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Technologia 5G wzbudza w na-
szym kraju coraz większe kontro-
wersje. Dla jednych to znak czasu 
i szansa na rozwój. Drudzy uważają 
ją za śmiertelne zagrożenie. Dysku-
sja na ten temat dotarła również do 
Olkusza. Grupa 80 mieszkańców 
naszego miasta postanowiła wyra-
zić swój stanowczy sprzeciw wobec 
planowanej budowy stacji bazowej 
telefonii komórkowej w swoim 
sąsiedztwie.

Protest w sprawie 
nadajnika 5G
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Olkuski inwestor, otrzymując zgodę od 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na zjazd 
publiczny, postanowił wybudować ogromną 
– 3 razy większą od olkuskiego „Skarbka” – 
galerię handlową. 

Budynek o  długości 110 m, szerokości  
32 m, wysokości ok. 10 m i  kubaturze  
30.000 m3, powstanie w odległości zaledwie 
4 m od domów jednorodzinnych! Będzie 
zlokalizowany na działkach położonych tuż 
przy niebezpiecznym rozjeździe ulic 29 Li-
stopada i al. 1000-lecia (kierunek Trzebinia 
– Szpital) w miejscu znanym Państwu z czę-
stych kolizji, korków i uroczej zabytkowej ka-
pliczki.

Do galerii, z podziemnym parkingiem dla 
103 samochodów oraz strefą dostaw dla TIR-
ów i innych wielotonowych samochodów, za-
planowano wjazd pomiędzy dwoma niebez-
piecznymi skrzyżowaniami – w bliskiej odle-
głości od skrzyżowania al. 1000-Lecia – ul. 
29 Listopada oraz ul. Parkowa - ul. Dworska.

Dodatkowy „atut” galerii to jej architek-
tura – kanciasty prostopadłościan dewastu-

jący jedną z piękniejszych części Olkusza, ze 
szklaną elewacją od strony wschodniej i po-
łudniowej, która odbijając promienie słońca, 
stworzy dodatkowe niebezpieczeństwo dla 
kierowców będących na skrzyżowaniu al. 
1000-lecia – ul. 29 Listopada. 

Inwestor nie przewidział w projekcie żad-
nych nakładów na polepszenie istniejące-
go w tym miejscu układu komunikacyjnego 
– rondo, podziemne przejście dla pieszych, 
estakada – pomimo, że taki obiekt generuje 
zwiększony ruch samochodów osobowych 
i dostawczych.

Jak Państwo wiedzą, wkrótce nastąpi 
otwarcie Parku na Czarnej Górze – a właś-
nie tuż przy skrzyżowaniu Parkowa-Dwor-
ska-wiadukt zlokalizowano plac zabaw dla 
dzieci i  siłownię zewnętrzną dla dorosłych. 
Hałas, spaliny z  samochodów stojących 
w korku, niebezpieczne wyziewy z urządzeń 
klimatyzacyjno-wentylacyjnych i  oddymia-
nia umieszczone na dachu galerii staną się 
niestety smutną codziennością.

Pragniemy stanowczo podkreślić, że nie 

jesteśmy przeciwko rozwojowi Olkusza, ale 
chcemy, aby nasze miasto było przyjazne 
nie tylko inwestorom, ale przede wszystkim 
mieszkańcom. Budowa galerii na Czarnej 
Górze jest złym pomysłem, którego skutki 
będą odczuwać zarówno mieszkańcy oko-
licznych domów, ale także ci z Państwa, któ-
rzy podróżują po Olkuszu, już doświadczając 
ogromnych utrudnień w ruchu. Bardzo prosi-
my o społeczny sprzeciw dla decyzji o budo-
wie galerii.

Jeżeli uważają Państwo – tak jak my, 
że galeria w tym miejscu Olkusza będzie 
prowadzić do paraliżu komunikacyjnego 
miasta oraz będzie zagrażać życiu i zdro-
wiu mieszkańców – prosimy o przesłanie 
swoich uwag i opinii do Burmistrza, Rad-
nych lub na adres e-mailowy naszego sto-
warzyszenia: stow.czarnagora@interia.pl

Nadmieniamy, że stowarzyszenie poin-
formowało wszystkie władze Olkusza: Radę 
Miasta i każdego Radnego z osobna, Burmi-
strza, Starostę Powiatu, Policję, Rady Osiedli 
o planach budowy galerii w tym miejscu.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Olkusza
W imieniu Stowarzyszenia Obywatelskiego Czarna Góra pragniemy Państwa 
poinformować, że temat budowy galerii handlowej na osiedlu Czarna Góra 
powrócił, a co się z tym wiąże – nasze miasto czeka paraliż komunikacyjny. 
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K O N D O L E N C J E

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Kilkanaście miesięcy temu, 
podczas wizyty w Olkuszu Prezesa 
spółki PKP PLK, padła deklaracja 
dotycząca modernizacji tutejszej 
stacji kolejowej. Mieszkańcy na-
szego miasta coraz częściej pytają 
o postępy w realizacji tej inwesty-
cji. Jak wynika z odpowiedzi na 
interpelację wystosowaną w tej 
sprawie przez posła Jacka Osucha, 
nadal trwają prace nad sporządze-
niem dokumentacji projektowej.

Przebudowa stacji kolejowej 
w Olkuszu to przedsięwzięcie, które 
zostało  wyłączone  z modernizacji 
poszczególnych odcinków linii nr 62 
jako  osobne  zadanie  inwestycyjne. 
Prace, obejmujące przebudowę torów, 
sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania 
ruchem  kolejowym  i  przejazdów 
kolejowo-drogowych  oraz  naprawę 
obiektów  inżynieryjnych, mają  za 
zadnie m.in.  zwiększyć  prędkość 
pociągów tędy przejeżdżających z 40 
km/h do 120 km/h.

