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Strzeżmy się 
„cichego zabójcy”

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

Дитячий садок

Polub nas nawww.urwisy-olkusz.plTel. 690-484-104 

Rabat  Mikołajkowy 

50% na czesne dla 

nowych klientów.

Olkusz, 

ul. Żuradzka 15a, 

tel. 690 484 104

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

tel./fax 32 642 46 98
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 7:00-17:00

sobota: 8:00-13:00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei Keraflex
extra S1
klej do płytek 

52,30 
                  zł/25 KG

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów

Mapei
Adesilex p9
szary
klej DO PŁYTEK  

38,50 
                 zł/25 kg

47,60 
                 zł/szt.

Panel
ogrodzeniowy
250x150

98,90
          zł/szt.

SŁUPEK
panelowy

grafit, gr. 4 mm
46 drutów pion

grafit, wys. 2 mb

7:00-16:00

Mapej Kerabond 
TE klej do  
płytek

Knauf Uniflot 
masa do łączenia 
płyt

Knauf Szpachla 
cementowa
Uniwersalna

Knauf SUPER  
FINISH

22,40 
zł/25 kg

133,30 
zł/25 kg

37,40 
zł/25 kg

75,80 
zł/20 kg

tel. 510 191 033tel. 510 191 033

Wylewki agregatem

POWIAT
A.N.Q.A.

W sezonie grzewczym w  bu-
dynkach mieszkalnych wzrasta ry-
zyko zatruć czadem, czyli tlenkiem 
węgla. W  sobotni wieczór doszło 
do dwóch takich sytuacji. Jednej 
z ofiar „cichego zabójcy” nie udało 
się uratować.

W okresie jesienno-zimowym 
w gospodarstwach domowych wzrasta 
ryzyko pożarów. Najczęściej dochodzi 
do nich w  wyniku wadliwego dzia-
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OLKUSZ
Wiola Woźniczko

W ubiegłym miesiącu in-
formowaliśmy, że mieszkańcy 
Bukowna mogą składać wstępne 
deklaracje o zamiarze przystąpienia 
do uruchomionego w tym roku przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie programu „Ciepłe Mieszkanie”. 
Taką możliwość mają teraz również 
mieszkańcy gminy Olkusz.

Program dotyczy wymiany ogrze-
wania w mieszkaniach znajdujących 
się w  budynkach wielorodzinnych 
oraz posiadających własne źródło cie-
pła. W ramach programu, ogrzewanie 
węglem można zastąpić na przy-
kład: pompą ciepła, kotłem gazowym 
kondensacyjnym, kotłem na pellet 
o  podwyższonym standardzie czy 
ogrzewaniem elektrycznych. Na doda-
tek, można wykonać instalację c.o. oraz 
c.w.u., wentylację mechaniczną z odzy-

skiem ciepła, a także wymienić stolarkę 
okienną i drzwi zewnętrzne. Program 
będzie realizowany do 2025 roku.

„Nie zawsze zdajemy sobie sprawę 
z tego, jak wiele ciepła «ucieka» z miesz-
kań starymi, nieszczelnymi oknami 
i  jak dużą stratę energetyczną notują 
wyeksploatowane kotły. Tego typu mo-
dernizacje to nie tylko realna oszczędność, 
wynikająca ze zwiększonej efektywności 
ogrzewania mieszkań, ale także wyraz 
troski o środowisko i  jakość powietrza. 
Wszyscy jednak wiemy, jak drogie są dziś 
inwestycje w termomodernizację, dlatego 
warto korzystać z możliwości pozyskania 
dofinansowania na ten cel. Serdecznie 
zachęcam do tego, by zainteresować się 
programem Ciepłe Mieszkanie, gdyż wy-
sokość dofinansowania sięga nawet 90% 
kosztów” - komentuje Burmistrz Mia-
sta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Przypomnijmy, że kwota dota-
cji zależy od wysokości dochodów. 
Są trzy poziomy: podstawowy (do 30% 
kosztów kwalifikowanych, jednak nie 

więcej niż 15 000 zł, przy rocznym 
dochodzie wnioskodawcy do 120 
000 zł), podwyższony (do 60% kosz-
tów kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 25 000 zł, przy miesięcz-
nym dochodzie na osobę nieprzekra-
czającym 1 673 zł w  gospodarstwie 
wieloosobowym lub 2 342 zł w  go-
spodarstwie jednoosobowym) oraz 
najwyższy (do 90% kosztów kwalifi-
kowanych, nie więcej niż 37 500 zł, 
przy miesięcznym dochodzie na osobę 
nieprzekraczającym 900 zł w gospo-
darstwie wieloosobowym lub 1 260 zł 
w  gospodarstwie jednoosobowym).

„Otrzymanie dofinansowania na  
zakup i montaż indywidualnego źródła 
ciepła w  lokalu mieszkalnym nie jest 
możliwe w przypadku, gdy dla budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, w którym 
znajduje się lokal, istnieją techniczne 
i  ekonomiczne warunki przyłączenia 
do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła 
z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony 
do sieci! ” - czytamy na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Wstępna deklaracja dla właścicie-
li oraz współwłaścicieli mieszkań speł-
niających warunki programu znajduje 
się na stronie internetowej www.umig.
olkusz.pl, a  szczegółowe informacje 
udzielane są pod numerem telefonu 
32 6260184. Wypełnioną deklarację 
można natomiast złożyć na dzienniku 
podawczym lub w pokoju 334 olkuskie-
go magistratu.

„Ciepłe Mieszkanie” 
w Olkuszu

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Jeden z  naszych Czytelników 
zapytał naszą redakcję o kościelną 
uroczystość w  Olkuszu, związaną 
z Radiem Maryja, na której obecni 
byli przedstawiciele władz. Pytanie, 
które do nas skierował, dotyczyło 
finansowania powiatowego pre-
zentu dla Ojca Tadeusza Rydzyka.

Na oficjalnym kanale Radia 
Maryja w serwisie YouTube zamiesz-
czony został film zatytułowany 
„Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
w  parafii pw. św. Maksymiliana w  Ol-
kuszu”. Obecni byli tam m.in. Starosta 
Olkuski oraz Wicestarosta, którzy 

wręczyli Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi 
prezent: „I tu pojawia się pytanie z ja-
kich środków został sfinansowany ten 
prezent a jeśli publicznych, to co to było 
(widać, że jakiś obraz) i  jaki był koszt? 
Czy Powiat Olkuski poniósł jeszcze 
jakieś koszty związane z  tą uroczysto-
ścią Radia Maryja? Czy zatem podarek 
dla ojca Rydzyka został sfinansowany 
przez podatników? ” - napisał do naszej 
redakcji jeden z Czytelników.

Zapytaliśmy zatem władze po-
wiatu, czy Starosta i  Wicestarosta 
byli na tej uroczystości prywatnie czy 
jako przedstawiciele władz powiatu 
olkuskiego. W  ślad za interwencją 
naszego Czytelnika, dopytaliśmy też 
o sam prezent.

„Informuję, że ani ja, ani starosta 
nie byliśmy informowani o  spotkaniu 
rodzin Radia Maryja w Olkuszu. Uczest-
niczyliśmy natomiast w  «uroczystej 
Mszy Świętej z okazji 40 - lecia ustano-
wienia Parafii św o. Maksymiliana Marii 
Kolbego i 5 - lecia poświęcenia kościoła». 
Pomimo, iż zaproszenie dotyczyło władz 
powiatowych jako wieloletni mieszkań-
cy tej parafii, również ze względów osobi-
stych wzięliśmy udział w tej uroczystości. 
Skan zaproszenia przekazuję w załączni-
ku. Pragnę nadmienić, że na zaproszenie 
Proboszcza odpowiedział również bur-
mistrz Roman Piaśnik, czy Komendant 
Powiatowej Straży Pożarnej, a  także 
Komendant Powiatowej Komendy Poli-
cji, obecni byli również inni zaproszeni 
goście. Prezent, finansowany ze środków 
własnych jest przeznaczony dla naszej 
parafii i  posiada dedykację „Pamiątka 
w  40-tą rocznicę Parafii Św. Maksymi-
liana Marii Kolbego w  Olkuszu oraz 
w  5-tą rocznicę poświęcenia kościoła”. 
Powiat Olkuski nie poniósł żadnych 
kosztów związanych z tą uroczystością” 
- odpowiedź tej treści otrzymaliśmy 
od wicestarosty Pauliny Polak, która 
wraz z  odpowiedzią przesłała nam 
skan zaproszenia na uroczystość.

fot. Kadr z filmu „Spotkanie Rodziny 
Radia Maryja w parafii pw. św. Maksy-
miliana w  Olkuszu” na kanale „Radio 
Maryja” w  serwisie YouTube youtu.be/
Zj8wr7IVgaA

Kto zapłacił za prezent?

POWIAT
Ewa Barczyk

Oszuści wykorzystują spo-
łeczne zapotrzebowanie na wę-
giel: w sieci pojawiły się stworzone 
przez nich strony podszywające 
się pod sklep internetowy Polskiej 

Grupy Górniczej. Fałszywe witry-
ny do złudzenia przypominają 
oficjalny sklep internetowy PGG  
– ostrzega CSIRT KNF.

Zespół Reagowania na Incyden-
ty Bezpieczeństwa Komputerowego 
polskiego sektora finansowego – 
CSIRT KNF ostrzegł w specjalnym 

komunikacie przed fałszywymi 
stronami, wyglądem przypomina-
jącymi sklep internetowy Polskiej 
Grupy Górniczej:  „Wysokie ceny 
węgla oraz brak opału w  składach 
sprawiają, że wiele osób traci czujność 
podczas próby jego zakupu. Moment 
ten wykorzystują cyberprzestępcy, któ-
rzy oferując ceny niższe od rynkowych, 
za pośrednictwem fałszywych stron, 
próbują nakłonić do przelania pie-
niędzy na wskazane konto. UWAGA TO 
OSZUSTWO! ” – czytamy w na stro-
nie internetowej CSIRT KNF.

