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- To, że rząd ogłosił odmroże-
nie gospodarki, nie znaczy jeszcze, 
że epidemię mamy już za sobą. 
To co widzę na ulicach, to istne 
szaleństwo! – grzmi w liście do 
naszej redakcji jeden z olkuskich 
lekarzy. Powodem jego irytacji jest 

zachowanie mieszkańców naszego 
miasta, którzy – jego zdaniem 
– zachowują się skrajnie nieodpo-
wiedzialnie.

Coraz cieplejsza pogoda, znu-
żenie wieloma tygodniami odosob-
nienia, beztroska i euforia związana 
ze znoszeniem kolejnych zakazów 
– to tylko cześć z powodów, przez 
które mieszkańcy Srebrnego Grodu 

zrzucili maseczki i tłumnie wracają 
do zwyczajów sprzed wybuchu epi-
demii. - Wbrew zakazom i nakazom 
dotyczącym zachowania społecznego 
dystansu, wiele osób nie przestrzega 
zaleceń. Szczególnie widać to w week-
endy, kiedy place zabaw, tereny zielo-
ne i lokale gastronomiczne po prostu 
pękają w szwach – pisze w swoim 
liście lekarz. Ze względów osobistych 

i zawodowych zastrzega przy tym, że 
chce pozostać anonimowy.

- Wiele osób przechodzi Covid-19 
bez żadnych objawów. Zasadę zacho-
wania 2 metrowej odległości wprowa-
dzono po to, by nie narazić innych na 
ewentualne zakażenie. – dodaje. Przy 
okazji przypomina, że pomimo braku 

Maski zniknęły,  
problem pozostał
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Stan śmietników na olkuskich 
osiedlach to temat - rzeka. W ostat-
nich tygodniach wiele pisaliśmy o pro-
blemach z podrzucaniem różnych 
odpadów pod kontenery. Mieszkańcy 
obawiali się podniesienia stawek za 
śmieci, zarządcy nieruchomości skar-
żyli się na ogromne ilości wielkogaba-
rytowych i poremontowych opadów 
podrzucanych do wiat. Problemem są 
kolejki do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. To podsu-
mowanie minionych kilku miesięcy. 
Jak teraz wygląda sytuacja?

Rekordowy maj
W ubiegłym tygodniu o śmiet-

nikowym problemie na posiedzeniu 
Komisji Rozwoju Gospodarczego 
o Gospodarki Miejskiej rozmawiali 
radni, władze miasta i zarządcy nie-
ruchomości. Ci ostatni podkreślali, 
że ilość odpadów podrzucanych pod 
wiaty śmietnikowe jest ogromna. - 
Tylko z osiedla Młodych w 2019 roku 
wywieźliśmy do PSZOK - u 35 ton od-
padów wielkogabarytowych. Tymcza-
sem już w tym roku, do końca maja, 
również wywieźliśmy 35 ton. Staramy 
się dbać o porządek na osiedlach, ale 
skala nagromadzenia odpadów w tym 
roku jest wyjątkowa – mówił prezes 
OSM Kazimierz Bobyla.

W podobnym tonie wypowiadał 
się prezes SM „Nowa”. -Pierwsze trzy 
tygodnie maja były katastrofalne. 
Z sześciu konserwatorów dwóch 
zajmowało się tylko śmieciami. Zda-
rzały się sytuacje, że w pojemniku na 
odpady zmieszane był gruz, czyli taki 
kosz nie został odebrany. Nasi pra-
cownicy musieli opróżnić pojemnik, 
oddzielić gruz. Wspólnie z Olkuską 
Spółdzielnią Mieszkaniową rozpoczę-
liśmy akcję informacyjną skierowaną 
do mieszkańców - mówi prezes SM 
„Nowa” Michał Tworus.

Śmietnikowe wiaty na terenie 
Olkusza zostały posprzątane. W nie-
których miejscach pojawił się już mo-
nitoring, zapowiadany przez obydwie 
spółdzielnie. Mieszkańcy dzwoniący 
do naszej redakcji zwracali uwagę, 
że ogólnie jest lepiej, chociaż zdarza 
się, że pod niektórymi śmietnikami 

nadal zostawiane są np. stare szafki 
czy wersalki.  

Kiedy można podwyższyć 
stawki za śmieci?

To pytanie od pewnego czasu 
zadają lokatorzy olkuskich bloków, 
obawiając się zawartej w przepisach 
odpowiedzialności zbiorowej za nie-
segregowanie odpadów. Sporo takich 
interwencji trafiło do naszej redakcji.  
Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, 
m. in. w tej kwestii w imieniu miesz-
kańców osiedli: Młodych i Pakuska 
zwrócił się do burmistrza radny 
miejski Wojciech Panek. – Miesz-
kańcy podkreślają, że notorycznie 
widzą ludzi podjeżdżających pod 
kontenery i wyrzucających śmieci 
budowlane, gruz, opakowania lub 
gabaryty. Podkreślają też, że po ostat-
niej podwyżce cen wywozu śmieci 
byli zapewniani, że jakość czystości 
na terenie miasta nie pogorszy się, 
a wręcz standard, który był osiągany 
będzie podnoszony. Do początku tego 
roku tak było. Tak wiec pierwszym 
problemem, jaki się uwidacznia, jest 
kwestia estetyki otoczenia mieszkań. 
Kolejny problem, który może zaistnieć 
i na który zwłaszcza zwracają uwagę 
mieszkańcy, to kwestia odpowiedzial-
ności, którą mogą być obarczeni za 
taki stan rzeczy – pisał do burmistrza 
Wojciech Panek.

W interpelacji radny zawarł 
szereg pytań dotyczących gospo-
darki odpadami. Zajmiemy się tymi 
sprawami, o które pytają mieszkańcy 
interweniujący w naszej redakcji. 
Kwestie te pojawiły się także w trakcie 
rozmów na wspomnianym posie-
dzeniu Komisji. Jednym z tematów 
dotyczył prawnej możliwości zmiany 
zadeklarowanego sposobu rozliczenia 
za wywóz śmieci z segregowanego na 
niesegregowane dla spółdzielni, TBS 
– u i PGK (jeśli np. burmistrz uzna, że 
nie wywiązują się z zadeklarowanego 
sposobu gromadzenia śmieci).

Wiceburmistrz Rychlewski infor-
muje, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami właściciel nieruchomości 
ma obowiązek prowadzenia segre-
gacji odpadów. - Nie ma możliwości 
dobrowolnej zmiany stawki za opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Zmiana stawki możliwa 
jest wyłącznie w przypadku wydania 

decyzji administracyjnej wydanej 
zgodnie z procedurą określoną przepi-
sami prawnymi. Decyzja taka nie jest 
decyzją uznaniową Burmistrza. Aby 
mogła zostać wydana muszą zaistnieć 
ściśle określone przesłanki. Jest ona 
uzależniona przede wszystkim od 
faktu stwierdzenia nieprawidłowości 
w zakresie gospodarowania odpadami 
przez właściciela czy zarządcę nieru-
chomości – podkreśla wiceburmistrz 
Rychlewski.

