
meczów o punkty odbędzie się bez 
udziału publiczności. Rywalizację obu 
drużyn pretendujących do zdobycia 
mistrzostwa będzie można zapewne 
obejrzeć za pośrednictwem Internetu, 
a dokładniej na facebookowym pro-
filu MKS-u, na którym Karkonosze 
regularnie transmitują swoje mecze.

I LIGA. Mecz na szczycie!

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

SPORT
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