W maju ubiegłego roku PKP Pol-
skie Linie Kolejowe podpisały umowę 
na opracowanie projektu przebudowy 
całej  infrastruktury.  Przygotowanie 
dokumentacji  niezbędnej  do  prze-
prowadzenia  planowanego  remontu 
wyceniono  na  kwotę  niespełna  1,6 
mln  zł.  Zgodnie  z warunkami prze-
targowymi  wykonawca  prac,  czyli 
firma  TDM Projekt, ma  dostarczyć 
kompleksowy  projekt  zawierający 
dokumentację  dotyczącą  nie  tylko 
przebudowy torów i peronu, ale także 
m.in.  urządzeń  sterowania  ruchem 

kolejowym. Jak  informuje Minister-
stwo Infrastruktury,  przygotowania 
do  realizacji  inwestycji  postępuję 
zgodnie  z  harmonogramem ustalo-
nym przez PKP.

-  Dokumentacja  projektowa 
modernizacji  linii  kolejowej  nr  62 
w obrębie stacji kolejowej w Olkuszu 
zostanie sporządzona w terminie, tj. 
w ostatnim kwartale 2021 r. Decyzja 
środowiskowa dla przebudowy oma-
wianej stacji została wydana w dniu 
4  czerwca  2020  r.  Obecnie  trwa 
opiniowanie projektów budowlanych 

i wniosku  o wydanie  decyzji  lokali-
zacyjnej. Uzyskanie  pozwolenia  na 
budowę przewidywane jest w I połowie 
2021  roku –  czytamy w  odpowiedz 
na interpelację posła Jacka Osucha.

W  toku prac modernizacyjnych 
na  stacji  kolejowej  w Olkuszu  po-
wstaną dwa perony: dwukrawędziowy 
o długości  300 m oraz  jednokrawę-
dziowy o długości 150 m. Bezpieczne 
dojścia  na  perony  dla  podróżnych 
zostaną  zapewnione  poprzez  przej-
ście pod torami oraz schody, a także 
pochylnie po zewnętrznych stronach 
przejścia  i windy umożliwiające  do-
stęp na peron dwukrawędziowy.

Projektowane przejście pod tora-
mi skomunikuje dwie strony miasta 
podzielone układem torowym i umoż-
liwi wejście na perony. Usytuowanie 
przejścia przewidziane jest w miejscu 
obecnie  istniejącej kładki na peron. 
Umożliwi to poruszanie się pomiędzy 
budynkiem  Dworca  PKP  Olkusz, 
peronami i wyjściem od strony ulicy 
Kolejowej. W  ramach  projektu  na 
stacji przewiduje się również montaż 
systemu  dynamicznej  informacji 
pasażerskiej, sygnalizacji czasu oraz 
monitoringu wizyjnego.

Co dalej z przebudową stacji 
kolejowej?

KLUCZE
Wiola�Woźniczko,�fot.�Rafał�Jaworski

Domek turystyczny „San-
dacz” przy stawach w Kluczach 
– Osadzie został komplekso-
wo zmodernizowany. Otwarciu 
obiektu towarzyszyły zawody 
wędkarskie, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Turystyczno - Węd-
karskie „Biała Przemsza”.

„Sandacz”  to  jeden  z  trzech 
domków  turystycznych  przy  sta-
wach.  -Na wykonanie  szeregu  prac 
przy  przeprowadzeniu  kapitalnego 
remontu  obiektu,  stowarzyszenie 
zdobyło  dwukrotnie  środki  z  pro-
jektów w ramach Programu „Działaj 
Lokalnie”.  Otrzymało  też wsparcie 
z Funduszu Sołeckiego Klucz oraz od 
prywatnych sponsorów. Samo Stowa-
rzyszenie włożyło w remont ogromną 
pracę własną – mówi Krzysztof Brze-
ziński,  wiceprezes  Stowarzyszenia 
Turystyczno  - Wędkarskiego  „Biała 
Przemsza”.

Zanim  uroczyście  otwarto  do-
mek,  odbyły  się  coroczne  zawody 

wędkarskie  o  puchar Wójta Gminy 
Klucze. Swoje umiejętności sprawdza-
li dorośli zawodnicy. Pierwsze miejsce 
zajął Leszek Lachor, drugie Stanisław 
Góźdź, a trzecie Urszula Lemańska.

Na zwycięzców czekały puchary 
i dyplomy, które wręczali: członkowie 
STW  „Biała  Przemsza”,  sekretarz 
gminy  Klucze  Daniel  Hickiewicz, 
wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy 
Klucze  Iwona Walnik  oraz  członek 
Rady Sołeckiej Klucz Andrzej Kargól.

  Stowarzyszenie  Turystyczno  - 
Wędkarskie „Biała Przemsza” zrzesza 
miłośników wędkarstwa  i  przyrody 
oraz  osoby  dbające  o  rozwój  tury-
styczny Gminy Klucze. STW sprawuje 
pieczę nad stawami na Osadzie, or-
ganizuje  też wędkarskie zawody dla 
dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Dla 
młodych amatorów łowienia ryb kilka 
lat  temu  uruchomiono  bezpłatną 
szkółkę. W 2016 roku w ramach pro-
jektu z programu „Działaj Lokalnie” 
na stawach powstał nowy pomost, do-
stosowany do potrzeb najmłodszych, 
niepełnosprawnych wędkarzy.

„Sandacz”  
po remoncie

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

W Kluczach można już ko-
rzystać z drogi prowadzącej od 
Ośrodka Zdrowia, obok Komisa-
riatu Policji do wyjazdu na ul. Za-
wierciańską. Właśnie zakończono 
modernizację gminnego traktu.

Wspomniana  droga  przez  dłu-
gi  czas  była  wyłączona  z  ruchu. 
Zamknięto  ją  z  uwagi  na  trwającą 

jeszcze budowę nowego komisariatu. 
Wiadomo było, że gdy główne roboty 
budowlane  dobiegną  końca,  trakt 
zostanie wyremontowany.

Modernizację wykonało Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo - Mostowych 
„Myszków” sp. z o. o. z Żarek. Zakres 
prac  obejmował m.  in.  wykonanie 
nowej  nawierzchni  asfaltowej  oraz 
parkingów, a także chodnika z kostki 
betonowej.

Droga gotowa!

- My, jako mieszkańcy ul. Stary 
Olkusz  oraz  ul. Gwarków  i  ul.  Po-
morskiej  zgłaszamy  sprzeciw wobec 
planowanej  budowie  stacji  bazowej 
telefonii  komórkowej  na  działce 
zlokalizowanej  w  sąsiedztwie  w/w 
ulic. Postawienie masztu o wysokości 
około 50 metrów w jawny sposób kłóci 
się z interesami mieszkańców – czy-
tamy w piśmie, sygnowanym przez 80 
mieszkańców naszego miasta.