Również sama Polska Grupa 
Górnicza ostrzega na stronie in-
ternetowej przed tego typu oszu-
stwami: „Informujemy, że strony 
https://pgg-wegiel.info oraz https://
pgg-wegiel.pl są fałszywe i nie mają 
nic wspólnego z  naszym interne-
towym sklepem.  Grafiki  na tych 
stronach oraz widoczny asortyment, 
mogą wprowadzać w błąd. Są bowiem 
podobne do grafiki naszego sklepu. 
Oszuści bezprawnie wykorzystują 
także logo naszej  spółki .  Podają 

również na tych stronach ceny takie 
jak ceny surowca z  naszych kopalń. 
Apelujemy, aby nie dokonywać wpłat 
za pośrednictwem tych stron, gdyż 
mogą Państwo stracić pieniądze. 
Prosimy o rozwagę w zakupach. Jed-
nocześnie przypominamy, że właściwy 
adres sklepu PGG SA to https://sklep.
pgg.pl. Sesje sprzedażowe w  naszym 
sklepie są codziennie po 16.00. W po-
niedziałki, środy i piątki wystawiamy 
miały, a we wtorki i czwartki węgiel” 
– informuje grupa PGG.

Eksperci z CSIRT KNF przypo-
minają, że jeśli dokonaliśmy już 
przelewu na konto oszusta, należy 
niezwłocznie skontaktować się 
z  infolinią swojego banku. Szyb-
ka reakcja daje bowiem szansę 
cofnięcia przelewu.

Adresy podejrzanych stron in-
ternetowych, wiadomości SMS lub 
e-maili można zgłaszać do CSIRT 
KNF za pośrednictwem strony in-
ternetowej https://incydent.cert.pl, 
mailowo na adres cert@cert.pl lub 
SMS-em pod numer 799 448 084.

Uwaga! Fałszywe sklepy 
internetowe oferują węgiel

OLKUSZ
Wiola Woźniczko, fot. UMiG Olkusz

Sześć gminnych budynków 
i  prawie 70 domów prywatnych 
z  panelami fotowoltaicznymi lub 
kolektorami słonecznymi - to do-
tychczasowy efekt projektu „Eko-
partnerzy na rzecz słonecznej 
energii”, do którego przystąpiła 
Gmina Olkusz.

Jak informuje olkuski magistrat, 
panele fotowoltaiczne są montowane 
na budynkach: Miejskiego Ośrodka 
Kultury (instalacja o  mocy 49,5kW), 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Integracyjnego Nr 1 (instalacja o mocy 
49,5kW), Szkoły podstawowej Nr 3 
(instalacja o  mocy 29,7kW), Szkoły 
Podstawowej Nr 9 (instalacja o mocy 
49,5kW), Szkoły Podstawowej Nr 10 
(instalacja o mocy 29,7kW) oraz OSP 
w  Gorenicach (instalacja o  mocy 
19,8kW). Ponadto, na blisko 70 bu-
dynkach prywatnych przewidziano 
montaż paneli fotowoltaicznych lub 
kolektorów słonecznych. Wartość 
wszystkich inwestycji na terenie 
naszej gminy wynosi 803 tys. złotych, 
z  czego połowę stanowi dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej.

„Gdy wokół nas coraz więcej mówi 
się o rosnących cenach prądu, warto po-
dejmować takie inicjatywy, które dopro-
wadzą do ograniczenia zużycia energii 
elektrycznej. Przystąpiliśmy do realizacji 
dużego projektu Ekopartnerzy na rzecz 
słonecznej energii Małopolski, który dziś 
z powodzeniem jest wdrażany na terenie 
naszej gminy. Zyskują nie tylko konkret-
ne gospodarstwa domowe, ale wszyscy 
Mieszkańcy, gdyż obniżenie zużycia prą-
du w instytucjach publicznych pozwoli 
nam wygospodarować środki na inne 
cele, np. inwestycyjne. Dodatkowo kon-
sekwentnie zmieniamy oświetlenie 
uliczne na energooszczędne LEDowe 
i  prowadzimy negocjacje z  Tauronem, 
by taką modernizacją objąć wszystkie 
lampy” - komentuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Program „Ekopartnerzy na rzecz 
słonecznej energii Małopolski” reali-
zowany jest przy udziale unijnych 
funduszy w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020. Gmina Olkusz jest jednym 
z  32 samorządów, które przystąpiły 
do tego projektu.

Energia 
z dachów

POWIAT
Wiola Woźniczko

Konkurs pod takim hasłem 
organizuje Stowarzyszanie Do-
broczynne „Res Sacra Miser”. 
Udział może wziąć w nim każdy!

„Jeśli w trakcie Twoich wyjazdów, 
wycieczek, albo spacerów po swoim 
mieście znalazłeś miejsce dostępne 
dla wszystkich, zgłoś je w  naszym 
konkursie! Pamiętaj, motywem prze-
wodnim zgłaszanych prac (zdjęć, 
filmików) musi być dostępność, czyli 
możliwość skorzystania z  danego 
miejsca (urządzenia) przestrzeni przez 

osoby np. z niepełnosprawnościami” - 
informują organizatorzy konkursu.

Do zdjęcia bądź filmiku należy 
dołączyć wypełnione zgłoszenie, 
które można pobrać na stronie 
internetowej www.rsm.org.pl/kon-
kurs oraz wysłać na adres mailowy 
stowarzyszenie@rsm.org.pl

Termin zgłoszeń upływa 30 
listopada o  godz. 12.00, a  na zwy-
cięzców czekają nagrody. Bieżące 
informacje na temat konkursu znaj-
dziecie na stronie „Res Sacra Miser” 
w portalu społecznościowym Face-
book, dostępnej pod adresem www.
facebook.com/rsmstowarzyszenie

„Miejsce dostępne dla wszystkich”

ZGŁOŚ INTERWENCJE:  
32 754 44 77
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Strzeżmy się „cichego zabójcy” ...

OGŁOSZENIE PŁATNE

OLKUSZ
A.N.Q.A.

- Otwieram skrzynkę na listy, 
a tam zawiadomienie o podwyżce 
czynszu. Ostatnio coś podobnego 
roznosiła sprzątaczka. Nie wiem 
za co i   nie wiem po co. Co się 
dzieje z moimi pieniędzmi, które 
bierze ode mnie co miesiąc spół-
dzielnia mieszkaniowa? – Z  ta-
kim pytaniem zwrócił się do nas 
mieszkaniec Olkusza. Podobnych 
telefonów do naszej redakcji było 
ostatnio więcej. Postanowiliśmy 
przyjrzeć się bliżej tej kwestii.

Po naszym ostatnim artykule 
dotyczącym wzrostu cen za pod-
grzanie wody dla mieszkańców blo-
ków na terenie Olkusza, do naszej 
redakcji odezwało się kilkoro czy-
telników, pragnących podzielić się 
z  nami swoimi uwagami. Okazuje 
się, że wiele osób nie rozumie, na ja-
kich zasadach działają spółdzielnie 
mieszkaniowe i na pokrycie jakich 
kosztów idą pieniądze z płaconych 
przez nich opłat. – Za co my wła-
ściwie płacimy? – To najczęściej 
przewijające się pytanie,  jakie 
można było usłyszeć w trakcie tych 

rozmów. Postanowiliśmy znaleźć 
na nie odpowiedź. W tym celu skon-
taktowaliśmy się ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Nowa” w Olkuszu.

Jak informują przedstawiciele 
tej instytucji, w spółdzielni miesz-
kaniowej Członkowie zamieszkują 
w  lokalach stanowiących spół-
dzielcze lokatorskie, własnościowe 
prawo do lokalu lub prawo odręb-
nej własności. Podstawą prawną 
ustalania opłat za używanie tych 
lokali stanowią przepisy: ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych; 
ustawy Prawo spółdzielcze; ustawy 
Prawo energetyczne, ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków 
oraz przepisy innych ustaw (podat-
kowych, rachunkowych itd.), a także 
zatwierdzony plan gospodarczo-
-finansowy spółdzielni na dany 
rok. - Przepisy te powinny znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w unormowa-
niach wewnętrznych obowiązujących 
w spółdzielni tj. w statucie spółdzielni 
oraz odpowiednich regulaminach, 
w  tym w  regulaminie rozliczania 
kosztów dostawy ciepła; regulaminie 
rozliczania kosztów dostawy wody 
i odprowadzania ścieków – tłumaczy 
Michał Tworus, prezes SM „Nowa” 
w Olkuszu.

Katalog pozycji, na pokrycie 
których przeznaczane są środki 
z  opłat czynszowych jest imponu-
jący. Składają się na niego m.in.: 
koszty zużytej energii cieplnej, wo-
dy i jej podgrzewu, ścieków, energii 
elektrycznej (oświetlenie klatek 

schodowych, korytarzy, piwnic); 
koszty usuwania odpadów komu-
nalnych (wywóz śmieci); koszty do-
stawy gazu oraz koszty przeglądów, 
bieżącej konserwacji i napraw (wraz 
z kosztami odpowiedniej dokumen-
tacji i kosztami administracyjnymi, 
opłatami) wykonywanych w  zaso-
bach spółdzielni.

Do tego trzeba doliczyć: koszty 
utrzymania i konserwacji instalacji 
i  urządzeń technicznych położo-
nych w  obrębie nieruchomości; 
koszty utrzymania zieleni i  urzą-
dzeń małej architektury; koszty 
konserwacji i  oczyszczania dróg, 
placów i chodników; koszty przeglą-
dów i utrzymania zbiorczych anten 
radiowo-telewizyjnych na wybra-
nych zasobach, a  nawet koszty 
eksploatacji dźwigów, jeśli takowe 
funkcjonują w danym budynku.

Nie można również zapominać 
o  odpisie na fundusz remontowy; 
podatku od nieruchomości; opłacie 
przekształceniowej prawa użytko-
wania wieczystego gruntu w prawo 
własności; kosztach administracji 
ogólnej (wynagrodzenia pracowni-
ków, zarządu, rady nadzorczej), wy-
nagrodzeniu gospodarzy budynków, 
kosztach procedur i  postępowań 
wewnątrz spółdzielczych oraz 
kosztach materiałów i  urządzeń 
biurowych.