- Jak wiadomo, w ostatnim cza-
sie zaostrzono przepisy w zakre-
sie gospodarowania odpadami, na 
przedsiębiorców nałożono dodatkowe 
obowiązki w tym zakresie. Zarówno 
firmy prowadzące wywóz odpadów, 
jak i gminy, zobligowane są do osią-
gnięcia poziomów odzysku, określo-

nych w przepisach. Nieosiągnięcie 
tych poziomów spowoduje nałożenie 
kar zarówno na firmę, ale również na 
Gminę. Zgodnie z przepisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, w przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowo prowadzonej 
selekcji w pojemnikach/workach 
odpady są odbierane jako zmiesza-
ne. Informowana jest o tym gmina 
i wysyłane jest zawiadomienie do 
właściciela/zarządcy nieruchomości. 
W ślad za tym, burmistrz nie ma inne-
go wyjścia, jak wydać decyzję o pod-
wyższeniu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Obowiązek 
ten nakłada na niego ustawodawca. 
W przypadku zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej może to skutkować 
podwyższeniem takiej opłaty dla całej 

nieruchomości (bloku) a nawet kilku, 
jeżeli są przyporządkowane do dane-
go miejsca gromadzenia odpadów, 
gdzie stwierdzono nieprawidłowości. 
Dlatego tak ważnym jest aby miejsca 
te były w odpowiedni sposób przygo-
towane i zabezpieczone. Kwestia ta 
była wielokrotnie podnoszona w roz-
mowach z zarządcami zabudowy wie-
lorodzinnej – twierdzi wiceburmistrz 
Rychlewski dodając, że gmina wspiera 
zarządców nieruchomości np. poprzez 
przygotowanie terenu (utwardzenie 
kostką) lub budowę wiat w miejscach 
będących własnością Gminy Olkusz, 
a dzierżawionych przez zarządców 
nieruchomości. Natomiast kwestie 
związane z podrzucaniem odpadów 
czy nieprawidłowościami w segre-
gowaniu odpadów nie zwalniają 

z obowiązku właściciela czy zarządcy 
nieruchomości z wypełniania ustawo-
wych obowiązków.

Segregacja się opłaca
Co z mieszkańcami, którzy prawi-

dłowo segregują śmieci? Jak czytamy 
w odpowiedzi na interpelację, jednym 
z mechanizmów ochronnych dla 
mieszkańców prowadzących prawi-
dłowo selekcję odpadów jest zapew-
nienie przez zarządców/właścicieli 
nieruchomości odpowiednich zabez-
pieczeń miejsc gromadzenia odpadów 
oraz wprowadzenia wewnętrznych 
zasad, według których mieszkańcy 
będą mogli pozostawiać odpady 
w danym punkcie. -W przypadku 
zabudowy jednorodzinnej właściciel/

zarządca nieruchomości odpowiada 
za selekcję na danej nieruchomości 
i tak samo jest w przypadku właści-
cieli/zarządców nieruchomości wie-
lorodzinnych — ustawa nie rozróżnia 
tych przypadków i to do właściciela/
zarządcy należy znalezienie takich 
rozwiązań aby na jego nieruchomości 
prawidłowo prowadzono selekcję. 
Gmina gwarantuje odbiór odpadów 
segregowanych, jak również zapewnia 
odpowiednią liczbę pojemników, ale 
to właściciel/zarządca nieruchomości 
odpowiada za prawidłową selekcję na 
swoich nieruchomościach. Ochroną 
dla mieszkańców jest sam fakt, że 
stawka za zagospodarowanie odpa-
dów selektywnie zbieranych jest dwu-
krotnie niższa niż tych zbieranych 
nieselektywnie. Zatem w interesie 
każdego jest pilnowanie, aby odpady 
były prawidłowo segregowane – twier-
dzi Łukasz Rychlewski.

„(...) Sytuacja dotycząca czystości 
na terenie miasta i gminy Olkusz jest 
na bieżąco monitorowana, wywóz od-
padów prowadzony zgodnie z obwią-
zującym harmonogramem, a wszelkie 
zgłoszenia nieprawidłowości w tym 
zakresie są na bieżąco usuwane. 
Dodatkowo na terenie miasta działa 
sześć dni w tygodniu Gminny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, gdzie w ramach wnoszonej 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi każdy mieszkaniec 
oraz zarządca nieruchomości może 
oddać wytworzone odpady komunal-
ne tj. m. in.: odpady wielkogabary-
towe, zużyty sprzęt RTV i AGD, gruz 
w ilości do 1 tony na mieszkańca na 
rok. Ponadto w ramach systemu orga-
nizowana jest przez Gminę - zgodnie 
z harmonogramem - zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych i zużytego 
sprzętu RTV i AGD. Gmina Olkusz 
wypełniając obowiązek ustawowy 
prowadzi regularnie działania eduka-
cyjne wśród mieszkańców w zakresie 
ochrony środowiska” - czytamy w od-
powiedzi na interpelację.

Kolejki do PSZOK-u
Podczas wspomnianej komisji 

sporo uwag dotyczyło funkcjonowania 
PSZOK-u. Chodzi przede wszystkim 
o kolejki. Pojawiły się propozycje, aby 
Punkt był przez jeden dzień w tygo-
dniu (lub w określonych godzinach) 
czynny tylko dla zarządców nieru-

chomości, bądź też aby utworzyć tam 
dwa stanowiska do odbioru odpadów.

Gminny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
prowadzony jest przez olkuską firmę 
KAROLINEX - Recykling, wyłonioną 
w przetargu. Umowa rozliczana jest 
ryczałtowo - 69 500,00 zł/miesiąc. 
Wiceburmistrz Rychlewski zapewnia, 
że Punkt jest kontrolowany na bie-
żąco i przypomina, że mogą być tam 
przyjmowane wyłącznie posegregowa-
ne odpady komunalne, wymienione 
w regulaminie.

A co z kolejkami do PSZOK-u? 
-Fakt wydłużenia czasu oczekiwa-
nia na odbiór odpadów w ostatnim 
okresie wynika prawdopodobnie ze 
zwiększonej liczby osób przywożących 
odpady oraz ilości przywożonych 
odpadów. Fakt ten jest udokumen-
towany w postaci comiesięcznych 
raportów przekazywanych Burmi-
strzowi przez KAROLINEX Recykling. 
Złożono także stosowne wyjaśnienie 
w tym zakresie w dniu 04.06.2020 r. 
Natomiast samo wydłużenie czasu 
oczekiwania na przyjęcie odpadów 
w GPSZOK nie może być wytłumacze-
niem dla właścicieli nieruchomości, 
gdyż PSZOK działa sześć dni w tygo-
dniu - łącznie 40 godzin roboczych 
(np. PSZOK dla Gminy Bolesław 
i Miasta Bukowno działa dwa dni 
w tygodniu na terenie ZGK Bolesław 
w Ujkowie, w Gminie Klucze trzy dni, 
Gmina Sułoszowa i Gmina Trzyciąż 
korzystają z PSZOK-u ZGH Bolesław 
w Ujkowie - dwie soboty w miesiącu). 
W związku z ogłoszonym stanem epi-
demii większość gminnych punktów 
albo była zamykana albo ograniczano 
czas pracy tych punktów. Obowiązy-
wały także ograniczenia dotyczące 
liczby osób przebywających na tym 
terenie. GPSZOK w Olkuszu był 
dostępny przez cały ten czas – wy-
jaśnia w odpowiedzi na interpelację 
wiceburmistrz Rychlewski.

Czy sytuacja na olkuskich 
śmietnikach poprawi się na dłużej, 
a widok stert odpadów utrudnia-
jących dojście do kontenerów 
odejdzie na stałe do historii? Czas 
pokaże.  Będziemy uważnie śledzić 
ten temat i na bieżąco informować 
naszych Czytelników.  Tradycyj-
nie czekamy też na Wasze opinie 
i uwagi!

Śmietnikowych perypetii ciąg dalszy
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BUKOWNO
Wiola�Woźniczko

Zbliżające się lato z powodu 
pandemii z pewnością będzie inne 
niż w poprzednich latach. Bukow-
no na wakacyjny okres proponuje 
spływ kajakowy Sztołą i zajęcia na 
Orliku. Na pewno w tym roku nie-
czynne będzie miejskie kąpielisko.