Apel   zosta ł   przygotowany 
w związku z rozpoczęciem formalnej 
procedury  dotyczącej  budowy  na-
dajnika sieci 5G w naszym mieście. 
Mieszkańcy  i właściciele  nierucho-
mości  znajdujących w  sąsiedztwie 
działki, na której miałby on powstać, 
domagają się od olkuskiego Starosty 
- jako organu administracyjnego - wy-
dania odmownej decyzji w tej sprawie.

Na mieszkańców padł 
strach

Zdaniem osób podpisanych pod 
wnioskiem maszt telekomunikacyjny 
stanowiłby zagrożenie dla zdrowia. – 
Planowana  inwestycja    znajduje  się 
w bezpośrednim sąsiedztwie domów 
jednorodzinnych,  zamieszkiwanych 
przez rodziny z małymi dziećmi i oso-
by starsze, czyli osoby z grupy o pod-
wyższonej wrażliwości na negatywne 
oddziaływanie promieniowania. Skut-
kami  jego  oddziaływania mogą  być 
bóle  głowy,  kłopoty  ze  wzrokiem, 
trudności  w  koncentracji,  bezsen-
ność,  zmiany  skórne,  podrażnienia 
oczu itd – wyliczają inicjatorzy akcji.

W opinii autorów petycji, plano-
wana budowa jest niezgodna z obo-

wiązującymi przepisami. Powołują się 
oni również na wyniki kontroli NIK, 
która krytycznie odnosi się w swoich 
raportach  do  bezpieczeństwa  tej 
technologii. Mieszkańcy  podnoszą 
także argumenty środowiskowe i kra-
jobrazowe  - Budowa  stacji  bazowej 
niekorzystnie wpływa na faunę i florę. 
Fale  elektromagnetyczne  zakłócają 
mechanizm  nawigacji  u  owadów, 
pogorszenie zdolności rozrodczej i re-
produkcyjnej. Wysoki maszt stacji na-
ruszy ład przestrzenny, obniży walory 
widokowe  i  krajobrazowe. Wpłynie 
on  również  negatywnie  na wartość 
sąsiadujących  działek,  powodując 
spadek ich atrakcyjności – czytamy 
we wniosku  przygotowanym  przez 
przeciwników inwestycji.

Inwestor odpiera zarzuty
Jak  informuje  spółka  P4  Sp. 

z o.o., będąca operatorem sieci PLAY, 
przedsięwzięcie  w Olkuszu  jest  na 
etapie  uzyskiwania wszelkich  zgód 
i  pozwoleń wymaganych  obowiązu-
jącymi  przepisami  prawa. Wybór 
miejsca posadowienia stacji bazowej 
poprzedził szczegółowy proces anali-
zy, uwzględniający wiele czynników, 
takich jak: pomiary  jakości sygnału 
wykonywane w  terenie,  obciążenie 
sieci,  zgłoszenia  klientów  dotyczą-
ce  jakości  usług,  uwarunkowania 
terenu,  czy wreszcie  dostosowanie 
lokalizacji  do  już  istniejącej  siatki 
stacji bazowych.

Przedstawiciele spółki argumen-
tują,  że  trwająca  obecnie  epidemia 
jeszcze  wydatnej  podkreśliła  rolę 
sprawnej  i  nowoczesnej  infrastruk-
tury  telekomunikacyjnej.  To  dzięki 
niej jest możliwe zdalne wykonywanie 
pracy, co pozwala wielu rodzinom na 
utrzymanie stałego kontaktu z bliski-

mi, prowadzenie lekcji na platformach 
do  e-learningu,  czy  też  wezwanie 
pomocy medycznej lub służb ratun-
kowych, kiedy wymaga tego sytuacja. 
- Właśnie ta szczególna sytuacja po-
woduje,  że  jako  operator  dostajemy 
wiele apeli  i  listów od mieszkańców 
miejscowości  z  całej  Polski,  którzy 
proszą  o  zintensyfikowanie  działań 
inwestycyjnych, nawet w miejscach, 
gdzie  jeszcze niedawno można było 
spotkać głosy sceptyczne wobec roz-
woju  technologii  bezprzewodowych 
sieci  telekomunikacyjnych  –  pod-
kreśla Katarzyna  Tajak-Pietrowska 
z biura prasowego sieci PLAY.

Argumenty podnoszone w piśmie 
skierowanym do  Starosty  inwestor 
traktuje z dużym dystansem  - Ostat-
nie miesiące  obfitują  w wiele  tzw. 
fake-newsów związanych  z  funkcjo-
nowaniem  infrastruktury  telefonii 
komórkowej. Rozumiemy,  że  odróż-
nienie  fałszywych  od  prawdziwych 
informacji może być dla wielu  osób 
niełatwe. Dlatego  też  zachęcamy do 
weryfikacji  wartości merytorycznej 
źródeł  traktujących  o  rozwoju  in-
frastruktury  telekomunikacyjnej 
w  Polsce. Wierzymy,  że  budowanie 
świadomości na ten temat w oparciu 
o wiedzę naukową bazującą na fak-
tach  pozwoli  zrozumieć wszystkim 
zainteresowanym, że zarówno proces 
inwestycyjny  związany  z  rozwojem 
i modernizacją  sieci,  jak  i wykorzy-
stywane technologie są bezpieczne dla 
zdrowia i życia ludzi oraz środowiska 
naturalnego  –  kwitują  całą  sprawę 
przedstawiciele spółki PLAY.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – Za-
praszamy do dyskusji w Internecie!
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INTERWENCJE
POWIAT

A.N.Q.A.
Trwa nabór do III edycji pro-

gramu Małopolska Niania 2.0, 
realizowanego przez Województwo 
Małopolskie. Celem Projektu jest 
stworzenie warunków do podjęcia 
lub kontynuacji zatrudnienia przez 
rodziców dzieci w wieku do 3 lat.