Jak widać, lista czynności, które 
wykonuje spółdzielnia na rzecz 
utrzymania zasobów mieszkanio-
wych jest spora. Powodują one po-
wstanie określonych kosztów, które 

pokrywane są z opłat pobieranych 
od mieszkańców. Zasadniczym 
powstaje pytanie, ile z  tych środ-
ków idzie na remonty i inwestycje, 
ile na media, a  ile na utrzymanie 
spółdzielni.

- Nie można w  sposób jedno-
znaczny określić udziału poszczegól-
nych kosztów w  łącznych kosztach 
utrzymania zasobu spółdzielczego, 
ponieważ każda spółdzielnia jest inna 
i  ma inne potrzeby remontowe, pro-
wadzi inwestycje bądź nie prowadzi, 
korzysta z miejskiej sieci cieplnej lub 
sama wytwarza ciepło, posiada inny 
zasób mieszkaniowy itd. Podobnie 
jak każde gospodarstwo domowe 
ma inne wydatki na media, remonty, 
podatki. – mówi Michał Tworus, 
dodając przy tym, że ważne jest, aby 
koszty te były ujęte w planie gospo-
darczo-finansowym uchwalonym 
przez statutowo uprawniony organ 
samorządowy spółdzielni. - Plan ten 
jest swoistym budżetem spółdzielni 
i  to w  nim określone są wszystkie 
koszty do poniesienia w danym roku, 
a  szczegółowe wydatki spółdzielni 
są przedstawiane na walnym zgroma-
dzeniu. Zasadne jest, aby mieszkańcy 
mieli świadomość, że za rozliczenie 
mediów spółdzielnie mieszkaniowe 
nie uzyskują żadnych dodatkowych 
przychodów. Media rozliczane są bo-
wiem do zera – podkreśla nasz roz-
mówca.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Czy te 
argumenty was przekonują? Jak 
zwykle zapraszamy do dyskusji!

Za co my płacimy?!
łania albo niewłaściwej eksploatacji 
urządzeń grzewczych, elektrycznych 
i  gazowych. W  tym samym okresie 
odnotowywany jest także wzrost 
liczby zatruć czadem, czyli tlenkiem 
węgla. Niestety takie zdarzenia bardzo 
często kończą się śmiercią, o  czym 
praktycznie co roku można przeczytać 
na naszych łamach. W sobotę 19 listo-
pada 2022 r. w naszej okolicy doszło 
do dwóch takich sytuacji, z  których 
jedna miała tragiczny finał.

Pierwsze zatrucie miało miejsce 
w Kosmolowie: dyżurny powiatowej 
komendy PSP w  Olkuszu odebrał 
zgłoszenie w tej sprawie po godzinie 
20:00. Po przyjeździe na miejsce stra-
żacy przystąpili do reanimacji 16-let-
niej dziewczyny. Na szczęście, udało 
się przywrócić jej czynności życiowe. 
Młoda dziewczyna została przetrans-
portowana do olkuskiego szpitala, 
ale niestety tyle szczęścia nie miał jej 
rówieśnik z osiedla Pakuska w Olkuszu. 
Strażacy zostali wezwani do bloku przy 
ulicy Legionów Polskich po godzinie 
23:00. Ratownicy, wraz z medykami, 
przez ponad godzinę walczyli o  jego 
życie. Pomimo starań służb, nie udało 
się jednak uratować chłopaka.

Tlenek węgla powstaje podczas 
procesu niepełnego spalania, który 
zachodzi przy niedostatku tlenu 
w otaczającej atmosferze. Niebezpie-
czeństwo zaczadzenia wynika z faktu, 
że gaz ten jest bezwonny i bezbarwny. 
Blokuje on dostęp tlenu do organizmu, 
zajmując jego miejsce w czerwonych 
ciałkach krwi, co – w wyniku dłuższego 
kontaktu – prowadzi do uduszenia. 
Do zatruć czadem najczęściej docho-
dzi w  domach i  mieszkaniach, czyli 
tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej 
i zbyt często zapominamy o potencjal-
nych zagrożeniach.

Ratownicy co roku apelują, aby 
używać tylko sprawnych technicz-

nie urządzeń grzewczych, gazowych 
i elektrycznych oraz przestrzegać pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa: 
„Głównym źródłem zatruć w budynkach 
mieszkalnych jest niesprawność prze-
wodów kominowych: wentylacyjnych, 
spalinowych i  dymowych. Wadliwe 
działanie wspomnianych przewodów 
może wynikać z ich nieszczelności, braku 
konserwacji, wad konstrukcyjnych oraz 
często niedostosowania istniejącego 
systemu wentylacji do stopnia szczelno-
ści stosowanych okien i drzwi, szczegól-
nie po ich wymianie. Może to prowadzić 
do niedrożności przewodów, braku 
ciągu, a nawet do powstawania zjawiska 
ciągu wstecznego, polegającego na tym, 
że dym, zamiast wydostawać się przewo-
dem kominowym na zewnątrz, cofa się 
do pomieszczenia” - tłumaczą strażacy.

Podstawą bezpieczeństwa jest 
dbanie o  sprawność instalacji cie-
płowniczych w  naszych domach. 
Nasze domy i  mieszkania powinny 
być także poddawane regularnym 
kontrolom. Prawo budowlane zobo-
wiązuje zarządców oraz właścicieli 
obiektów budowlanych, w tym m.in. 
budynków mieszkalnych, do spraw-
dzania stanu technicznego przewo-
dów kominowych co najmniej raz 
w  roku. Bardzo pomocne może być 
również nabycie czujnika, który mierzy 
poziom tlenku węgla i w razie przekro-
czenia dozwolonego poziomu wydaje 
głośny dźwięk, ostrzegając przed za-
grożeniem. Dobrym rozwiązaniem 
jest zamontowanie takich urządzeń 
w  pomieszczeniach wyposażonych 
w  kominek, w  sypialniach czy w  ła-
zienkach z podgrzewaczami gazowymi 
typu junkers: „Pod żadnym pozorem nie 
wolno również nadmiernie doszczelniać 
mieszkań i «oszczędzać na ogrzewaniu» 
poprzez zasłanianie kratek wentylacyj-
nych. Mieszkania należy także regularnie 
wietrzyć” - podkreślają kominiarze.
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W imieniu samorządów zrzeszonych 
w Federacji Regionalnych Związków Gmin 
i Powiatów RP – największej w Polsce orga-
nizacji samorządu terytorialnego, zrzeszającej 
1000 gmin, powiatów i województw w 20 re-
gionalnych związkach gmin - oraz Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Małopolski po raz 
kolejny stanowczo protestujemy przeciwko 
prześladowaniom Polaków i demokratycz-
nej opozycji na Białorusi przez reżim Alek-
sandra Łukaszenki oraz apelujemy do pol-
skich władz o stanowczą reakcję na arenie  
międzynarodowej.

Domagamy się natychmiastowego zwolnie-
nia z aresztu wszystkich 1400 więźniów politycz-
nych na Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta 
– dziennikarza i członka Zarządu Związku Pola-
ków na Białorusi. Na szczęście ostatnio po roku 
zwolniono z więzienia Andżelikę Borys – bardzo 
zasłużoną i aktywną Prezes ZPB.

Bardzo poważną i niebezpieczną sprawą 
jest wskazywanie przez dyktatorów Łuka-
szenkę i Putina szczególnie po barbarzyńskiej 
napaści Rosji na Ukrainę i sfałszowanych 
wcześniej wyborach na Białorusi, kilkusetty-
sięcznej mniejszości polskiej, jako głównych 
wrogów. Wynikiem tego są brutalne represje 
całego aparatu państwowego wobec Polaków 
– mieszkających na tych ziemiach od wieków – 
za to, że czują się Polakami, za ich solidarność 
z Polską oraz z demokratyczną opozycją na Bia-
łorusi, która w ubiegłych latach w kilkusettysięcz-
nych demonstracjach broniła demokracji oraz 
współpracy z Zachodem.

Nie mniejsze nasze oburzenie budzą repre-
sje i akty terrorystyczne, których dopuszcza się 
reżim Łukaszenki wobec działaczy opozycji de-
mokratycznej na Białorusi i mniejszości polskiej, 
dziennikarzy, działaczy społecznych – na porząd-
ku dziennym są porwania, więzienie bez wyro-
ków, represje i tortury.

Apelujemy do Prezydenta, Premiera 
i Rządu RP o podjęcie możliwie szerokich zabie-
gów dyplomatycznych na arenie międzynarodo-
wej – głównie Unii Europejskiej i państw zrzeszo-
nych w NATO – dla obrony Polaków oraz opozycji  
demokratycznej na Białorusi, militaryzowanej 
i wchłanianej przez Rosję.
Apelujemy również do władz Rzeczypospolitej 
Polskiej o stworzenie państwowego funduszu 
pomocowego dla wsparcia Polaków na Biało-
rusi będących w trudnej sytuacji materialnej 
- również ofiar wojny, agresji Rosji na Ukrainę.

Apelujemy do samorządów terytorial-
nych, organizacji pozarządowych i obywateli 
Polski, aby oddolnie nawiązać kontakt z pol-
skimi środowiskami na Białorusi i w wyniku 
konsultacji uzgodnić możliwą formę wsparcia.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopol-
ski od początku swojej działalności rozwija współ-
pracę samorządową ze Wschodem, szczególnie 
rejonami zamieszkiwanymi przez duże skupiska 
Polaków. W ciągu ponad 30 lat zorganizowali-
śmy wyjazdy 500 samorządowców na Białoruś, 
Ukrainę (tygodniowy wyjazd w 1997 roku 150 
samorządowców dla nawiązania partnerstw), 
Litwę i do Królewca, których celem było nawią-
zanie bezpośrednich kontaktów i promowanie 

międzynarodowej współpracy samorządowej. 
Sztandarowym projektem naszego Stowarzysze-
nia już od ponad 20 lat jest Akcja „Podarujmy 
Lato Dzieciom ze Wschodu”, w ramach której 
zorganizowaliśmy wakacyjny wypoczynek dla 
2500 dzieci i opiekunów polskich ze Wschodu. 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskie 
było pomysłodawcą i organizatorem w pierwszej 
dekadzie XXI wieku trzech edycji Akcji Solidarni 
z Białorusią, udzielając pomocy charytatywnej 
dla osób represjonowanych z demokratycznej 
opozycji i ich rodzin.