Data tegorocznej inauguracji 
sezonu kajakowego to 11 czerwca. Na 
kajakach w Bukownie można pływać 
od sześciu lat. Od początku atrakcja 
ta cieszy się sporym zainteresowa-
niem. Wytyczony trzykilometrowy 
odcinek rozpoczyna się przy zalewie 
„Leśny Dwór”, a kończy przy mostku 
przy ul. Borowskiej. Zainteresowani 
mają do dyspozycji 9 dwuosobowych 
kajaków z osprzętem. Bilety w cenie 
35 złotych (za jeden kajak) sprzeda-
wane są na początkowej przystani 
przy ul. Spacerowej. 50-procentowe 

zniżki mają posiadacze Lokalnej Karty 
Dużej Rodziny oraz Karty Aktywnego 
Mieszkańca Bukowna.

- Z powodu pandemii wprowa-
dziliśmy dodatkowe czynności zwięk-
szające bezpieczeństwo uczestników 
spływu. Kajaki, wiosła i kapoki są 
dezynfekowane po każdym użyciu.

Zalecamy płatności kartą, choć 
oczywiście można zapłacić również 
gotówką. Osoby składające rezerwa-
cję prosimy o deklaracje dotyczące 
stanu zdrowia. Zapraszamy do nas 
wszystkich, którzy chcą podziwiać 
walory przyrodnicze doliny Sztoły 
z innej perspektywy – mówi dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Bukownie Anna Kwaśniewska.

W tym roku wypożyczać kajaki 
można w piątki, soboty i niedziele 
w godz. 10.00 – 18.00.

Tego lata nie będzie można ko-
rzystać z innej atrakcji Bukowna 
- miejskiego kąpielisko przy ul. Ks. 
Zelka. - Decyzja ta podyktowana jest 

zagrożeniem COVID-19. Bezpieczeń-
stwo i zdrowie osób korzystających 
z obiektów MOSiR-u jest dla nas naj-
ważniejsze. W wakacje zapraszamy 
dzieci i młodzież na kompleks boisk 
Orlik. Będziemy prowadzić tam wiele 
ciekawych zajęć na świeżym powie-
trzu – dodaje Anna Kwaśniewska.

Dla mieszkańców i odwiedzają-
cych Bukowno przy Domu Turysty 
„Tramp” powstanie Plenerowa Strefa 
Rekreacji. W ramach zwycięskiego 
projektu Budżetu Obywatelskiego 
zaplanowano tam jednotorową krę-
gielnię plenerową o wymiarach: 11,5 
m x 1,5 m, zewnętrzny stół bilardowy 
wyposażony w wodoodporny blat (z 
zamiennym blatem do gry w tenisa 
stołowego), a także szachownicę o wy-
miarach 4 m x 4 m z mega szachami.

Więcej informacji można znaleźć 
na www.mosirbukowno.pl

Bukowno zaprasza  
na kajaki i Orlika

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Trwające prace w Dolince na 
osiedlu Młodych i ośrodku na 
Czarnej Górze to dwa największe 
rewitalizacyjne projekty realizowa-
ne obecnie w Olkuszu. W ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
cały czas prowadzone są także 
mniejsze inwestycje. Dwa przedsię-
wzięcia współfinansowane z unij-
nych środków dotyczą m. in. 
ułatwień dla osób niepełnospraw-
nych i starszych.

Jednym z nich jest montaż ze-
wnętrznej windy dla osób niepełno-
sprawnych przy budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy ul. Gęsiej. 
Warsztaty prowadzone są przez 
olkuskie Stowarzyszenie Otwartych 
Serc Aktywnych Kobiet „SOS”. Jak 
informuje magistrat, dzięki zamon-
towaniu windy zwiększy się efek-
tywność zajęć; poszerzona zostanie 
również oferta rehabilitacyjna przez 
możliwość przyjęcia nowych uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Przetarg wygrała firma ZME BAJPAX 
z Nieznanic. Wartość umowy to 116 
439,35 zł brutto.

W 2018 roku w ramach rewitali-
zacji plac przed Miejskim Ośrodkiem 
Kultury zyskał nową nawierzchnię 
oraz tereny zielone. Obecnie trwają 
prace wewnątrz budynku. Obiekt 
jest dostosowywany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W tym celu pro-
wadzona jest przebudowa górnego 
holu (z którego zostaną wydzielone 
pomieszczenia dla sali baletowej, sali 
fitness i pracowni artystycznej) oraz 
klatki schodowej. Zostanie tam też 
zamontowana winda. Wyłonionym 
w przetargu wykonawcą jest Z.R.B. 
CEBUD Zdzisław Cebo z Dłużca. War-
tość umowy to 501 004,12 złotych.

WTZ i MOK wkrótce 
z windami

OLKUSZ
KPP�Olkusz

W piątek tj. 5.06.br. około go-
dziny 14.30 olkuscy policjanci zo-
stali powiadomieni przez spółdzielnię 
mieszkaniową, że w  jednym  z miesz-
kań na osiedlu Słowiki w Olkuszu 

unosi się nieprzyjemny zapach. Na 
miejsce skierowano patrol policji. 
Drzwi do mieszkania były zamknię-
te.  Dopiero z pomocą strażaków  
policjanci weszli  do środka. Tam, 
na znajdowały się zwłoki 48-letniej 
kobiety i 65-letniego mężczyzny. 

 Na miejscu obecny był proku-
rator, przeprowadzono oględziny. 

Wstępnie wykluczono udział osób 
trzecich w tym zdarzeniu. Ciała ko-
biety i mężczyzny zostały zabezpie-
czone do zakładu medycyny sądowej. 
Sekcja zwłok wskaże na przyczyny 
zgonu. W tej sprawie prowadzone 
jest śledztwo Prokuratury Rejonowej 
w Olkuszu.

Znaleziono zwłoki 
kobiety i mężczyzny

nakazu noszenia maseczek na ulicy, 
nie powinniśmy z nich rezygnować – 
Im więcej środków bezpieczeństwa, 
tym lepiej. Jeśli dwie osoby noszą 
maski i zachowują od siebie należyty 
dystans, to szansa na zarażenie jest 
minimalna. Trzeba o tym pamiętać 
zawczasu, gdyż na jesieni pandemia 
najprawdopodobniej wróci ze zdwojo-
ną siłą  – czytamy w liście do naszej 
redakcji.

Pismo wystosowane przez ol-
kuskiego lekarza idealnie wpisuje 
się w apel Carlo Seriniego - jego 
włoskiego kolegi po fachu, który za 
pośrednictwem Internetu zwrócił się 
niedawno do swoich rodaków. Kiedy 
samotnie spędzał sobotni wieczór 
w domu, zobaczył w Internecie zdjęcia 
bawiących się ludzi, którzy chodzili 
po jego mieście bez maseczek. Ich 
zachowanie wskazywało, że szybko 

zapomnieli o 33 tys. włoskich ofiarach 
koronawirusa. Postanowił wyrazić 
swoją irytację tym faktem za pośred-
nictwem mediów społecznościowych.