Małopolska Niania  2.0  to pro-
jekt  realizowany  przez  Samorząd 
Województwa Małopolskiego mający 
za  zadanie  wspieranie  rodziców 
w  godzeniu  życia  zawodowego  z  ro-
dzinnym.  Skierowany  jest  on  do 
rodziców, którzy chcą kontynuować 
zatrudnienie  i  zapewnić  dziecku 
opiekę przez nianię.  - Projekt dosko-
nale wpisuje  się w  potrzeby  rodzin 
w  zakresie  zapewnienia  opieki  nad 
dzieckiem, wypełniając lukę pomiędzy 
zakończeniem urlopu rodzicielskiego 
a rozpoczęciem opieki żłobkowej czy 
edukacji przedszkolnej – podkreślają 
przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego.

O pomoc mogą ubiegać  się  ro-
dziny z całej Małopolski, a w szcze-
gólności te, które zamieszkują gminy 
charakteryzujące  się  ograniczonym 
dostępem do instytucjonalnych form 

opieki.  „Małopolska  Niania  2.0” 
polega na stworzeniu warunków do 
zatrudnienia niani  – w  formie dofi-
nansowania kosztów wynagrodzenia 
opiekunki. W  ramach  projektu  ro-
dzice/opiekunowie  otrzymają  dofi-
nansowanie  do  zatrudnienia  niani 
przez okres nie dłuższy niż dwanaście 
miesięcy.

Przewidziano dwie formy wspar-
cia:  dopłatę w wysokości  1850  zło-
tych miesięcznie  lub  2600  złotych 
miesięcznie. Druga  z  form  dotyczy 
rodzin w trudnej sytuacji finansowej 
(czyli spełniają kryterium dochodowe 
z ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci, tj. 800 zł/osobę lub 
1200 zł/osobę w przypadku rodziny, 
w  której  jedno  z  dzieci  jest  niepeł-
nosprawne). Refundacja odbywa się 
tylko  na  podstawie  odpowiednich 
dokumentów,  które  potwierdzają 
faktycznie poniesione koszty.

Projekt  jest  dostępny  także  dla 
osób  z niepełnosprawnościami  oraz 
realizowany  zgodnie  z  wytycznymi 
w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym do-
stępności dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020.

Obsługą  programu  zajmuje  się 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Krakowie. Wnioski o przyznanie 
dofinansowanie można składać do 26 
sierpnia w siedzibie ROPS w Krakowie 
przy ul.  Piastowska 32,  pocztą  tra-
dycyjną lub w formie elektronicznej.

Trzecia edycja 
„Małopolskiej Niani”

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

- Przy krawężniku na ul. Ole-
wińskiej w Olkuszu jest dziura 
w jezdni i popękany asfalt. Nie 
wiem, kto tak zabezpieczył to 
miejsce - taśmą przywiązaną do 
patyków. W ogóle tego nie widać 
z daleka, zwłaszcza po zmierzchu. 
O nieszczęście w tym miejscu nie-
trudno – chodzi mi przede wszyst-
kim o rowerzystów czy pieszych, 
którzy po ciemku mogą zwyczaj-
nie nie zauważyć tej dziury – na 
początku lipca zwrócił uwagę na 
drogową usterkę jeden z naszych 
Czytelników.

Interwencję mieszkańca,  który 
zadzwonił  do naszej  redakcji,  skie-
rowaliśmy  do  zarządcy  drogi,  czyli 
gminy Olkusz.  - Po ostatnich ulew-
nych deszczach podobne ubytki po-
jawiają się na drogach. Ubytek w ul. 

Olewińskiej w tym tygodniu zostanie 
uzupełniony – odpowiedział rzecznik 
prasowy magistratu Michał  Latos. 
Miejsce zostało oznakowane.

Najważniejsze w podobnych sytu-
acjach jest jak najszybsze zgłoszenie 
niebezpiecznego miejsca  do  Straży 
Miejskiej pod numerem 32 647 89 00 
– apeluje gmina. -  Straż odpowiednio 
zabezpieczy miejsce oraz poinformuje 

właściwego  zarządcę  drogi  o  ko-
nieczności  dokonania  interwencji. 
Unikniemy  też  sytuacji,  w  których 
to mieszkańcy we własnym zakresie 
zabezpieczają niebezpieczne miejsce, 
o  którym  służby  odpowiedzialne  za 
bieżące  uzupełnianie  ubytków  na 
drogach nie wiedzą – dodaje Michał 
Latos.

Dziura na Olewińskiej 
zostanie załatana

POWIAT
KPP�w Olkuszu

Policja i Ministerstwo Rozwoju 
ostrzegają przed telefonami, jakie 
od kilku dni wykonują oszuści, 
oferując osobom w różnym wieku 
„specjalne vouchery urlopowe”. 
Tego typu telefony należy po-
traktować jak próbę wyłudzenia 
pieniędzy.

Przestępcy znowu atakują i tym 
razem próbują oszukać osoby w wie-
ku  od  40  do  80  lat.  Oszustwo  to 
dotyczy „rzekomej”, niepowtarzalnej 

oferty pobytu w kurorcie. Warunkiem 
zdobycia „specjalnego vouchera” jest  
wpłacenie na podane konto pieniędzy.  
Przestępcy dzwonią do różnych osób, 
podając się za pracowników Minister-
stwa Rozwoju i proponują „vouchery 
urlopowe”. Rzekome  oferty  dotyczą 
4-dniowego pobytu w kurorcie.  Jak 
informują swoich rozmówców, 3 dni 
pobytu w kurorcie są darmowe i przy-
sługują w ramach bonu, a za kolejny 
dzień trzeba zapłacić. Pieniądze na-
leży przelać na wskazany przez nich 
rachunek  bankowy.  Przestępcy nie 
mają skrupułów i wykorzystają każdą 
okazję, by szybko się wzbogacić. Chcą 

w ten sposób wyłudzić pieniądze lub 
zdobyć dane osobowe.

Resort informuje, że pracownicy 
ministerstwa nie dzwonią do nikogo 
ze  „specjalną  ofertą”.  Przypomina 
również,  że  Polski Bon Turystyczny 
przysługuje wyłącznie dzieciom do 18. 
roku życia i aktywować go będzie moż-
na samodzielnie w systemie PUE ZUS.