Otrzymują:
1. Prezydent RP
2. Prezes Rady Ministrów
3. Marszałek Sejmu RP
4. Marszałek Senatu RP
5. Stowarzyszenie Wspólnota Polska
6. Samorządy w Polsce

Od Redakcji:
Na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 
21 listopada br. Kazimierz Barczyk wiceprzewodniczący 
Sejmiku złożył poprawkę do projektu budżetu na przy-
szły rok o przeznaczenie przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego 1 miliona złotych na pomoc humanitar-
ną dla najbardziej potrzebujących Polaków na Białoru-
si oraz polskich uchodźców z Białorusi, którzy przed 
represjami reżimu Łukaszenki schronili się w Polsce.

Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 
oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Powitanie dzieci ze Wschodu w Sali Obrad Rady Miasta  
Krakowa  z udziałem m.in.: Prezes ZPB Andżeliki Borys

Powitanie dzieci ze Wschodu w Auli Polskiej Akademii Umiejętności 
z udziałem m.in.: Prezesa PAU prof. Andrzeja Białasa, Senatora RP 
Andrzeja Pająka, Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka.

Andżelika Borys – Prezes ZPB i Kazimierz Barczyk  
– Przewodniczący SGiPM

Apel o solidarność i pomoc humanitarną dla mniejszości polskiej na Białorusi
APEL

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do władz Rzeczypospolitej Polskiej
oraz

do samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i obywateli o solidarność i pomoc humanitarną dla mniejszości polskiej 
na Białorusi prześladowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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OLKUSZ
A.N.Q.A.

Niedawno skontaktował się 
z nami Czytelnik, który prosił o in-
terwencję w  sprawie parkowania 
na miejscach dla niepełnospraw-
nych przez osoby do tego nieupraw-
nione. Postanowiliśmy przyjrzeć 
się sprawie bliżej. Jak wygląda 
ta kwestia w praktyce?

Kwestia parkowania to jeden 
z  najczęściej poruszanych tematów 
w  ramach prowadzonych przez nas 
interwencji. Dostaliśmy niedawno 
maila od mieszkańca Olkusza, skarżą-
cego się na zajmowanie parkingów dla 
niepełnosprawnych przez osoby, które 
według niego nie mają do tego upraw-

nień. W tym konkretnym przypadku 
sprawa dotyczyła miejsc postojowych 
zlokalizowanych na olkuskim rynku. - 
Jak długo będzie tolerowane zachowanie 
osób wykorzystujących znajomość luk 
prawa przed sądami w celu unikania kar 
za zajmowanie swoimi samochodami 
niewłaściwie oznaczonych miejsc dla 
niepełnosprawnych? – pyta Czytelnik.

Razem z wiadomością, na naszą 
redakcyjną skrzynkę, nadesłane zo-
stały również zdjęcia samochodów po-
zostawionych w omawianym miejscu. 
Postanowiliśmy poprosić o komentarz 
do zaistniałej sytuacji olkuski magi-
strat. Jak informuje rzecznik prasowy 
samorządu, Straż Miejska w Olkuszu 
podejmuje interwencje w ramach po-
siadanych kompetencji i uprawnień.

- W ostatnim okresie funkcjonariusze 
SM nie odnotowali nieprawidłowości 
w parkowaniu w miejscach przeznaczo-
nych dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
w rejonie Rynku. Natomiast na podstawie 
zdjęć nie jestem w stanie ocenić, czy kie-
rujący uwidocznionymi pojazdami mieli 
uprawnienia do zajmowania miejsca 
specjalnego. Zdjęcia nie pozwalają ustalić, 
czy np. za szybą znajdowała się stosowna 
informacja o uprawnieniu do zajmowania 
miejsc dla niepełnosprawnych – mówi 
Michał Latos.

Parkowanie na miejscu dla in-
walidów, czyli tak zwane parkowanie 
na kopercie, przysługuje wyłącznie 
osobom z orzeczoną niepełnospraw-
nością. Każde odstępstwo od tej zasady 
grozi mandatem i punktami karnymi. 
Aby móc w  ten sposób pozostawić 
pojazd, trzeba za szybą umieścić spe-
cjalną kartę parkingową. Przysługuje 
ona zarówno dorosłym z  niepełno-
sprawnością, jak i niepełnosprawnym 
dzieciom. Warto wiedzieć, że jest ona 
przypisana do osoby, a nie do auta. Aby 
ją uzyskać, należy posiadać orzeczenie 
o niepełnosprawności, gdzie stwier-
dzone jest znaczne ograniczenie moż-
liwości samodzielnego poruszania się 
i  zawarte są wskazania do wydania 
karty parkingowej.

Kto może parkować 
na miejscu dla 

niepełnosprawnych?

BUKOWNO
Wiola Woźniczko, fot. CHERRY SO-
FTWARE MIGAWKA Jan Wiśniewski

2 5 par małżeńskich, które 
od kilkudziesięciu lat są ze sobą 
na dobre i  na złe, świętowało nie-
dawno w  Bukownie żelazne, dia-
mentowe oraz złote gody.

Przez te wszystkie spędzone ra-
zem lata przetrwali niejedno - dzielili 
radości i smutki, a także wspólnie roz-
wiązywali problemy dnia codziennego. 
Bez wątpienia są najlepszym wzorem 
dla młodszych stażem małżeństw.

Żelazne Gody świętowały trzy 
pary: Wiesława i Stanisław Buczyńscy, 
Julianna i Kazimierz Probierzowie oraz 
Stefania i Zygmunt Ślusarczykowie.

Jadwiga i Antoni Boreccy, Stani-
sława i Stanisław Skubisowie, Halina 
i Zdzisław Sowowie, Alina i Tadeusz 
Łaskawcowie – to z kolei pary małżeń-
skie, które sakramentalne „tak” powie-
działy sobie 60 lat temu i w tym roku 
obchodzą swoje Diamentowe Gody.

Jubilatom świętującym Złote 
Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeń-
skiego „Medale Róży” nadawane przez 
Prezydenta RP wręczył burmistrz 
Bukowna Mirosław Gajdziszewski. 
Do tego grona należą: Mirosława 
i  Ryszard Durdowie, Helena i  Józef 
Dziedzicowie, Krystyna i  Franciszek 
Gilowie, Weronika i  Stanisław Ha-
zowie, Jadwiga i Andrzej Kondkowie, 
Janina i Stanisław Kosnowie, Bernarda 
i  Jan Kuchnowie, Kazimiera i  Jan 
Moskwowie, Helena i Edward Nawa-
rowie, Maria i Zbigniew Nowakowie, 
Urszula i Kazimierz Piątkowie, Wanda 
i Eugeniusz Serwatkowie, Maria i Ja-
nusz Skawińscy, Janina i  Stanisław 
Skorusowie, Małgorzata i  Stanisław 
Szewczykowie, Bogusława i Zdzisław 
Szotkowie, Maria i Leszek Wilkowie 
oraz Janina i Antoni Zawadowie.

„W gronie tak zacnych Jubilatów 
znalazła się wieloletnia kierowniczka 
Urzędu Stanu Cywilnego w  Bukownie, 
moja poprzedniczka Pani Bogusława 
Szotek, od której wiele się nauczyłam. 

Pani Bogusława przez wiele lat, między 
innymi udzielała ślubów mieszkańcom 
Bukowna, była również współorganiza-
torem takich uroczystości jak dzisiejsza. 
Dziś wraz ze swym małżonkiem staje 
z drugiej strony, przyjmując gratulacje 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Z tak 
miłej okazji, jeszcze raz składam wszyst-
kim Państwu, Drodzy Jubilaci gratulacje 
za dotychczasowe przeżycie tak pięknej, 
wspólnej drogi życia. Za ofiarną miłość, 
przykład życia, cierpienia, łzy radości, 
noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy 
siwy włosy na skroni. Życzę pogodnej przy-
szłości i jeszcze wielu Jubileuszy” - mówi-
ła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bukownie Renata Piekoszewska.

Pary, które będą obchodzić jubi-
leusze 70, 65, 60 lub 50-lecia pożycia 
małżeńskiego w  przyszłym roku, 
mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu 
Cywilnego w  Bukownie do dnia 10 
grudnia 2022 r.

Całe życie razem…

Ogłoszenie
   

 
Gminy Trzyciąż.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 
35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 
2021 r. poz. 1899 ) Wójt Gminy Trzyciąż ustala i podaje do publicznej 
wiadomości:

Wykaz z dnia 25 listopada 2022 r.
obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę lub najem 

Położenie
działki 

L.p Nr działki Pow.
działki

Przeznaczenie
działki/lokalu

Czynsz
w zł

Płatność Pow.
lokalu

1. Dz. Nr 1/2 0.0163 ha Glanów magazyn 230,00 zł 
netto

miesięczna 64,34 m2

2. Dz. Nr 193/3
- część działki 
z budynkiem
Dz. Nr 
192/152

0.2331 ha

0.1385 ha Cel oświatowy

Trzyciąż,
ul. Leśna 14

UP - Tereny 
usług publicznych

UP - Tereny 
usług publicznych

10,00 zł 
netto

miesięczna 612,54 m2

1344 m2

3. Dz. Nr 215 0.3600 ha

0.2390 ha
0.4741 ha

Imbramowice 
nr 140

Imbramowice 
nr 119

UPd - Tereny usług 
publicznych, wymaga 
uzyskania uzgodnienia
od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków

320,00 zł 
netto

miesięczna Lokal o pow.
44,3 m2 

w budynku 
SPZOZ 
Trzyciąż

4. Dz. Nr 32/4,
32/5, 193/10,
Dz. Nr 31/4

0.0900 ha
0.2000 ha
0.2150 ha
0.5326 ha

Tarnawa
nr 152

2000,00 zł 
netto

miesięczna

UP - Tereny 
usług publicznych

UP - Tereny 
usług publicznych

650 m25. Dz. Nr 519/1
Dz. Nr 519/3

Michałówka
nr 23

2000,00 zł 
netto

miesięczna

0.0152 ha UU - Teren zabudowy 
usługowej, komercyj.