– Jestem anestezjologiem wszyst-
kich, ładnych i brzydkich, białych 
i czarnych, dużych i małych, Wło-
chów i obcokrajowców. Nie patrzymy 
nikomu w twarz. Nie będę jednak 
anestezjologiem dla kretynów. Drodzy 
idioci, wyeliminujcie się, jeśli chcecie 

wyświadczyć ludzkości przysługę... 
Nie każcie nam jednak raz jeszcze 
przeżywać i przechodzić przez te trzy 
miesiące, które właśnie minęły, wy-
łącznie z powodu waszego kretynizmu 
– zaapelował w emocjonalnym wpisie 
na Facebooku.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Za-
praszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A
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P O D Z I Ę K O W A N I E

POWIAT
Olgerd�Dziechciarz

Niedawno ktoś na jednej z popu-
larnych stron turystycznych w me-
diach społecznościowych wrzucił dwa 
stare zdjęcia, bodajże pocztówki, na 
pierwszym uwieczniony została kryta 
strzechą chatynka, w wianuszku 
brzózek, która wygląda jakby zapa-
dała się w śniegu, ale przy bliższych 
oględzinach widać wyraźnie, że to nie 
jest aura zimowa, tylko letnia, a rze-
komy śnieg to piasek. Co ciekawe, 
w tle widać jakąś zaporę, najwyraźniej 
przeciwko piaskom, a za nią niewy-
soki sosnowy las. Na drugim zdjęciu 
widać podobną samotną chatę stojącą 
na płaskim, ubitym jak klepisko pia-
chu. W komentarzu zawarto pytanie, 
czy internauci wiedzą, że w Polsce są 
pustynie, jedna w okolicach Olkusza 
(„Błędowska”), druga pod Łowiczem? 
Przyznaję, że tej pod Łowiczem nie 
znam, nigdy o niej nie słyszałem, ale 
pierwsze zdjęcie, a i owszem, nawet 
umieszczałem już na swojej stronie 
pt. ziemia olkuska (na Fb), wszelako 
z wyjaśnieniem, że to jednak nie jest 
Pustynia Błędowska, jak się wielu 
zdaje, ale Pustynia Starczynowska, 
zwana też Dziadowskim Morzem, 
albo Dziadowskimi Piachami. I to ta 
druga właśnie, a nie bardziej znana 
Błędowska, stanowiła większe za-
grożenie dla Olkusza. Tyle, że błąd 
nie jest tak oczywisty, bo kiedyś obie 
pustynie stanowiły jedność. A że 
zagrażały Srebrnemu Miastu, to fakt! 
Dziś po piaskach, które swego czasu 
dochodziły do granic miasta, została 
w Olkuszu tylko nazwa wysuniętej 
najbardziej na zachód dzielnicy.

*  
Ubogie wrażenie sprawiała kiedyś 

Ziemia Olkuska. Widzieli to przede 
wszystkim ci, którzy nie byli miej-
scowi, toteż patrzyli oczami, a nie 
sercem. „Piaski i piaski, nieużytki, 
wąwozy, skały, jary, zarosłe jałowcem, 
sztywne osty, na polach i przy drodze 
żółte, smukłe, porosłe włoskami 
na liściach i łodygach dziewanny, 
bujane wiatrem karłowate głogi i so-
senki, oto przyroda płaskowzgórza 
olkusko-krakowskiego. Wyżyna ta 
dochodzi największego wzniesienia 
na przestrzeni objętej Olkuszem od 
zachodu, Książem i Słomnikami od 
wschodu, a Ojcowem od południa. 
Piętrzy się tarasami, niby olbrzy-
miemi schodami, które strumyki, 
spływające po krawędziach, pocięły 
w mnóstwo jarów i dolin głębokich. 
Środkowa część tej wyżyny jest zu-
pełnie prawie pozbawiona wody, bo 
prócz leniwej Baby, która w olkuskich 
kopalniach takie szkody ongi robiła, 
a sławnej tem, że ginie w ruchomych 
piaskach, „Kurzawką” nazwanych, 
niema tu innych artyryj wodnych, 
ani też lasów.” – tak ziemię olkuską 
opisywał popularny przed wojną 
pisarz Władysław Umiński, w swej 
krajoznawczej i zarazem podróżniczej 
książce „Od Warszawy do Ojcowa”. 
Ten liczący niemal sto lat opis nie 
uległ wielkim zmianom. Jedynie 
rzeka Baba, u Umińskiego „leniwa”, 
w naszych czasach kompletnie się 
rozleniwiła i po prostu wyschła. Tylko 
po większych deszczach jej uregulo-
wanym korytem płynie woda, toteż 
wyglądem swym bardzo upodobniła 
się do afrykańskich rzek okresowych.

Właśnie lotne piaski, pustynie, 
na to zwracano głównie uwagę. Pu-
stynia Błędowska zwana też bywa 
przesadnie Polską Saharą, ale kudy 
jej do królowej pustyń, skoro jej 
powierzchnia, to raptem ok. 32 km 
kwadratowych (choć jeszcze w po-
czątkach XIX w. miała ponoć 80 km2). 
Średnio piaski mają tu miąższość ok. 
18 m (ale zdarzają się miejsca, gdzie 
jest to nawet 45 m). Obliczono, że 
na Pustyni Błędowskiej jest ok. 2,5 
mld m3 piasku. Do największych 
atrakcji należą oczywiście piaszczy-
ste wydmy i fulguryty (stopiony pod 
wpływem uderzenia pioruna pia-
sek, wielka rzadkość). Tak olbrzymi 
obszar piasku powstał w wyniku 
działalności lodowca. Piasek, który 
wypełnił pradolinę Białej Przemszy 
naniosła woda z topniejącego lodu. 
Jeszcze w średniowieczu porastał 
go las, ale pozyskiwanie drewna dla 
górnictwa i hutnictwa spowodował 
powstanie obszaru lotnych piasków. 
Jest więc ona pośrednio dziełem 
rąk ludzkich. W dawnych relacjach 
spotkać się można z opinią, że jej 

piaski zasypywały Olkusz, toteż król 
Kazimierz Wielki do zatrzymania ży-
wiołu nakazał sprowadzenie z wydm 
nadmorskich wydmuchrzycę.  

Przed wojną, gdy znaczne jej 
fragmenty były jeszcze piaszczyste, 
można było na niej podziwiać rzadkie 
zjawisko fata morgany, czyli przeno-
szenia przez gorące masy powietrza 
obrazów miejsc, które znajdują się 
w znacznym oddaleniu. Tak to zjawi-
sko opisał w czasopiśmie „Kosmos” 
profesor Kazimierz Piecha, który za-
obserwował je 18 maja 1924 r.: „Pora-
nek tego dnia był chłodny, w południe 
słońce prażyło dość silnie. W mo-
mencie gdyśmy się znaleźli pośrodku 
wielkiej płaszczyzny piaszczystej, 
ukazała nam się w zachodniej stronie 
pustyni falująca lekko, ciemnostalo-
wa tafla jeziora, w której przeglądały 
się wydmy i drzewa na nich rosnące, 
tak, że złudzenie istnienia pobliskiego 
jeziora było zupełne.”

Podobny opis pojawił się też 
w 1935 r. w czasopiśmie „Wszech-
świat”, pióra prof. Konstantego Stec-
kiego. Bardziej nam współczesnych 
relacji o zjawisku fatamorgany nie 
spotkałem, ale kto wie, może to tylko 
kwestia czasu, wszak po ostatnich 
pracach znów wygląda, jak na pu-
stynię przystało. Na północ od niej 
znajdowała się Pustynia Ryczowska 
(między wzgórzami Grochowcem, 