Wszelkie  informacje  na  temat 
bonu turystycznego znajdują się rów-
nież na stronie bon turystyczny.gov.
pl oraz oficjalnych stronach Minister-
stwa Rozwoju  i  Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Uwaga na oszustwo  
na „bon turystyczny”

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

- Na olkuskiej obwodnicy nie 
zawsze działa oświetlenie. Chodzi 
o odcinek ze skrzyżowaniem dróg 
na Witeradów i na Osiek - zadzwo-
nił do nas jeden z Czytelników.

Chociaż  obwodnica  jest  drogą 
wojewódzką, za oświetlenie odpowia-
da  gmina Olkusz. Rzecznik Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz zapewnia, że 
po naszej  interwencji uliczne  lampy 
zostały tam sprawdzone i są spraw-

ne. - Trudno odnieść się do sytuacji, 
jeśli  nie  wiemy,  o  której  godzinie 
ktoś widział  niedziałające  oświetle-
nie. Mieliśmy natomiast interwencję 

dotyczącą  oświetlenia  obwodnicy 
przy ul. Zagaje. Ta awaria została już 
usunięta – twierdzi rzecznik prasowy 
magistratu Michał Latos, zapewnia-
jąc, że przeglądy lamp wykonywane są 
systematycznie. - Należy pamiętać, że 
odbywa się to w godzinach nocnych, 
kiedy  faktycznie można  rozpoznać 
uszkodzenie  oświetlenia  –  dodaje 
Michał Latos.

Usterki dotyczące niedziałającego 
oświetlenia ulicznego można zgłaszać 
na infolinię Tauronu lub do Urzędu 
Miasta  i Gminy w Olkuszu pod nu-
merem telefonu 32 626 01 57.

Lampy na obwodnicy 
czasem nie świecą

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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ZGŁOŚ INTERWENCJE TELEFONICZNIE
32 754 44 77

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Ponad 10 lat mieszkańcy ul. 
Polne Wzgórza i ul. Widokowej na 
olkuskim Podgrabiu czekają na 
asfalt. Na osiedlu domów jednoro-
dzinnych przydałoby się też więcej 
lamp. Pierwszy raz poruszyliśmy 
ten temat w 2010 roku. Co zmie-
niło się przez minioną dekadę?

- Miejsce  piękne, widoki  fanta-
styczne, tylko z dojazdem gorzej. Nie-
jedna droga dojazdowa do pól wygląda 
lepiej. Polne Wzgórza to pełna dziur 
i wypłukanych po deszczach kamieni 
droga – opowiada jedna z mieszkanek 
osiedla. Podobne wypowiedzi mamy 
w poprzednich artykułach na temat 
osiedla na  Podgrabiu.    Interwencja 
w sprawie tak potrzebnych mieszkań-
com inwestycji kolejny raz trafiła do 
naszej redakcji.

Trochę historii
Po raz pierwszy o sprawie pisa-

liśmy  latem 2010  roku. Wtedy była 
mowa o gotowym planie oświetlenia 
osiedla. Na przeszkodzie realizacji tej 
inwestycji oraz położenia asfaltu na 
osiedlowych ulicach  stanął  jednak 
brak środków na te inwestycje.

Do tematu wróciliśmy cztery lata 
później. Trzeba przyznać, że sytuacja 
była  już  nieco  lepsza.  Co  prawda 
asfaltu  nadal  nie  było,  ale  na  ul. 
Zamkowej pojawiły się… dwie lampy.

Co  w  zakresie  infrastruktury 
zmieniło się na opisywanym osiedlu 
od początku 2014 roku? W ciągu sze-
ściu minionych lat nowej nawierzchni 
doczekały się  trzy ulice: Skalista  (w 
2016 roku za kwotę 80 tys. złotych), 
Spacerowa i Zamkowa (w 2017 roku, 
co  kosztowało  ponad  115  tys.  zło-
tych). To by było na tyle.

Petycje bez rezultatów
Mieszkańcy  co  pewien  czas  in-

terweniują  u władz miasta, m.  in. 
w  sprawie  położenia  asfaltu  na ul. 
Polne  Wzgórza  i  ul.  Widokowej. 
W  lipcu  ubiegłego  roku,  otrzymali 
z urzędu odpowiedź, że zadania te „(…) 

nie zostały przewidziane do realizacji 
w bieżącym budżecie gminy uchwa-
lonym przez Radę Miejską. W chwili 
obecnej Gmina nie posiada  również 
wolnych środków finansowych, które 
mogłaby przeznaczyć na sfinansowa-
nie przedmiotowych zadań”.

Mieszkańcy  jeszcze w ubiegłym 
roku złożyli w urzędzie kolejne pety-
cje, tym razem w sprawie oświetlenia 
ulic:  Jurajskiej,  Skalistej,  Polne 

Wzgórza,  Spacerowej, Widokowej, 
Zamkowej. - Osiedle jest zamieszkałe 
od ponad 10 (słownie dziesięciu) lat 
i  do  tej pory nie mamy oświetlenia. 
Brak  oświetlenia  jest  szczególnie 
uciążliwy wieczorami,  a  zwłaszcza 
w  sezonie  zimowym,  gdy  dzień  jest 
krótki,  w  czasie  deszczu  i  mgieł. 
Osiedle się powiększa, powstają nowe 
domy, przybywa mieszkańców. Mon-
taż  oświetlenia w  znaczący  sposób 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
– pisali mieszkańcy.

Gmina  w  odpowiedzi  na  pe-
tycje  informowała,  że  wykonanie 
oświetlenia  wymaga  sporządzenia 
dokumentacji  projektowej,  uzyska-
nia  niezbędnych  pozwoleń  admini-
stracyjnych.  Na wszystko  to,  wraz 
z realizacją inwestycji potrzebny jest 
wkład finansowy, na co gmina Olkusz 
obecnie nie posiada środków.