50,87 m26. Dz. Nr 292
z budynkiem

Zadroże
nr 72

420,00 zł 
netto

miesięczna

0.3600 ha 665,99 m27. Dz. Nr 292
- część działki 
z budynkiem

2000,00 zł 
netto

miesięczna

Podany czynsz powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy lub najmu na 
warunkach zawartej umowy.
Wykaz podlega wywieszeniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Trzyciąż w Trzyciążu, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż przez okres 21 dni. 

Wójta Gminy Trzyciąż o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości
przeznaczone do oddania w dzierżawę lub najem położonych na terenie

"Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego"

"Śladami Piłsudskiego-korzenie" 

Projekt skierowany do 20 dorosłych osób, mieszkańców powiatu olkuskiego,
zakłada organizację:
- Spotkania dotyczącego postaci Józefa Piłsudskiego
- Wycieczkę do Wilna
- Konkurs plastyczny oraz finał projektu

Olkuskie Stowarzyszenie PROGRES informuje o możliwości uczestnictwa 
w projekcie pod nazwą "Śladami Piłsudskiego - korzenie" 

współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Niezbędnych informacji udzielimy w siedzibie Stowarzyszenia 
przy ul. Janusza Korczaka 7 bądź pod numerem telefonu 32 706 54 50 

„Zróbmy wspólnie coś dla ducha i dla ciała”
Projekt współfinansowany przez Powiat Olkuski

Olkuskie Stowarzysznie PROGRES od 01.07.2022r. realizuje zadanie publiczne 
pn.: „Zróbmy wspólnie coś dla ducha i dla ciała”, współfinansowane ze środków 

przekazanych przez Powiat Olkuski. Projekt skierowany jest do 20-stu mieszkańców Powiatu Ol-
kuskiego, którzy z uwagi na niepełnosprawność, stan zdrowia, sytuację ekonomiczną, znajdują się 
w trudnej sytuacji życiowej. By wpłynąć na poprawę ich samopoczucia, podnieść samoocenę, popra-
wić kontakty społeczne, Stowarzyszenie wyszło z inicjatywą organizacji działań podzielonych na dwa 
bloki: motywacyjno-emocjonalny - obejmujący spotkania grupowe 
i indywidualne z psychologiem i z pedagogiem oraz rekreacyjno – 
zdrowotno – wizerunkowy. W jego ramach beneficjenci mieli okazję 
uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami ds. wizerunku (fryzjer, 
kosmetolog, dietetyk, terapeuta zajęciowy). Brali udział także w wy-
jeździe na basen ze strefą SPA i tężnią solankową w Wolbromiu, 
połączonym z integracyjnym obiadem. Efekty spotkań uczestnicy 
będą mogli zaprezentować 30.11.2022r. podczas finału projektu, 
w trakcie którego odbędzie się konkurs na najlepszy wizerunek. Dla 
trzech najlepiej prezentujących się beneficjentów Stowarzyszenie 
przewidziało nagrody rzeczowe.

OGŁOSZENIA PŁATNE

ZGŁOŚ INTERWENCJE:  
32 754 44 77
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KRONIKA POLICYJNA

OLKUSZ
A.N.Q.A.

- Czym różnią się spółdziel-
nia mieszkaniowa od wspólnoty 
mieszkaniowej? – Na takie pytanie 
postanowiliśmy znaleźć odpowiedź 
po serii telefonów dotyczących 
funkcjonowania obu instytucji. 
Na czym polega ich działalność 
i która z nich jest lepsza?

W zeszłym tygodniu otrzymali-
śmy telefon od mieszkańca jednego 
z  bloków na osiedlu Pakuska w  Ol-
kuszu. - Nigdy nie było u nas domofonu. 
W  latach 90-tych, jak je montowali 
na całym osiedlu, to trzech sąsiadów 
powiedziało, że szkoda im pieniędzy. 
Naszą klatkę pominięto i po dziś dzień 
mamy z tego tytułu problemy. Ciągle ktoś 
przesiaduje u nas na schodach, bo każdy 
może tutaj wejść. Jak nie wałęsająca 
się młodzież, to bezdomni albo lumpy. 
Klatka jest ciągle zaśmiecona a ściany 
pobazgrane. Jakiś czas temu zadzwo-
niłem do spółdzielni i  zapytałem, jak 
wygląda kwestia montażu domofonu. 
Usłyszałem w  słuchawce, że to sprawa 
lokatorów, a  nie spółdzielni i  oni się 
w takie rzeczy nie angażują. Jak chcemy, 
to możemy go sobie sami założyć i wtedy 
ewentualnie ich o  tym powiadomić – 
relacjonował mieszkaniec jednego 

z bloków znajdujących się w zasobach 
Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W trakcie rozmowy powoływał 
się on również na doświadczenia 
swoich znajomych, mieszkających 
w  budynku będącym wspólnotą 
mieszkaniową. – U kolegi była podob-
na sytuacja, ale oni raz do roku mają 
zebranie wspólnoty i  podjęli uchwalę, 
że chcą przeznaczyć środki z  funduszu 
remontowego na montaż domofonu 
i firma zarządzająca ich blokiem to zro-
biła – opowiadała osoba dzwoniąca 
do naszej redakcji. Była to kolejna 
z rozmów, w której mieszkańcy Olku-
sza przywoływali różnice w funkcjo-
nowaniu spółdzielni mieszkaniowej 
i wspólnoty mieszkaniowej. Zainspi-
rowało nas to do tego, aby porównać 
obie formy zarządzania nieruchomo-
ściami. Swoją wiedzą na ten temat 
postanowił podzielić się z  nami 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„NOWA”, która jest również zarządcą 
kilku wspólnot mieszkaniowych.

Czym są spółdzielnie 
mieszkaniowe?

- Spółdzielnia mieszkaniowa jest 
podmiotem gospodarczym, który po-
siada osobowość prawną. Specyfika 
jego działania opiera się na regulacjach 
Ustawy o  spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz na zasadach wynikających 

z  Prawa spółdzielczego. Członkowie 
spółdzielni posiadają określone spół-
dzielcze prawa do lokali lub prawo 
odrębnej własności – informuje Mi-
chał Tworus, prezes SM „Nowa” 
w  Olkuszu. - Spółdzielnia jest osobą 
prawną w rozumieniu prawa cywilnego, 
co oznacza, że może nabywać prawa 
i  zaciągać zobowiązania. Spółdzielnia 
odpowiada za zobowiązania całym 
swoim majątkiem, natomiast człon-
kowie ponoszą ryzyko jej działalności 
gospodarczej (tj. uczestniczą w stratach 
i zyskach spółdzielni) tylko do wysokości 
zadeklarowanych udziałów – dodaje 
nasz rozmówca.

Spółdzielnie są zrzeszeniem 
osób fizycznych i  prawnych. Wedle 
ustawy regulującym ich działalność, 
podstawowym celem spółdzielni 
mieszkaniowych jest zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych osób będą-
cych ich członkami. Spółdzielnia jako 
osoba prawna ma swoją nazwę, która 
podlega ochronie prawnej. Każdy jej 
członek ma prawo uczestniczyć w za-
rządzaniu w  granicach określonych 
ustawą, brać udział w walnych zebra-
niach i zapoznawać się z większością 
dokumentów. Własność spółdzielcza 
jest własnością członków, a  więc 
jest własnością prywatną członków 
spółdzielni. Z  reguły spółdzielnie 
mają większe zasoby od pojedynczych 
wspólnot, co jest plusem przy nego-
cjacjach z firmami budowlanymi czy 
usługowymi.

Co to jest wspólnota 
mieszkaniowa?

Z kolei wspólnota mieszkaniowa 
to zrzeszenie mieszkańców, które 
nie posiada osobowości prawnej. 
Członkiem wspólnoty może być 
każda osoba mająca prawo odrębnej 
własności lokalu w  danej nierucho-
mości. - Wspólnota mieszkaniowa 

jest ułomną osobą prawną, działającą 
na podstawie ustawy o własności lokali. 
Mankamentem we wspólnocie może 
być nieprecyzyjny charakter ustawy re-
gulującej funkcjonowanie wspólnot, 
co pozwala na swobodną interpretację 
części przepisów, co z kolei może powo-
dować łatwość nadużyć. Każdy właściciel 
może zaskarżyć uchwały wspólnoty, jeśli 
coś mu nie odpowiada. W praktyce tego 
rodzaju sprawy sądowe są długotrwałe 
i  mogą być mało skuteczne – mówi 
Michał Tworus.

Prezes SM „Nowa” dodaje rów-
nież, że wspólnota może nabywać 
prawa i zaciągać zobowiązania, któ-
rymi obciążony może zostać każ-
dy pojedynczy członek wspólnoty. 
- Każdy właściciel nieruchomości 
ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu, 
brać udział w zebraniach wspólnoty 
i  zapoznawać się z  dokumentami. 
We wspólnocie długotrwały brak płat-
ności u  jednego mieszkańca może 
bardzo mocno zakłócić jej płynność 
finansową. Podejmowanie decyzji 
we wspólnotach może nie być łatwe, 
gdyż wpływ na to mają m.in. konflikty 
sąsiedzkie – przyznaje szef spółdzielni 
na osiedlu Słowiki, dodając przy tym, 
że nie ma jednoznaczniej odpowiedzi, 
która forma zarządzania nieruchomo-
ściami mieszkalnymi jest lepsza.

- Wszystko zależy od efektywności 
gospodarowania środkami finansowy-
mi, bez względu na formę prawną nieru-
chomości. W sytuacji, gdy pieniądze będą 
źle wydawane a decyzje zbyt pochopnie 
podejmowane, doprowadzić to może 
do kłopotów finansowych wszystkich. 
Bezpieczniejszą formą wydaje się być 
spółdzielnia mieszkaniowa, która 
podlega ściślejszym regulacjom praw-
nym oraz szerokim formom kontroli 
zewnętrznej, podlegająca większej ilości 
przepisów oraz form kontroli – podsu-
mowuje Michał Tworus.