Górą Książ i Cisownikiem), ale ta 
kompletnie zarosła. Podobnie wyglą-
da sprawa z bardziej nas interesu-
jącą Pustynią Starczynowską, która 
tak jak dwie poprzednie, również 
powstała w wyniku intensywnej 
wycinki drzewostanu na cele prze-
mysłowe. Przed wojną miała ok. 5 km 
kwadratowych. I faktycznie jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
bywały w Olkuszu burze piaskowe, 
gdy przeważające w Polsce wiatry 
z zachodu nawiewały do centrum 
miasta piasek z Dziadowskiego Mo-
rza. W 1922 r. Okręgowy Zarząd 
Lasów Państwowych w Radomiu 
podpisał z Koleją Piaskową Towarzy-
stwa Hrabia Renard i Towarzystwem 
Górniczo-Przemysłowym Będzin-Ol-
kusz umowę na wydobycie piasku 
(wykorzystuje się go do wypełniania 
wycofanych z eksploatacji chodników 
górniczych). Nie zdążono jednak roz-
winąć skrzydeł biznesowi, bo najpierw 
wybuchł światowy kryzys, a potem 
II wojna. Po niej, tak jak Pustynię 
Błędowską, w latach 40. zaczęto 
Dziadowskie Morze zalesiać, głównie 
sosną, bo w PRL-u trwała usilna wal-
ka z ugorami. To wtedy sprowadzono 
tu także m.in. wierzbę kaspijską. 
Pustynia na moment się odnowiła 
w 1992 r. po ogromnym pożarze, 
który pochłonął aż 1247 hektary lasu. 
Ludzie w Bukownie wieszczyli nawet 
dziennikarzom, że obawiają się, iż 

pustynia  ruszy i zasypie im domy 
w Starczynowie. Nadleśnictwo Olkusz 
zaczęło ją zalesiać, a tu znów wybuchł 
pożar, tym razem sprokurowany przez 
… strażaków z jednego z miejscowych 
OSP, którzy chcieli się wykazać w ak-
cji gaśniczej, a że się akurat nic nie 
paliło, to sami podłożyli ogień w lesie. 
Spaliło się od cholery hektarów; jak 
się jedzie z Bukowna do Olkusza dro-
gą przez las – po lewej stronie drogi 
mamy tereny wypalone przez pożar 
w 1992, a po prawej stronie wypalo-
ne przez pożar późniejszy; łącznie to 
ogromny obszar porośnięty małymi, 
niedawno nasadzonymi sadzonkami 
sosny i drzew liściastych. Szkoda, 
skoro można było zrewitalizować 
Pustynię Błędowską, za dużo mniej-
szy koszt można było to samo zrobić 
z Pustynia Starczynowską. Tyle tylko, 
że pewnie wtedy wróciłyby burze 
piaskowe, a poza tym Nadleśnictwo 
byłoby stratne, bo jednak dość spory 
teren zostałby wycofany z produkcji 
drewna, choć, bo ja wiem, czy leśnicy 
dużo by na tym stracili, skoro są na 
Dziadowskim Morzu miejsca, gdzie 
stuletnie sosny wyrastają góra do 
metra, tak uboga tu jest gleba. Inna 
sprawa, że znów odżył pomysł z ko-
palnią piasku podsadzkowego między 
olkuskim Mazańcem i Starczynowem. 
Oj, szkoda byłoby tego niezwykłego 
miejsca! A przecież starczynowskim 

piachom zagraża również rozczłon-
kowanie przez planowaną nową kolej 
do Centralnego Portu Lotniczego 
(podobnie zagrożona jest Pustynia 
Błędowska).  

*
Malowniczo – i, jak na miejscowe-

go przystało, sercem – pisał o Pustyni 
Starczynowskiej Bogdan Szczygieł, 
lekarz, autor książek o afrykańskich 
wojażach, na kartach których często 
wtrącał jakieś olkuskie migawki: „Po 
chwili mieliśmy za sobą skryte w lesie 
domostwa Mazańca. Ścieżyna wiła 
się teraz i kluczyła wśród małych 
pagórków, gdzie zimą szaleliśmy na 
nartach. Las, poprzednio wysoki, 
cienisty i chłodny, rzedł i wątlał. 
Drzewa były mniejsze, krzywiczo 
pogięte. Deptaliśmy po trawie suchej, 
kępkami kozich bród ledwo pokrywa-
jącej piaszczyste podłoże. Olkuski las 
wyrosły na piaskach  to karłowate, 
w dziwaczne kształty poskręcane, 
suchotnicze sosny o anemicznych, 
bladozielonych igłach. Pomarszczona 
kora usrebrzona nićmi porostów, po-
krywająca pokraczne pnie, upstrzona 
rzadko ożywczymi plamami mchów, 
łuszczyła się jak egzema. Gorący 
piach parzył stopy. Igły, śmiertelną, 
martwą warstwą ściółki pokrywające 
ziemię, kłuły bose nogi. Suchy chrust 
z trzaskiem łamał się pod ciężarem 
kroków. Ta ziemia nigdy nie miała 
dość wody. Tutaj drzewa i trawy nigdy 

nie piły do syta. Piasku przybywało. 
Jasnymi płachtami przeświecał wśród 
rzedniejącego lasu, aż wreszcie kilku-
kilometrowa patelnia Dziadowskich 
Piachów odsłoniła przed nami dalekie 
domki Starczynowa.” (Bogdan Szczy-
gieł, „Z całego świata – tamta strona”, 
Kraków 1984).

Moje osobiste wspomnienia wią-
żą się z grzybiarskimi wyprawami 
na Pustynię Starczynowską, którą 
penetrowałem jeszcze w latach 70. 
z ojcem, kiedyśmy to łazili po niej  w 
poszukiwaniu maślaków, zieleniatek, 
a w kępach brzózek wypatrywali 
dorodnych kozaków. Nawet w paź-
dziernika bywało na niej gorąco, 
jak w piecu i chodziło się z językiem 
u pasa, taki żar bił od rozlicznych łach 
piasku, na których nic nie chciało 
rosnąć.         

Potem jednak te, i tak rachitycz-
ne sosnowe lasy, strawił ów olbrzymi 
pożar z początku lat 90., więc tym 
bardziej dziś drzewostan na zachód 
od Olkusza do imponujących nie 
należy. Krajobraz mamy więc surowy, 
ale przy tym w tej swojej surowości 
niezwykle piękny. I bez wątpienia 
jego najbardziej atrakcyjną częścią 
są olkuskie piaski.

*
Nazwa Dziadowskie Morze ma 

jednoznaczny kontekst – dziadow-
skie, czyli nienajlepsze, byle jakie; 
morze to życie, to bogactwo, ale „dzia-
dowskie morze”, to coś odwrotnego. 
Z Pustynią Błędowską też nie ma 
wielkich ceregieli, nazwę, wywodzącą 
się od „błądzenia”, zawdzięcza ona 
geografowi Wacławowi Nałkowskiemu 
(nadał ją w 1889 r). W podaniach lu-
dowych faktycznie spotkać się można 
z opinią, że łatwo na niej pobłądzić, bo 
wydaje się mała i że wszędzie blisko, 
ale to złudzenie: „Stopy zapadają się 
w piasek i ciężko nam iść.

– Powiedzcie mi, moi drodzy – 
odzywa się Roman – ile metrów mamy 
do tej kępy zieleni na wzgórku?

Spojrzałem przed siebie.
– Ze trzysta – mówię.
Roman zaśmiał się.
– Wiesz, jaka odległość dzieli 

nas od wzgórka?... Przeszło kilometr! 
Uległeś wzrokowemu złudzeniu, jak 
to ma miejsce na pustyni. W czasach 
wojny, gdy los rzucił mnie na front 
afrykański, wiele razy przeżywałem 
tragedię pomyłki w ocenie odległo-
ści na pustynnych piaskach!” (opis 
wędrówki po Pustyni Błędowskiej 
z książki Jana Jerzego Karpińskiego 
o zaskakującym tytule „W Dolinie 
Orlich Gniazd”, Warszawa 1962).  