W listopadzie 2019 roku miesz-
kańcy jeszcze raz spróbowali powal-

czyć o asfalt na ul. Polne Wzgórza i ul. 
Widokowej.  -Ukształtowanie  terenu 
(strome górki) powoduje wypłukiwa-
nie gruntu i powstawanie głębokich 
kolein  w  ulicach.  Mimo  licznych 
prób  utwardzenia  tymczasowego 
gruntu ulic po każdym deszczu jest 
on wypłukiwany. Tworzą się głębokie 
bruzdy, które utrudniają chodzenie, 
jazdę samochodem oraz odśnieżanie 
zimą – argumentowali autorzy petycji 

do władz miasta.
W  odpowiedzi  z  urzędu  wyja-

śniono, że „(...) znaczna część działek 
budowlanych  położonych  wzdłuż 
tych  ulic  nie  jest  jeszcze  uzbrojo-
na  i  nie  są  do  nich  doprowadzone 
przyłącza  niezbędne  do  prawidło-
wego  funkcjonowania  domostw, 
w  związku  z  czym należy  zakładać, 
że w przyszłości bliżej nieokreślonej 
będą sukcesywnie wykonywane przy-
łącza  pod nowo budowane  obiekty, 
a  nawierzchnia  tłuczniowa  będzie 
jeszcze wielokrotnie  rozkopywana. 
Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości, 
jakie  państwo  napotykają  podczas 
codziennego użytkowania  drogi  do-
jazdowej  do  posesji,  jednak  biorąc 
pod  uwagę  powyższe  argumenty, 
nieracjonalnym  jest  i  ekonomicznie 
nieuzasadnionym w obecnej chwil wy-
konanie nawierzchni asfaltowej tylko 
dlatego, aby w dalszym etapie zrywać 
nawierzchnię  celem wykonania nie-

zbędnych przyłączy dla potencjalnych 
nowych mieszkańców”.

Czy to oznacza, że wspomniane 
drogi zostaną wykonane dopiero wte-
dy, gdy wszystkie działki budowlane 
zostaną uzbrojone - bez względu na 
to, jak długo potrwa doprowadzanie 
przyłączy?

Urząd zapewnia, że nie. - Wyko-
nanie inwestycji nie jest uzależnione 
od uzbrojenia działek. Przed przystą-
pieniem do inwestycji podejmowane 
są  rozmowy  z  właścicielami  sieci, 
którzy mogą wykonać  swoje  prace 
przynajmniej  do  granic  nieuzbro-
jonych działek,  aby potem nie  było 
konieczności niszczenia nowej drogi. 
Oczywistym jest jednak, że im więk-
sza  liczba  osób  zamieszkuje  dany 
teren, tym dana inwestycja w infra-
strukturę  drogową  zyskuje wyższy 
priorytet – wyjaśnia Michał Latos.

Na asfalt trzeba poczekać
Kiedy  mieszkańcy  ul.  Polne 

Wzgórza  i  ul. Widokowej  doczekają 
się budowy dróg na miarę obecnych 
standardów? Nie wiadomo. W skrócie 
– najpierw trzeba dokończyć rewitali-
zacyjne inwestycje. Do tego dochodzi 
kwestia  oszczędności  z  powodu ko-
ronawirusa.

Szczegółowo  na  to  pytanie  od-
powiedział  rzecznik urzędu.  - W  tej 

chwili  Gmina Olkusz  kończy  wie-
lomilionowe  inwestycje  w  ramach 
Gminnego  Programu  Rewitalizacji 
(m.  in.  Park Czarna Góra, Dolinka 
na  os. Młodych),  a  także w  obrębie 
Kwartału Królewskiego, czyli budyn-
ku Dawnego Starostwa z podziemiami 
ratusza. Wartość  tylko  tych  trzech 
inwestycji  to  około  40  milionów 
złotych, co znacznie obciąża gminny 
budżet.  Równolegle  prowadzone  są 
także  inne mniejsze  inwestycje,  ta-
kie jak przebudowa budynku Domu 
Kultury  w  Olkuszu,  rewitalizacja 
Starego Cmentarza, otoczenia stawu 
Tomsi  oraz  przebudowa  ul.  Rataja 
w Olkuszu. Mowa  o  zadaniach,  na 
które Gmina Olkusz pozyskała dofi-
nansowanie i to właśnie ich realizacja 
stała się priorytetem. Wszystko po to, 
by nie zwracać otrzymanych środków 

zewnętrznych.  Niestety,  epidemia 
koronawirusa oraz idące za nią ogra-
niczenia w dochodach  samorządów 
zmusiła  i nas do oszczędności, dla-
tego w 2020 roku trudno jest mówić 
o wprowadzeniu nowego zadania do 
budżetu.  Inwestycja  przy  ul.  Polne 
Wzgórza  i  ul. Widokowej wymagają 
najpierw wykonania  dokumentacji 
projektowej.  Po  zakończeniu  zadań 
z  GPR  opracowany  zostanie  plan 
inwestycji na kolejne  lata, uwzględ-
niający możliwości  budżetu Gminy 

Olkusz  oraz  pilność potrzeb miesz-
kańców – odpowiada rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
Michał Latos.

Oświetlenie? Też trzeba 
czekać

Brak asfaltu, jak już wspomina-
liśmy,  to niejedyna bolączka miesz-
kańców.  Na  przykład  na  ul.  Polne 
Wzgórza po zmroku zapadają egipskie 
ciemności, ponieważ na całej ulicy nie 
ma ani jednej lampy.

Kiedy oświetlenie uliczne zosta-
nie zamontowane i dlaczego nie wyko-
nano tej inwestycji do tej pory? Jaki 
jest planowany zakres tej inwestycji 
-  ile  lamp  zostanie  zamontowanych 
na  poszczególnych  ulicach)?  Jaki 
jest  szacunkowy koszt  inwestycji?  - 
takie  pytania  trafiły  do  olkuskiego 
magistratu.

Urząd  wyjaśnia,  że  w  kwestii 
oświetlenia sytuacja jest analogiczna 
jak z kwestią położenia nawierzchni 
asfaltowej. - Najpierw wymagane jest 
wykonanie  dokumentacji  projekto-
wej,  która  wskaże  zakres  zadania 
z  uwzględnieniem  liczby  lamp,  ich 
mocy oraz rozmieszczenia. Projektant 
weźmie pod uwagę aktualne przepi-
sy  oraz normy,  dlatego  trudno dziś 
wskazać, ile lamp zostanie zamonto-
wanych na poszczególnych ulicach. 
Dopiero po wykonaniu dokumentacji 
poznamy  również  ostateczne koszty 
dla tej inwestycji. Dziś niestety trudno 
przewidzieć,  jakie  skutki  finansowe 
przyniesie trwająca epidemia korona-
wirusa i w jakiej kondycji finansowej 
wejdziemy  w  2021  rok. Wiadomo 
natomiast,  że  - mimo mniejszych 
wpływów do budżetu - musimy wyko-
nać najpierw te inwestycje, na które 
Gmina  otrzymała  dofinansowanie. 
W  przeciwnym  razie  zostanie  ono 
utracone,  a  rozpoczęte  inwestycje 
będziemy musieli  ukończyć  i  tak  – 
odpowiada Michał Latos.