Wspólnota czy spółdzielnia?

OLKUSZ
KPP Olkusz

Policjanci Referatu dw. z  Ko-
rupcją i  Przestępczością Gospo-
d a r c z ą  K o m e n d y  Po w i a t o w e j 
Policji  w  Olkuszu zatrzymali 
50-letniego mężczyznę, podejrze-
wanego o  liczne oszustwa doko-
nywane na terenie całego kraju. 
Mężczyzna prowadził  spółkę, 
oferującą budowę drewnianych 
domów i  zawierał z  klientami 
umowy. Wykonywał jednak tylko 
pierwszy etap prac budowlanych 
i  zaprzestawał dalszych działań. 
W  ten sposób oszukał klientów 
na blisko 2,5 miliona złotych.

Policjanci Wydziału Kryminal-
nego Komendy Powiatowej Policji 
w  Olkuszu otrzymali w  paździer-
niku br. zgłoszenie kobiety, która 
została oszukana przez 50-latka, 
który prowadził spółkę, oferującą 
budowę drewnianych domów. Spół-
ka wykonała jedynie pierwszy etap 
prac budowlanych i  zaprzestała 
dalszych działań. Policjanci przesłu-
chali kilkunastu klientów, z którymi 
mężczyzna zawierał umowy na bu-
dowę domów drewnianych i ustalili, 
że po dokonaniu przez nich wpłaty, 
wykonał jedynie pierwszy etap prac 
budowlanych. W  takiej sytuacji 
znalazło się 14 klientów z  terenu 
całej Polski, którzy zawierali umo-

wy z  50-latkiem i  stracili w  sumie 
prawie 2,5 miliona złotych.

Policjanci w  tej sprawie zabez-
pieczyli dokumentację spółki prowa-
dzonej przez 50-latka, wskazującej 
na wyrządzenie szkody wielu pod-
miotom gospodarczym oraz osobom 
fizycznym na terenie całego kraju 
w okresie 2021-2022 roku. Ustalono 
również, że przedsiębiorca oprócz 
inwestorów oszukał także wielu 
podwykonawców, składy budowlane 
oraz hotele, gdzie lokował swoich 
pracowników. Pracownicy spółki nie 
mieli również wypłacanych wyna-
grodzeń, pracodawca nie regulował 
składek ZUS i nie pokrywał także 
kosztów najmu pomieszczeń i dzier-
żawy maszyn i urządzeń.

Na podstawie obszernego mate-
riału dowodowego zgromadzonego 
w tej sprawie, 15 listopada br. olkuscy 
policjanci zatrzymali mężczyznę po-
dejrzewanego o te oszustwa. 16 listo-
pada 50-latek został doprowadzony 
do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, 
gdzie przedstawiono mu 11 zarzutów 
dotyczących oszustw. Na wniosek 
olkuskiej prokuratury, 16 listopada 
Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował 
wobec podejrzanego środek zapobie-
gawczy w  postaci aresztu tymcza-
sowego na 3 miesiące. 17 listopada 
br. mężczyzna został przewieziony 
do zakładu karnego. Sprawa ma cha-
rakter rozwojowy, śledczy ustalają  
kolejnych pokrzywdzonych.

Oszustwo „na 
drewniane domy”

JAROSZOWIEC
KPP Olkusz

W dniu 21.11. br. w  Jaroszowcu 
przy ulicy Kolejowej, w powiecie olku-
skim, samochód potrącił pieszą. Ranna 
15-latka trafiła Lotniczym Pogotowiem 
ratunkowym do szpitala w Krakowie.

Do zdarzenia doszło około go-
dziny 16.30 przy ulicy Kolejowej 
w Jaroszowcu. Jak wstępnie ustalono, 
kierowca seata potracił nastolatkę 
w  rejonie przejścia dla pieszych. 
Mężczyzna był trzeźwy. Ranna na-
stolatka została przetransportowana 
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
do krakowskiego szpitala. Na miejscu 
obecny był technik kryminalistyki. 
Policjanci wyjaśniają dokładnie oko-
liczności tego wypadku drogowego.

Przypominamy, że okres jesienny 
i  zimowy to pora, kiedy widoczność 
ma największy wpływ na powstawa-
nie wypadków. To czas szczególnie 
niebezpieczny dla pieszych. Jesienią 
i zimą widoczność może być zła na-

wet w  ciągu dnia. Pieszy jest gorzej 
widoczny nawet tam, gdzie są oświe-
tlone ulice. Pieszy widzi samochód, 
ale nie zawsze kierowca widzi pie-
szego. Pieszy należy do tzw. grupy 
„niechronionych uczestników ruchu 
drogowego”. W zderzeniu z pojazdem 
ma niewielkie szanse na przeżycie.

Zagrożenia dla 
pieszych:

-pieszy widzi samochód, ale nie 
zawsze kierowca widzi pieszego,

-na mokrej nawierzchni wydłuża 
się droga hamowania pojazdu,

-niekorzystna pogoda przyczynia 
się do złego samopoczucia powodując 
u wielu osób rozproszenie uwagi.

Policjanci zachęcają do korzysta-
nia z elementów odblaskowych nawet 
w  terenie zabudowanym. Zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego każdy 
pieszy, który porusza się po zmroku 
po drodze poza obszarem zabudowa-
nym, musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierujących.

W  nocy lub przy złej pogodzie, 
kierowca widzi pieszego ubra-
nego w  ciemny strój z  odległości 
około 20-30 metrów. Jeśli pieszy 
ma na sobie jasne ubranie, widoczny 
jest z odległości około 50 metrów, gdy 
ma kamizelkę lub element odblasko-
wy, z  odległości około 150 a  nawet 
300 metrów.

Potrącenie 
15-latki  

w Jaroszowcu

Najbliższe szkolenia dla  
przedstawicieli olkuskich  

organizacji pozarządowych:

szkolenie „Jak urozmaicić spo-
tkanie z Zespołem i odbiorcami 

naszych działań?”
1 grudnia 2022 r, godz. 15:00 - 19:00

„Pozyskiwanie dofinansowania  
do projektów organizacji pozarzą-
dowych na przykładzie Programu 

Aktywni+” 
15 grudnia 2022 r, godz. 15:00 - 18:00

Zapisy i informacje pod numerem  
telefonu: 573 993 472. 

Liczba miejsc ograniczona. 

Skorzystaj z usług świadczonych przez doradców i praktyków   
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”: 

• Centrum Wolontariatu,  czynne w każdą środę w godz.: 12 :00 -16:00; 
Umów się na doradztwo indywidualne: 698 211 780
• Centrum POMOST – wsparcie olkuskich organizacji pozarządowych,  
czynne w każdy czwartek w godz. 10.00-14.00. 
Umów się na doradztwo indywidualne: 573 993 472
• Grupa wsparcia dla uchodźców z Ukrainy połączona z nauką języka 
polskiego: każdy czwartek w godzinach 10.00-13.00. 
Dowiedz się więcej: 788 799 675

Centrum znajduje się  
w budynku Podziemnego  
Olkusza, Rynek 4, I piętro

.

OGŁOSZENIE PŁATNE

www.przeglad.olkuski.pl
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WOLBROM
Ewa Barczyk

Na co dzień zawodowy strażak, 
trener personalny, ale także utytu-
łowany kulturysta. 20 listopada, 
podczas mistrzostw świata w kul-
turystyce federacji PCA (Physical 
Culture Association) Worlds Cham-
pionships w Birmingham w Wielkiej 
Brytanii, Marcin Barczyk z  Wol-
bromia osiągnął kolejny znaczący 
sukces w swojej karierze sportowej, 
zdobywając tytuł wicemistrzowski.

Swoją przygodę ze sportem wy-
czynowym Marcin zaczynał w  dzie-
ciństwie z UKS Judo Wolbrom, gdzie 

zdobywał pierwsze laury jako judoka. 
Potem skoncentrował się na zajęciach 
w  wolbromskiej siłowni, gdzie pod 
okiem wolbromskiego pasjonata kultu-
rystyki Klaudiusza Noconia rozpoczął 
karkołomną drogę do obecnego wyglą-
du, budując karierę w tej wymagającej 
i  oryginalnej dyscyplinie: rozpoczął 
od kategorii do 85 kg, a obecnie star-
tuje w  kategoriach powyżej 100 kg, 
z wyjątkiem federacji PCA, gdzie ogra-
niczeniem jest wzrost, a nie waga. Rów-
nocześnie, z pracą na siłowni, studiował 
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
w  Warszawie, wiążąc się zawodowo 
z ratownictwem pożarniczym. Aktu-
alnie pracuje natomiast w komendzie 

miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Chorzowie. Realizując swoją pasję, 
działa też jako trener personalny.

Warto zaznaczyć, że sukces osią-
gnięty w Birmingham przez 33-letnie-
go kulturystę z Wolbromia nie jest jego 
pierwszym w tym roku. W kwietniu 
Marcin wygrał bowiem Mistrzostwo 
Polski w federacji PCA, zapewniając 
sobie tym zwycięstwem miejsce w re-
prezentacji Polski na Mistrzostwach 
Świata PCA Universe 2022 w Coventry 
w  Wielkiej Brytanii, gdzie również 
zdobył tytuł wicemistrzowski.

„Jestem kulturystą, startującym 
w  zawodach. Sportami sylwetkowymi 
zajmuję się już od kilku lat, ciągle 

pogłębiając swoją wiedzę na różnych 
kursach, a także na podstawie własnych 
doświadczeń. Mogę pomóc osobom po-
czątkującym i średnio zaawansowanym 
dojść do wymarzonej sylwetki, poprzez re-
dukcję tkanki tłuszczowej lub budowanie 
masy mięśniowej. Oferuję rozpisywanie 
planów treningowych, a  także układa-
nia indywidualnych diet pod klienta” 
- reklamuje się Marcin, przestrzegając 
jednak, że droga do sylwetki, jaką sam 
osiągnął, jest żmudna oraz wymaga 
stalowej konsekwencji i dyscypliny.