Ten fenomen opisał nie tak 
dawno w swojej wizyjnej powieści 
„Podkrzywdzie” (Kraków 2015), 
pochodzący z Krzykawy Andrzej Mu-
szyński: „(…) płożąc się na dziesiątki 
kilometrów, wymuszała wędrówkę 
na przełaj, co kończyło się spekta-
kularnymi scenami jakby rodem ze 
starożytnych apokryfów – karawany 
dorożek wprowadzone w błąd (…) z po-
wodu iluzji miraży ginęły w burzach 
piaskowych”. Muszyński wspomina 
też o sztuce bimbrownictwa, którą 
parają się mieszkańcy wioski (nie 
nazwanej w dziele). Zapewne cho-
dzi o Chechło lub Skałbanię, ale ja 
mam inne wspomnienie związane 
z zakazanym procederem wyrabiana 
Czaru Pustyni – otóż domek tonący 
w piachach, widoczny na wspomi-
nanym na wstępie zdjęciu, zdaje mi 
się łudząco podobny do chatynki, 
która jeszcze w połowie lat 80. stała 
kilkaset metrów za funkcjonującym 
na końcu olkuskiej ulicy św. Jana 
Kantego Ośrodkiem Harcerskim, czyli 
faktycznie już na terenie Dziadow-
skiego Morza, i w którym – z tego, 
co pamiętam – można było nabyć za 
niewygórowaną cenę niezły bimber… 
Pustynie, wiadomo, powodują u wę-
drowców pragnienie, a to zawsze ktoś 
z chęcią i dla zysku zaspokoi.     

Pustynie trafiły do mitologii, bo 
wedle legend powstały z winy diabła 
Rokity, który zdenerwowany hałasem 
górniczych kilofów, które zakłócamy 
mir domowy w piekle, postanowił 
zasypać olkuskie kopalnie. Lecąc 
z workiem piasku nadmorskiego miał 
pechowo zahaczyć nim o krzyż kościo-
ła w Błędowie (w innych wersjach wy-
stępuje świątynia w Olkuszu, a nawet 
ta Kluczach, fakt, XX-wieczna, ale za 
to przekrzywionym krzyżem na wieży) 
i zamiast zasypać kopalnie w Olkuszu 
utworzył pustynię. Bogu dzięki, że był 
tak nieuważny. 

Pustynia 
Błędowska 

i Dziadowskie 
Morze

POWIAT
Ewa�Barczyk

Zarząd Województwa Małopol-
skiego zatwierdził poszerzoną listę 
projektów, które otrzymają pomoc 
finansową na realizację działań 
wspierających osoby starsze i nie-
pełnosprawne. Środki unijne, roz-
dzielane przez władze wojewódzkie 
na pomoc w tworzeniu oraz na 
kontynuację działalności tego 
typu placówek wsparcia otrzymały 
trzy podmioty z terenu powiatu 
olkuskiego.

Dotacja w wysokości 1674416,95 
zł zapewni dalsze funkcjonowanie 
Dziennego Domu „Senior+” „Pustyn-
na Oaza” w Chechle, prowadzonego 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kluczach. Całość projektu 
opiewa na kwotę 1 805 690,66 zł. 
Placówka powstała w roku 2018 roku, 
w ramach realizacji ogólnopolskiego 
Programu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015-2020, a jej  oferta jest 
skierowana dla 20 osób po 60-tym 
roku życia, zamieszkałych na terenie 
Gminy Klucze, którzy ze względu na 
wiek i towarzyszące mu dysfunkcje, 
bądź trudną sytuację życiową, nie są 
w stanie same funkcjonować w spo-
łeczeństwie.

Dzienny Dom „Senior+” wspo-
maga swoich podopiecznych w czyn-
nościach dnia codziennego, zapewnia 
im gorące posiłki oraz inne usługi 
wspomagające, dostosowane do 
potrzeb seniorów. W ramach zajęć 
Dzienny Dom „Senior+” zapewnia 
zajęcia rehabilitacyjne i terapię za-
jęciową, m. in. zajęcia kulinarne, 
sportowo-rekreacyjne, edukacyjne 
oraz kulturalno-oświatowe. 

Z tej samej puli środków skorzy-
stał także Wolbrom, który zamierza 
utworzyć zupełnie nową placówkę 
wsparcia dziennego dla seniorów 
z terenu swojej gminy. Dzięki pozy-
skaniu kwoty 1 658 190, 011 zł nowe 
życie ma zyskać dość ponury budynek 
przy ul. Żwirki i Wigury, w którym 
przed laty mieściła się siedziba lo-
kalnego komitetu PZPR, później były 
biura KRUS, wydział zamiejscowy 
Sądu Grodzkiego w Olkuszu, punkt 
pocztowy. Piętrowy budynek, który 
od dłuższego czasu nie ma szczęścia 
do lokatorów, umiejscowiony jest 
w pobliżu byłego dworca PKS, obecnie 
pełniącego funkcję przystanku dla 
busów i dużego parkingu w centrum 
Wolbromia. Jest zatem dobrze sko-
munikowany, ale w opinii niektórych 
mieszkańców trochę brakuje w jego 
najbliższym otoczeniu przyjaznego 

miejsca do odpoczynku i rekreacji 
na powietrzu na potrzeby seniorów, 
przyszłych podopiecznych placówki. 
Całkowita wartość projektu opiewa 
na kwotę 1 811 790,01 zł, a ma go 
realizować Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wolbromiu.

Adaptacja budynku przy Żwirki 
i Wigury to drugie podejście obec-
nych władz Wolbromia do tematu 
opieki nad seniorami. Być może nasi 
Czytelnicy pamiętają, że w grudniu 
2016 r. na wniosek burmistrza 
Adama Zielnika wolbromscy radni 
jednomyślnie podjęli uchwałę o po-
wołaniu do życia nowej jednostki 
organizacyjnej Gminy Wolbrom – 
Domu Pomocy Społecznej w Jeżówce. 
Przyjęto nawet statut, przewidujący 
zasady jego funkcjonowania, w któ-
rym zapisano, że placówka będzie 
świadczyć usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze nie tylko 
na rzecz własnych pensjonariuszy, 
ale także dla innych podopiecznych 
w ramach pomocy w ich domach. DPS 
miał zabezpieczyć lokalne potrzeby 
w zakresie zadań opiekuńczych nad 
osobami starszymi i zmniejszyć 
koszty tego typu usług w placówkach 
poza gminą, opłacane przez MOPS. 
Ostatecznie do realizacji projektu nie 
doszło, a opuszczony  niewiele wcze-
śniej przez młodzież leczącą się tam 
z uzależnień budynek pod adresem 
Jeżówka 166A przez ponad półtora 
roku stał pusty. Dopiero w roku 2018 
został odświeżony i stał się siedzibą 
prowadzonego przez LGD Nad Białą 
Przemszą Centrum Rozwoju Dziecka 
„Perspektywy KIDS” – Świetlica 
Marzeń, które pełni funkcję ośrod-
ka wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży.

Dotację w wysokości 1 373 
624,32 zł na utworzenie Dziennego 
domu pobytu dla osób starszych 
w gminie Trzyciąż pozyskało Sto-
warzyszenie Delfin z Olkusza, które 
ma zamiar powołać do życia drugą 
już na terenie tej gminy placówkę 
wsparcia dla seniorów. Pierwszą jest 
otwarty w 2018 r. Klub „Senior +” 
w Imbramowicach, działający prężnie 
w budynku szkoły w tej miejscowości 
i prowadzony przez GOPS w Trzy-
ciążu. Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Trzyciąż radni wyrazili zgodę 
na wydzierżawienie Stowarzyszeniu 
Delfin na prowadzenie usług opie-
kuńczych nad niepełnosprawnymi 
seniorami w położonym wśród zieleni 
budynku po byłej szkole w Glanowie. 
Całość dofinansowanego projektu 
oszacowano na 1 481 319 zł.

W trosce 
o seniorów

"Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych."

Serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom ostatniego pożegnania

Danuty Przybylskiej
Znajomym, Sąsiadom, Przyjaciołom, Rodzinie, Gronu 

Pedagogicznemu II LO i wszystkim, którzy dzielili
z nami smutek i żal, uczestniczyli we Mszy św.

i ceremonii pogrzebowej, za modlitwę,
intencje mszalne, współczucie i wsparcie

ŚŚPP

składa Rodzina 
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Wystarczyło tylko kilkanaście 
minut intensywnych opadów, aby 
cześć miasta znalazła się pod 
wodą. Jak zwykle bywa w takich 
sytuacjach, najbardziej ucierpiał 
wyjazd z parkingu koło hotelu 
Victoria oraz okolice kanału prze-
cinającego osiedle Pakuska.

Nad większą częścią powiatu 
przeszła w niedzielę po południu bu-
rza. Przez kilkanaście minut padał in-
tensywny deszcz, który bardzo szybko 
przypomniał mieszkańcom Olkusza 
o problemie, z jakim borykają się od 
lat. Mowa tutaj o wylewającym kanale 
płynącym przez osiedle Pakuska oraz 
o rozlewisku, pojawiającym się nie-
opodal skrzyżowania Drogi Krajowej 
nr 94 z ul. Mickiewicza.

- Bardzo proszę o poruszenie 
na łamach gazety problemu kanału 
Witeradowianki, na dnie której można 
znaleźć wiele śmieci, a głównie bu-
telek po alkoholu. Ostatnio pływała 
tam nawet wersalka – tak zaczyna 
się list, skierowany do naszej redakcji 
przez jednego z mieszkańców. Śmieci, 
zgromadzone w kanale skutecznie 
ograniczają jego przepustowość. 
Efekt? - w trakcie burzy woda tamtędy 
płynąca często sięga brzegów, omal 
nie zalewając okolicznych parkingów 
i ulic.

Sytuację pogarsza trawa, pora-
stająca betonowe koryto Witerado-
wianki. - Kanał jest bardzo zarośnięty. 
W przypadku większych opadów 
deszczu ta bujna zieleń kładzie się 
z nurtem płynącej wody – czytamy 
w piśmie. - Czy ktoś wreszcie oczyści 
i uporządkuje to miejsce, przywraca-

jąc mu stan użyteczności?  Jak na 
razie nikt nie kwapi się do posprzą-
tania ani do odpowiedzialności za ten 
teren – żali się nasz Czytelnik.

Instytucją odpowiedzialną za 
stan kanału jest Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach, do którego zwrócimy 
się o wyjaśnienia w tej sprawie. 
Niezależnie od stanowiska przed-
siębiorstwa należy jednak mieć na 
uwadze, że czystość tego miejsca 
zależy w głównej mierze od nas sa-
mych. Wielu mieszkańców bowiem 
zamiast do śmietnika, wyrzuca swoje 
odpadki do wody. Dopóki wiec sami 
nie nauczymy się dbać o porządek 
w naszej okolicy, takie sytuacje będą 
się powtarzać.

Inaczej jest w przypadku parkin-
gu przed Victorią. Tutaj problemem 
jest ukształtowanie terenu i kon-
strukcja Drogi Krajowej nr 94, która 
notorycznie zalewa tereny znajdujące 
się poniżej. Podobnie było w niedzielę, 
kiedy auta wyjeżdżające z parkingu 
przy hotelu niemal do połowy brodziły 
w wodzie. W takich okolicznościach 
nie trudno o utratę tablic rejestra-
cyjnych, co już niejednokrotnie 
miało miejsce w przeszłości. Władze 
Olkusza zlecały w tym miejscu wy-
czyszczenie kanalizacji deszczowej 
oraz naprawienie koryta ściekowego. 
Dopóki jednak nie odbędzie zapowia-
dany od lat remont DK94, problem 
ten wracać będzie jak bumerang.

Gwałtowne ulewy  
nad Olkuszem

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Przełom maja i czerwca to mie-
siące, w których na terenie miasta 
prowadzone jest koszenie trawników. 
Zadanie to leży w gestii właścicieli 
i zarządców nieruchomości, przy 
których znajdują się tereny zielone. 

W zależności od ich położenia może 
to być: samorząd, spółdzielnia miesz-
kaniowa lub prywatny właściciel. 
Niedawno do naszej redakcji zwrócił 
się mieszkaniec bloku przy ul. Sław-
kowskiej 5. Skarżył się on, iż jego 
okolica jest pod tym względem zanie-
dbana. List okraszony był zdjęciem 
obrazującym ławkę oplecioną przez 

bujną roślinność. Dzisiaj miejsce to 
wygląda zupełnie inaczej - w środę 
teren przed wspomnianym blokiem 
został wykoszony. Efekty widać na 
zdjęciu. Dziękujemy za interwencję 
Olkuskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Z satysfakcją odnotowujemy, że 
w wielu częściach miasta słychać od 
kilku dni odgłosy kosiarek!

Kto skosi trawę? Zrobione!

WITERADÓW
Wiola�Woźniczko

-Ktoś zanieczyścił rzeczkę pły-
nąca przez Witeradów! Nie było to 
pierwszy raz - zaalarmował nas 

jeden z Czytelników, przesyłając 
zdjęcie brudnej wody w kanale. Do 
zanieczyszczenia doszło w ubiegłym 
tygodniu. Mamy nadzieję, że tematem 
zajęły się odpowiednie instytucje, 
a sytuacja więcej się nie powtórzy.

Witeradówka 
znowu brudna!

R E K L A M A

ZGŁOŚ INTERWENCJE TELEFONICZNIE
32 754 44 77
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CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie naczyń 
krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn 
dolnych i górnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjali-
sta 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: 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 żylaków, „pającz-
ków” za pomocą skleroterapii, leczenie owrzo-
dzeń. Kompresjoterapia (leczenie niewydolno-
ści żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii 
ogólnej. Centrum 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, 
leczenie 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. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. 
med. Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 
Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, 
diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel.  32 479 10 00. CZWARTEK 
15:30‒19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 
62 61 731. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok piekarni). 
Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, 
czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki). 
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazo-
wej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem, Milenium). 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 ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilita-
cji 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.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Kon-
sultacje, 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 zakaź-
nych 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 dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej 
– dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirur-
gia, badanie i usuwanie znamion barwniko-
wych, pełny zakres dermatologii estetycznej 
– botox, kwas hialuronowy, peelingi, laser 
frakcyjny i CO2 - odmładzanie, leczenie blizn, 
usuwanie guzków skórnych. rejestracja tel 32 
6454470, www.annadudek.pl
Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00. 
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermato-
log, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. 
Tel. 32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 
Dorota Nowak lekarz diabetolog. Diagnostyka 
i leczenie cukrzycy oraz powikłań. NZOZ 
„Zdrowie” ul. Zawierciańska 14, Klucze. 
Rejestracja telefoniczna 32 642 84 13 w godz. 
8.00-18.00.

DIETETYK
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w 
Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety w 
chorobach: hashimoto, insulinooporności, 
cukrzycy i innych. Tel. 32 62 61 731. 

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na 
bezpłatne pobyty w celu poprawy stanu 
zdrowia i samodzielności. Dzienny Dom Opieki 
Medycznej „Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 
nr 86. Więcej informacji można uzyskać pod 
tel. 32 70 65 657, 606 114 901, 600 342 549.

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 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.
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. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., 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. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga ŚRODA 
14:00‒17:00.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położ-
nik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gineko-
logiczne, 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 gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 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. 
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 alergologiczne, 
pulmonologiczne i internistyczne. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne "INTER-MED" Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

KARDIOLOG 
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. 
Konsultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 12:00‒19:30
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, 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 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. 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.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu.  Gabinet  kardio logiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Kon-
sultacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG 
i ciśnieniowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 
tel. 602 489 648. Czwartki od 14.00. 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.  
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, płu-
kanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIA-
ŁEK 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. Wiel-
kiego 64, pok. 15, pon. 16.30‒19, śr. 16.30 -19, 
sob. 10‒12, tel. 32 645 44 70. 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, 
afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). 
Tel. 32 62 61 731. 