Do tematu inwestycji na osiedlu 
na Podgrabiu z pewnością będziemy 
jeszcze wracać. 

Brak asfaltu, brak lamp. I tak od ponad dekady

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Od kilku miesięcy Dolinki na 
olkuskim osiedlu Młodych „pilnu-
ją” kamery. Mieszkańcy są zain-
teresowani, jak działa monitoring 
i zwracają uwagę na usytuowanie 
jednej z kamer.

Pod koniec ubiegłego roku władze 
miasta informowały, że uzupełniono 
monitoring na olkuskim rynku, a ka-
mery pojawiły się także na osiedlach. 
- Dziś jest to system, który opiera się 
zarówno na kamerach kierunkowych, 
jak i też ogólnych – szerokokątnych. 
Może dodatkowo rejestrować numery 
rejestracyjne pojazdów wjeżdżających 
na rynek. Kamery trafiły również na 
osiedle Młodych i Pakuskę, gdzie sys-
tem monitoringu  został  zbudowany 
właściwie od zera – to fragment miej-
skiego komunikatu z końca grudnia 
2019 roku.

Na rozmieszczenie kamer w Do-
lince zwrócili uwagę nasi Czytelnicy, 
którzy swoimi uwagami podzielili się 
z  redakcją  „Przeglądu Olkuskiego”. 
Jeden z mieszkańców poinformował 

nas, że przed jedną z ławek w Dolince 
na  osiedlu Młodych  pozostawiono 
puste  butelki  po  alkoholu. Kamera 
znajdująca  się  na  pobliskim  słupie 
była odwrócona w stronę bloków przy 
ul.  Nałkowskiej.  Kilka  dni  później 
sytuacja się powtórzyła.

Mieszkańcy pytają, jak działa ten 
monitoring i czy nie lepiej było zamon-
tować  obrotowe  kamery.  - Czy  jest 
on obsługiwany przez Straż Miejską, 
tak jak w przypadku monitoringu na 

rynku? Czy monitoring w Dolince bę-
dzie rozbudowywany? - takie pytania 
trafiły do naszej redakcji.

-  Rozmieszczenie  kamer  zosta-
ło  zaplanowane  tak,  by  pozwalały 
one  pokryć  jak  największy  obszar, 
z  uwzględnieniem  infrastruktury 
szczególnie  wrażliwej  np.  na  akty 
dewastacji. O  szczegółach działania 
monitoringu wolałbym  nie mówić, 
gdyż każda informacja, którą przeka-
żę publicznie, może dać ewentualnym 

sprawcom  zdarzeń  niepożądanych 
wskazówki  do  tego,  jak  próbować 
unikać  odpowiedzialności  za  swoje 
czyny.  Mogę  jedynie  powiedzieć, 
że  obraz  z  monitoringu  przecho-
wywany  jest  przez  naprawdę  długi 
czas,  dlatego  reakcje  na  zdarzenia 
rejestrowane przez monitoring mogą 
być  dwojakie  -  na  żywo  lub  już  po 
zabezpieczeniu  nagrań. Monitoring 
w ramach potrzeb będzie oczywiście 
rozbudowywany. Nie dotyczy to tylko 
południowej części Olkusza, ale tak-
że  innych  osiedli.  Niedawno  został 
uzupełniony monitoring  na  rynku, 
a w  najbliższych  planach  znajduje 
się  budowa  monitoringu  na  Os. 
Słowiki – tłumaczy rzecznik prasowy 
olkuskiego magistratu Michał Latos.

Jak informuje magistrat, monito-
ring w Dolince oraz na ul. Armii Kra-
jowej  kosztował  łącznie  149.998,50 
zł brutto. W kwocie tej nie mieszczą 
się niezbędne prace związane z uło-
żeniem  światłowodów  i  zasilania, 
które  zostały  wykonane  na  etapie 
prac ziemnych w ramach rewitalizacji 
Dolinki.

Czy monitoring w Dolince się 
sprawdza?

Wkrótce będziemy pisać o:

• hałasujących ulicznych 
studzienkach. Problem dotyczy 
głównie ul. 20 Straconych oraz 
olkuskiej obwodnicy. Oba trakty 
są drogami wojewódzkimi, 
zarządzanymi przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie.

• ul. Stary Olkusz, po której nie da 
przejść po ulewnych deszczach. 
Kiedy i jak problem z gminnym 
traktem zostanie rozwiązany?

Interwencje 
w toku
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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 chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. 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, videodermatosko-
pia, 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 dr n.med., specjalista kar-
diolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo serca). 
Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. K. Wiel-
kiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 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 
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.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, 
konsultacje. Tel. 668 123 956.
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. 
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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

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.  

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., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; sob. od 
8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.

Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek – piątek 
9.00 – 18.00.

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. 

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, czw. 8.00-14.00. Rejestracja pacjentów 
w Gabinecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ. 

— 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
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? 
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, 
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. 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
24.07. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 43

25.07. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

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

27.07. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

28.07. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

29.07. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Mariacka 6

30.07.	 Piłsudskiego	22	- dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

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



8 | 24 lipca 2020 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

TYGODNIK REGIONALNY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

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

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, Bogucina 
Dużego, Bogucina Małego, Bolesławia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Chełma, Chechła, Cieślina, Czubrowic, Golczowic, Gołaczew 
Nadmłynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydlińskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Krążka, Krza, Krzykawy, 
Krzykawki, Krzywopłot, Kwaśniowa, Lasek, Osieka, Michałówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Racławic, Rodak, Ryczówka, 
Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wodącej, Wolbromia, Zarzecza, Zawady, 
Zimnodołu, Zedermana, Żurady.