Gratulujemy utalentowanemu 
kulturyście z Wolbromia spektaku-
larnego sukcesu i  życzymy tytułu 
mistrza świata!

Marcin Barczyk wicemistrzem 
PCA Worlds Championships

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

>LOMBARD<

Skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel. 512 777 884 

Tomasz Kiełtyka
Olkusz, Kasztanowa 4,

czynne: pon.-sob. 8.00-20.00

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

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910 Oleje, filtry, akcesoria 

i profesjonalne narzędzia samochodowe

Olkusz, ul. Sikorka 21.       Czynne pon.-pt. 8:18, sob. 8:14

HURTOWNIA

MOTORYZACYJNA

32 645 06 60               601 525 210

Twoja reklama już od

6053 zł
szczegóły:
tel. 32 754 44 77
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Oferujemy usługi z zakresu psychologii 
i psychiatrii dla dorosłych oraz dzieci 
i młodzieży takie jak:
•Psychoterapia indywidualna, grupowa

•Terapia uzależnień, osób współuzależnionych, DDA

•Terapia rodzin, terapia pary

•Konsultacja seksuologiczna

•Diagnoza psychiatryczna i farmakoterapia 
(dorośli, dzieci i młodzież)

•Badanie psychologiczne wykonywane przez 
psychologa klinicznego

•Diagnoza psychologiczna oceniająca poziom 
rozwoju poznawczego i społeczno – emocjonalne-
go dziecka oraz rozszerzenie diagnozy w kierunku 
zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń 
zachowania, zaburzeń nastroju, zaburzeń 
lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń 
psychotycznych, samouszkodzeń (psychiatra, 
psycholog)

•Wczesna diagnoza rozwoju psychospołecznego 
małego dziecka

•Diagnoza i terapia neurologopedyczna

•TUS - trening umiejętności psychospołecznych dla 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych

•Weekendowe treningi i warsztaty tematyczne

•Szkoła dla rodziców

•Grupy wsparcia/psychoedukacyjne dla dorosłych  
oraz młodzieży

•Konsultacje z psychodietetykiem – dietetykiem 
klinicznym

•Konsultacje łączone (psychiatra, prawnik, 
psycholog, pracownik socjalny, pedagog, 
logopeda, dietetyk)

Założyciel: Patrycja Bogajewska 
psycholog, psychoterapeuta

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem klinicznym oraz psychoterapeutycznym. 
Pracujemy w podejściu psychodynamicznym, systemowym, integracyjnym, poznawczo – behawioralnym.

W skład zespołu wchodzi specjalista psychiatrii dorosłych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, 
psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, terapeuci systemowi – dzieci 

i młodzieży, z nurtu behawioralno – poznawczego oraz psychodynamicznego, seksuolog, 
dietetyk kliniczny - psychodietetyk, pedagog, neurologopeda. 

Obecnie trwa nabór do grupy psychoterapeutycznej dla dorosłych (DDA/DDD) oraz grupy rozwojowej dla 
młodzieży jak również dzieci do grupy TUS (trening umiejętności psychospołecznych).
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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 
Mirosława Buczynowska dr. n. med. spe-
cjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00.  
Tel. 604 270 920. 
Bartosz Dudzicz chirurg ogólny, proktolog, 
konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG tarczycy, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów, usuwanie 
kaszaków, odcisków, włókniaków, usu-
wanie wrastających paznokci. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00;  
PON. 16:00 - 19:00
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny,  
proktolog, konsultacje, biopsje, USG jamy 
brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi 
chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum 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 ży-
laków, „pajączków” za pomocą sklero-
terapii, leczenie owrzodzeń. Kompresjo-
terapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Cen-
trum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00.  
Rejestracja telefoniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
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, le-
czenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. Jeden CZWARTEK w miesiącu  
17:20–19:30. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 
Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, sklerote-
rapia, leczenie żylaków. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
CZWARTEK 8:15–14:00. 

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 specjalista ortopeda. Ol-
kusz, ul. Króla K. Wielkiego 64. Rejestracja  
tel. 32 645 44 70, 695 514 481, 661 292 159.  
Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda trauma-
tolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek 
naprzeciw szpitala – obok piekarni). Reje-
stracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.  
od godz. 15.00 (zamiennie wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro nad Bankiem Millenium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestracja  
tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wielkiego 110, 
Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista or-
topeda 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 Medycz-
ne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.  
Rejestracja 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. Kon-
sultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja  
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:45–19:30. 

CHOROBY ZAKAŹNE
Jadwiga Głowacka lek. med. specjalista chorób 
zakaźnych. Centrum Medyczne ul. kr.K.Wiel-
kiego 64 przyjmuje w piątek od godz.16.00  
Rejestracja telefoniczna 32-645 44 70

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej 
– dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochi-
rurgia, badanie i usuwanie znamion barw-
nikowych, pełny zakres dermatologii este-
tycznej – botox, kwas hialuronowy, peelingi, 
laser frakcyjny i CO2 - odmładzanie, leczenie 
blizn, usuwanie guzków skórnych. rejestracja  
tel 32 6454470,  www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermato-
log, wenerolog (leczenie dorosłych i dzieci). 
Olkusz, ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr. 16.00-18.00.  
REJESTRACJA tel. 32 641 14 75, 602 236 380. 
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermato-
log, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16.  
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota No-
wak. Diagnostyka oraz leczenie cukrzycy i jej po-
wikłań. Możliwość konsultacji dietetycznych. 
Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Rejestracja tele-
foniczna w godz. 9-13: diabetolog- 505 163 293,  
dietetyk- 515 427 770.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroenterolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. 
Magdalena Knap-Zamarło, lek. specjalista ga-
stroenterolog dziecięcy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
-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. Przyjmu-
je: Centrum Medyczne „INTER MED” Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Czwartki od 16.00. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik. 
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17–18.  
Tel. 695 942 182.

Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologicz-
na. Kwalifikacje do zabiegów ginekologicz-
nych, kompleksowe prowadzenie ciąży, 
USG ginekologiczne, profilaktyka nowotwo-
rowa, leczenie zachowawcze nietrzyma-
nia moczu. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16.  
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskie-
go 8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96.  
Pon., śr., pt. 16–19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 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.
Krzysztof Pandel, ginekolog - położnik.
Prowadzenie ciąży, zaburzenia miesiączkowa-
nia, cytologia, leczenie nietrzymania moczu i 
obniżenia ścian pochwy, porady
ginekologiczne. Rejestracja: tel. 789 032 277.

KARDIOLOG 
Anna Maria Bednarek dr n. med. specjalista 
kardiolog. Certyfikowny Lekarz Lipidolog, 
echokardiografista. Ośrodek Specjalistycz-
nych Usług Medycznych Subsilva facebook.
com/lekarzolkusz.pl Rejestracja: 604 052 027
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. 
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wiel-
kiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32 645 44 70  
pn-pt 10–19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00.  
Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia 
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.
Tomasz Łuszczek Konsultacje, EKG, ECHO 
serca, Holter EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 16:00 - 20:00
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.  
Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.  
www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, 
ECHO serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: 
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 kar-
diolog. Specjalista chorób wewnętrznych. 
Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycz-
nych Subsilva facebook.com/lekarzolkusz.pl  
Rejestracja: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.).  
Wt. i pt. 17–19. 

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 la-
ryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wiel-
kiego 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 ESTETYCZNA
Ewelina Kubańska lekarz medycyny estetycznej, 
Tel. 501-377-511

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura ucha, 
refleksologia terapeutyczna stóp, masaż, bańka 
próżniowa, ogniowa, antycellulitowa. Gabinet 
„Twoja Aura” Olkusz, ul. Broniewskiego 1.  
Tel. 604 135 486.

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Na codzień zajmuje się ciężkimi przypadka-
mi, wymagającymi hospitalizacji i leczenia 
operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-

syny botulinowej, kwasu hialuronowego 
i osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabie-
gów dla urody, leczy botoksem migreno-
we bóle głowy, bruksizm, przykurcze czy 
nadpotliwość. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16.  
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyjmu-
je: Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 232 479 10 00.

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Ol-
kusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16–18.  
Tel. 603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsulta-
cje. 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 neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki.  
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 Okulistyka®, rejestra-
cja tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.
pl Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Woj-
ciech Banyś Specjalista Chorób Oczu.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. specja-
lista chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka 
(OCT, USG, foropter), wieloletnie doświad-
czenie w chirurgii zaćmy, jaskry, siatkówki. 
Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 16:30.  
Rejestracja tel. 606 790 500.
Magdalena Kuchno-Jop specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompu-
terowe badanie wzroku, dobór soczewek, 
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie za-
ćmy, OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Cen-
trum 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: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, nie-
dowidzenie, okulary, soczewki kontaktowe, 
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, so-
czewki kontaktowe i akcesoria, badanie oku-
listyczne, 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 dzie-
ci 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: 602 776 052.  
Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 
Subsilva facebook.com/lekarzolkusz. pl
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, 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 specjali-
sta medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

PODOLOG 
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin za-
prasza na specjalistyczne zabiegi w ob-
rębie 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 lecz-
nicze dla Twoich stóp. Olkusz, ul. Lipowa 5.  
Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl

Podolog. W ofercie terapie schorzeń stóp: od-
ciski i modzele, pękające pięty, grzybica stóp 
i paznokci, stopa cukrzycowa, wrastające 
paznokcie - klamry tytanowe, brodawki wiru-
sowe. Oraz wiele innych zabiegów pdologicz-
nych. Ul. Bóźnicza 5 tel. 530-788-848