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.

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 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. 
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. 
Konsultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

NEUROLOG 
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Par-
kinson, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel. 508 451 924. www.
fizjoterapiaolkusz.pl 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 
862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 
731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neu-
rolog. 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, lecze-
nie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, 
rejestracja tel. 789 032 277 oraz www.okuli-
stabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, 
SALUD, Wojciech Banyś Specjalista Chorób 
Oczu
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
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, komputerowe 
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.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. specja-
lista chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka 
(OCT, USG, foropter), wieloletnie doświadcze-
nie w chirurgii zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, 
ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 16:30. Rejestracja 
tel. 606 790 500. 
Aby usunąć zaćmę na NFZ „OKO TEST” pod  
kierownictwem medycznym dr n. med. Vio-
letty Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 
35B. Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9‒16.  
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i dorosłych: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kontak-
towe, 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.
Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Kon-
sultacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami 
rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju psycho-
motorycznego, niepełnosprawnością intelek-
tualną, niedoborem wzrostu, wzrostem nad-
miernym i podejrzeniem chorób jednogeno-

wych, pary z niepłodnością, dorośli z podejrze-
niem choroby uwarunkowanej genetycznie 
oraz z obciążonym wywiadem rodzinnym 
w kierunku chorób nowotworowych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER- -MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00. 
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, specja-
lista 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 spe-
cjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 
505 988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podologia-
kosmetyka.pl
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. Psychoterapii 
Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28. Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz 
ul. Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, 
depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 
571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Dia-
gnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psycholo-
giczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycholo-
giczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specja-
lista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 
603.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 
512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.
eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 
28. Czw. 14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 
89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, 
czw. 8-13, pt. 15-20. www.opoczynska-mora-
siewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel.  
510 120 408. 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
mgr Ilona Cudejko, osteopatia, terapia manu-
alna, NDT-BOBATH. Ul. Nullo 4/20, tel. kontak-
towy 882 956 945.
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, 
stawów obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet 
w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kine-
sioteraping, szeroki wybór masaży. Kraków, ul. 
Poprzeczna 3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-
-strefa.pl
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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
Bianka Klich Fizjoterapia. Rehabilitacja osób 
dorosłych. Wizyty domowe. Olkusz i okolice. 
Tel. 797 847 948.
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poopera-
cyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 
628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH 
dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjotera-
pia neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, 
SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. 
reumatologii, spec. chorób wewnętrznych, 
wtorek 16.00 – 18.00. Tel. 32 62 61 731. 

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-

18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Święto-
krzyska 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.  
Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. 
dent. K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. 
Chmist- -Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 
18. Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. 
Specjalista protetyki stomatologicznej. 
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 
606 654 777. 
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 godzinach 
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., wt., czw. 15.00‒19.00, sob. 8.00‒11.00. 
Tel. 32 645 21 08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 
602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 
1. Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 305 
405. 
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 
– 20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 
532. 
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 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. Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 
kom. 601 805 027. Umowa z NFZ. 
Prywatne usługi stomatologiczne: profilak-
tyka, leczenie zębów, protetyka, implanty. 
Pon.-pt. 9.00‒19.00, sob. 9.00‒13.00.Rejestra-
cja w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. 
www.kucharzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjali-
sta ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 

(II piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30‒14; wt., czw. 14‒20, pt. 8.30‒14. 

TRYCHOLOG 
Tracisz włosy? Nie trać czasu! Podejmij sku-
teczną terapię skóry głowy. Zaprasza pierwszy 
w Olkuszu gabinet trychologiczny NOVY, K. K. 
Wielkiego 65, tel 32 645 14-54.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Derma-
tologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 
32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, 
pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematolo-
giczne.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbole-
sne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podolo-
giakosmetyka.pl 
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwa-
sowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, kosme-
tyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 
1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.
pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsulta-
cje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
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 16.00‒18.00, 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 kola-
nowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 603, 
www.usgolkusz.pl
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista 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 chi-
rurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
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.  

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
12.06. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

13.06. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

14.06. K. K. Wielkiego 24- dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

15.06.	 Rabsztyńska	2	- dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

16.06. Al.1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

17.06. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 1 Maja 39

18.06. Al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A

Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICARabat 40 zł
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R E K L A M A
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KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

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

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

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-

wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

 ǧ Naprawa komputerów PC 
i laptopów. Tel.(601)623740. Dojazd 
do klienta.

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

 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.

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi.  
Tel.(799)914521
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 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.

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania 
w domu u klienta). Tel.(600)057912.

MOTORYZACJA
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE

F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

 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.

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

 ǧ Skup aut dostawczych, roczniki 
od 2013 r. Tel.(608)579628.

 ǧ Kupię każdą Toyotę.  
Tel.(531)666333.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Sprzedam działkę budowlaną 

w Niesułowicach k. Olkusza 
o pow. 3650 m2 (ok. 30x120 m), 
przy ul. Wozowej. Tel. 507131388.

 ǧ Sprzedam mieszkanie  
własnościowe 36 m2 , Olkusz.  
Tel.(882)757847.

 ǧ Sprzedam działkę budowlaną, 
Bogucin Mały. Tel.(502)107102.

 ǧ Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście  
od ulicy. Tel.(519)192879.

PRACA

 ǧ Małopolski Szpital Chorób 
Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły w Jaroszowcu poszukuje 
Fizjoterapeutów. Oferty CV należy 
składać na adres email: sekreta-
riat@wschp.pl Tel.(32)6428090 

wew. 58 lub (508)882863.

 ǧ Biuro KLG PROJEKT Kon-
strukcje Inżynierskie poszukuje 
asystenta projektanta/kreślarza. 
Kontakt: biuro@klgprojekt.com

Parafia Polskokatolicka  
w Olkuszu  

od 14 czerwca rozpoczyna  
od nowa Duszpasterstwo  

w Klubie Przyjaźń na Pakusce.
Msze Święte  

w każdą niedzielę o 14:00

OLKUSZ
KPP�w Olkuszu

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Olkuszu ujawnili 
działający na terenie miasta lo-
kal, służący do prowadzenia gier 
hazardowych, który działał bez 
wymaganej koncesji lub zezwo-
lenia. Zgodnie z ustawą o grach 
hazardowych automaty do gier 
hazardowych mogą być udostęp-
niane wyłącznie w kasynach, na 
których prowadzenie wymagana 
jest koncesja. Za to przestępstwo 

grozi kara grzywny oraz do 3 lat 
pozbawienia wolności

Policjanci weszli do jednego z lo-
kali na terenie miasta. Z posiadanych 

informacji wynikało, że działający 
jako „kafejka internetowa” lokal 
prowadzi gry hazardowe bez wyma-
ganej koncesji lub zezwolenia.  Na 
miejscu mundurowi potwierdzili 
posiadane informacje. W pomiesz-
czeniu znajdowały się  urządzenia 
i sprzęt komputerowy, które służyły 
do prowadzenia gier hazardowych. 
Mundurowi zabezpieczyli komputery 
oraz znajdującą się w lokalu gotówkę. 
Prowadzone w tej sprawie postępo-
wanie przygotowawcze wykaże, kto 
odpowiedzialny jest za organizowanie 
nielegalnych gier hazardowych.

Policja zlikwidowała 
nielegalny salon gier

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”
A. M. Kostulski

Olkusz, ul. Szpitalna 22  
% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

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

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

O G Ł O S Z E N I A 

Najnowsze 
informacje  

i komunikaty  
znajdziesz 

na:  
www. 

przeglad.
olkuski.pl