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa Jani-
szewska, Certyfikowany Sp. Psychoterapii Uza-
leżnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28.  
Tel. 694 839 534. 
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy. 
Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i mło-
dzieży. Konsultacje. Tel. 668 123 956.
Anna Rogal-Paciej, lek. psychiatra. Leczenie 
zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, lęko-
wych, snu i innych. Olkusz ul. Jana Kantego 28 
(Pro Familia), tel: 32 754 35 22, Pon. 15-19.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz, 
ul. Nullo 35 b. Terapia małżeńska, nerwice, de-
presja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl2
Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny 
Justyna Jochymek – specjalista psycholog kli-
niczny, certyfikowany psychoterapeuta uza-
leżnień. Psychoterapia osób uzależnianych, 
współuzależnionych oraz DDA. Porady psy-
chologiczne oraz wsparcie osób w kryzysie 
psychologicznym. Psychologiczna diagnoza 
kliniczna. Centrum Medyczne S5, Olkusz,  
ul. K.K. Wielkiego 63, tel. +48 668 127 238.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Dia-
gnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych.  
Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Ewa Leśniak - pedagog, surdopedagog, tera-
peuta pedagogiczny. Diagnoza i terapia peda-
gogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym. Tel. 602 561 394.
Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny 
mgr Nadia Knyziak. Psychoterapia uzależnień, 
Psychoterapia osób współuzależnionych i 
osób z syndromem DDA. Badania i porady 
psychologiczne, tel. 501 286 603.
Agata Majda, psycholog, terapia krótkotermi-
nowa. Tel. 512 331 430. www.pracowniatera-
peutyczna.eu
Lidia Nalaskowska - psychoterapia, psychoanali-
za , terapia rodzinna, terapia uzależnień  Przyjmu-
je: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIĄTEK 13:00- 20:00
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. 
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja  
tel. 510 120 408. 
Psychoterapia indywidualna: dorośli, młodzież, 
terapia rodzin i par; grupy terapeutyczne 
- wiek: 11-14 lat i 14- 19, Olkusz ul. Górnicza 2  
tel. 502091259, www.iwonasiudak.cba.pl
WESPAR Gabinet Psychologiczno-Terapeu-
tyczny. Trening poznawczy seniorów 65+. 
Aktywizacja rozwoju psychomotorycznego 
dzieci. Terapia krótkoterminowa. 505 221 080. 
wespar.gabinet@gmail.com
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowa-
ny psychoterapeuta Gestalt, superwizor psy-
choterapii. Badania psychologiczne, psycho-
terapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłu-
pa, stawów obwodowych i mięśni. Terapia: 
kobiet w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, bli-
zny. Kinesioteraping, szeroki wybór masaży. 
Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502 212 663,  
www.fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJOMED” 
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, Po-
operacyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Tera-
pia Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A,  
tel. 885 628 627.
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DYŻURY APTEK OLKUSZ WOLBROM

Dyżur w porze nocnej tj. od godz. 20.00 do 8.00 dnia 
następnego. Harmonogram dyżurów aptek dostępny 

jest również na stronie Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

25.11 Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

26.11	 Apteka	pod	Słowikiem,	ul.	Buchowieckiego	15A	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

27.11	 Apteka	Hygieia,	Al.	1000-lecia	2b	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

28.11	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

29.11	 Apteka	Dbam	o	zdrowie,	ul.	K.K.	Wielkiego	14	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

30.11	 Apteka	Gemini,	ul.	K.K.	Wielkiego	28	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

1.12	 Apteka	Słoneczna,	ul.	K.K.	Wielkiego	60	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

Wiktor Radwański, mgr fizjoterapii. Rehabi-
litacja, terapia manualna, masaż leczniczy. Le-
czenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, mię-
śni, stawów. Olkusz ul. Polna 3. Tel. 452-580-591
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, spe-
cjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH 
dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, piętro -1 (Medesto).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Rehabilita-
cja neurologiczna. Kinezyterapia. Usprawnia-
nie ruchowe. Wizyty domowe. Tel. 508451924.
Fizjoterapia uroginekologiczna: terapia rozej-
ścia mięśni prostych brzucha, w obniżeniach 
narządów miednicy mniejszej, nietrzyma-
nia moczu, stolca, terapia blizn. Chorzów 
/Zabrze/dojazd do Pacjentki. fizjobella  
tel. 690681675

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wielkiego 54A. Pon., środa, 
czwartek 9.30-19.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świę-
tokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510.  
Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej 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, specja-
listyczna praktyka lekarsko-dentystyczna. 
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 
10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja w go-
dzinach pracy gabinetu lub telefonicznie  
Tel. 694 54 79 59.

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, protety-
ka, chirurgia stomatologiczna (implanty), 
RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro,  
tel. 327545900, 604294088.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Ol-
kusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja 
telefoniczna: 602 276 667. CenterDent 
Gabinety Stomatologiczne, dr n. med. lek. 
stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. stom. 
Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna Ru-
dzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14,  
tel. 326432530.

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górni-
cza 1. Pon., śr., pt. 9–20. Tel. 606 305 405. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Piątek 
9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00.  
Tel. 32 754 25 18.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatolo-
gicznej Barbara Kucharzewska – Malik, spe-
cjalista chirurgii stomatologicznej. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8–14, 
śr. i pt. 12–18, czw. 8.00-14.00. Rejestracja 
pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805 027. 
Umowa z NFZ.

TECHNIKA DENTYSTYCZNA
„Somadent”, ekspresowe wykonywanie pro-
tez, sklejenia, dostawienia zębów, klamer na 
poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (daw-
niej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 23, pon.-pt. 9-17,  
sobota 9-10.

TRYCHOLOG
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
„MEDESTO” Gabinet Medycyny Estetycznej. Me-
zoterapia, botox, nici PDO, radiofrekwencja mikro-
igłowa, modelowanie i powiększanie ust, osocze 
bogatopłytkowe i inne zabiegi. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 327545900, 604294088.
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Derma-
tologia lecznicza, kosmetyczna, dermato-
logia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64. Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikroder-
mabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, 
kwas hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi  
dematologiczne.

Gabinet kosmetyczny „URODA” Ender-
mologie – zbiegi modelujące, antycel-
lulitowe, ujędrniające twarz i ciało, 
złuszczanie ziołowe, kwasowe, makijaż 
leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Kr. Kazi-
mierza Wlk. 10/4 I piętro. Tel. 663166872  
www.gabinet-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infek-
cji i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
Czwartek 14:00–17:00. 

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 12.30 - 14.00, ul. 
Jana Pawła II 30, Olkusz. Choroby ne-
rek, prostaty, kamica moczowa, diagno-
styka USG i leczenie. Rej. 9.00–15.00.  
Tel. 32 643 30 19. 

USG 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – In-
dywidualna Praktyka Lekarska, Doppler, 
USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy 
brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, szy-
ja, staw kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20.  
Tel. 600 686 603, www.usgolkusz.pl

Natasza Idzikowska Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: USG 
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu mo-

czowego, USG szyi, USG tarczycy, USG śli-
nianek, USG węzłów chłonnych (w tym USG 
szyi, USG dołów pachowych), USG jąder,  
USG tkanek miękkich, USG blizny.

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. spe-
cjalista radiodiagnostyki. Centrum Medycz-
ne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I 
piętro (winda). Rejestracja tel. 696 514 481, 
32 645 44 70, pon.-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 chi-
rurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmu-
je: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIĄTEK 16:00–19:30.

Panek Grzegorz - Centrum Medycznym IN-
TER-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 pa-
chwin), USG jąder, USG tkanek miękkich, 
USG blizny. Przyjmuje: dwa piątki w miesią-
cu 16:00-20:00

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Wt., 
czw. – Przychodnia „Esculap”, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (obok „Skarbka”). Godz. 15.30–18,  
tel. dom. 32 643 38 46, 600 249 359. 

REKLAMA
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Olkusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20

Maria Trzcionkowska
lek. dentysta

Specjalistyczna 
praktyka lekarska

Tel. 606 305 405

psychiatra dziecięcy i dla dorosłych
psychoterapia indywidualna i grupowa dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
terapia rodzin i par
diagnoza psychologiczna i neurologopedyczna
konsultacje seksuologiczne
zajęcia TUS
Obecnie trwa nabór do grup terapeutycznych dla dorosłych DDA/DDD oraz dla 
młodzieży

Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna

na terenie powiatu olkuskiego
w Nowym Szpitalu w Olkuszu

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,
nowy budynek z bud. administracji,
telefon: 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne WOL-MED)
telefon: 32 644 10 29, 32 644 12 74.

Świadczona w zakresie POZ od pon. do pt. od 18.00 do 8.00
dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

ARTROSKOP
CENTRUM
MEDYCZNE
BOGDAN
WZIĘTEK

KOMPLEKSOWE PRYWATNE
LECZENIE ORTOPEDYCZNE

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

chirurgia ortopedyczna np. haluksy, cieśń nadgarstka, nastawianie złamań i zwichnięć, szycie ran, 
komórki macierzyste, osocze bogato-płytkowe, kwas hyaluronowy, punkcje i blokady pod USG,

Porady ortopedyczne dr n. med. Bogdan Wziętek, specjalista chirurgii ortopedyczno-urazowej, 
diagnostyka RTG, USG, Laboratorium, podoskopia,

rehabilitacja,

indywidualnie wykonywane wkładki ortopedyczne.

zaopatrzenie Ortopedyczne w Sklepie Medycznym, artroskop z refundacją NFZ,

TEL. 32 223 61 77, Trzebinia, ul. Głowackiego 32
więcej na www.wzietek.pl

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00czynne w godzinach 9 -17

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

(panoramiczny, punktowy, cefalometryczny)

     32 643 25 30

RENTGEN
STOMATOLOGICZNY

- Protetyka (protezy szkieletowe, akronowe,
porcelana na cyrkonie, bonding-Hollywood 
smile)
- Stomatologia zachowawcza i endodoncja,
mikroskop
- Stomatologia dziecięca (podtlenek azotu)
- Chirurgia (chirurgiczne usuwanie zębów 
mądrości, podcinanie wędzidełek u dzieci)
- Profilaktyka stomatologiczna.

 Polka 50+

Centrum 
kosmetologii 
estetycznej

www.kosmetyka-olkusz.pl 
tel. 570 691 681

PROMOCJA! Laserowe  
FOTOODMŁADZANIE 
350 zł* (przy zakupie 

pakietu 2 zabiegów)