Redaktor naczelny: 
Dariusz�Krawczyk

Redaktor:
Wiola�Woźniczko�
wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl

Adres redakcji: 32-300�Olkusz,�ul.�Żuradzka�15,�
tel./fax�32�754�44�77,�504�178�786
Internet:�www.przeglad.olkuski.pl
e-mail:�redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie ogłoszeń:�Olkusz,�ul.�Żuradzka�15.�
Wydawca: „AB�MEDIA”�Sp.�z�o.o.,�
32-500�Chrzanów,�ul.�Sikorskiego�1�F.
Skład: „AB�MEDIA”�Sp.�z�o.o.
Druk: Polska�Press�Sp.�z�o.o.

POWIAT
A.N.Q.A.

Znasz organizację pozarządo-
wą, dzięki której twoja okolica 
staje się lepsza? A może chciałbyś 
docenić osobę aktywnie działającą 
na rzecz innych? Jeśli tak, to 
koniecznie zgłoś ją do konkursów 
organizowanych przez Wojewódz-
two Małopolskie - „Kryształy Soli” 
oraz „Amicus Hominum”.

Do  końca  lipca  2020  r.  Urząd 
Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego  czeka na  zgłoszenia  kan-
dydatów  do  prestiżowych  nagród: 
„Amicus Hominum” oraz „Kryształy 
Soli”. Pierwsza z nich od lat docenia 
altruistów i społeczników, druga zaś 
promuje działania najlepszych mało-
polskich organizacji pozarządowych.

Kryształy Soli 
Ta nagroda została ustanowiona 

w 2005  roku. Od  samego początku 
jej głównym celem jest wzmacnianie 
wizerunku sektora organizacji poza-
rządowych w naszym województwie. 
„Kryształy  Soli”  stanowią    wyraz 
uznania za pracę stowarzyszeń i fun-
dacji, które działają na rzecz innych. 
W tym roku „Kryształy Soli” zostaną 
przyznane w kategoriach:

 Polityka Społeczna, Zdrowie 
oraz Działalność na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych  -  za  inicjowa-
nie  rozwiązań w  obszarze  polityki 
społecznej  i  prorodzinnej;  pomoc 
osobom wykluczonym  społecznie, 
a  także osobom niepełnosprawnym; 
wsparcie  profilaktyki  prozdrowotnej 
oraz  działalność  na  rzecz  ochrony 
zdrowia i życia;

Kultura, Dziedzictwo Naro-
dowe, Tożsamość Regionalna - za 
podejmowanie  inicjatyw  i  działań 
w zakresie wspierania kultury i sztu-
ki,  ochrony  dorobku  kulturowego; 
rozwój  świadomości narodowej oraz 
pielęgnowanie  i  podtrzymywanie 
tradycji regionalnej;

 Edukacja, Nauka, Społeczeń-
stwo Obywatelskie - za działalność 
w  obszarze  nauki  i  edukacji  dzieci 
i młodzieży,  a  także osób dorosłych 
oraz  popularyzację  nauki;  upo-
wszechnianie i wzmacnianie postaw 
i  świadomości  obywatelskiej  oraz 
rozwijanie  kontaktów  i współpracy 
między  społeczeństwami;  rozpo-
wszechnianie i organizację wolonta-
riatu; rozwój sektora pozarządowego;

 Sport, Turystyka, Środowisko, 
Ekologia - za prowadzenie działań na 
rzecz wspierania  i upowszechniania 
kultury fizycznej oraz sportu zawodo-
wego i amatorskiego; rozwój turystyki 
i krajoznawstwa; podejmowanie ini-
cjatyw proekologicznych, w szczegól-
ności zapobieganie i niesienie pomocy 
w sytuacji ekologicznego zagrożenia; 
ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

Gospodarka i Zrównoważony 
Rozwój  -  za  wzmacnianie  rozwią-
zań  społeczno-gospodarczych  oraz 
promocję zatrudnienia i aktywizację 
zawodową;  podejmowanie  działań 
wspomagających rozwój przedsiębior-
czości,  innowacyjności, wynalazczo-
ści i techniki; popularyzację ochrony 
praw  konsumentów;  propagowanie 
i rozwój społecznej odpowiedzialności 
biznesu;

Najlepszy Projekt Społeczny - 
za realizację projektu, który w sposób 
szczególny  wpłynął  pozytywnie  na 
rozwój gospodarczy i społeczny oraz 
poprawę  poziomu  i  jakości  życia 

mieszkańców Małopolski, za inicjowa-
nie zmian społecznych oraz współpra-
cy ze środowiskiem lokalnym na rzecz 
dobra wspólnego.

W każdej kategorii zostanie przy-
znana nagroda dla laureata i wyróż-
nienia. Jak co roku, zaplanowano też 
przyznanie Nagrody Grand Prix  dla 
najlepszej  organizacji  pozarządowej 
w Małopolsce. W tym roku jej laureat 
otrzyma 10 tys. zł ufundowane przez 
Małopolską Agencję Rozwoju Regio-
nalnego SA.

Amicus Hominum
Nagroda  ta  jest  uzupełnieniem 

Nagrody Marszałka Województwa 
Małopolskiego „Kryształy Soli” i sta-
nowi rozwinięcie polityki samorządu 
związanej  z  promocją wolontariatu. 
Nagroda ma  charakter  honorowy 
i przyznawana jest w postaci medalu 
osobom  prywatnym,  które  niosą 
bezinteresowną  pomoc  i  wspierają 
najbardziej  potrzebujących. Wybo-
ru  laureatów  dokonuje  specjalnie 
powołana  kapituła. W  2020  roku 
zostanie wręczona w następujących 
kategoriach:

Polityka społeczna i prorodzin-
na, pomoc niepełnosprawnym - za 

włączanie  się w budowanie  polityki 
społecznej  i  prorodzinnej,  podej-
mowanie działań w  obszarze  szero-
ko  rozumianej  pomocy  społecznej, 
macierzyństwa  i  rodzicielstwa  oraz 
działalność na rzecz osób z niepełno 
sprawnościami;

Promocja i ochrona zdrowia 
-  za  propagowanie  zdrowego  stylu 
życia, profilaktyki zdrowia oraz dzia-
łanie na rzecz osób chorych;

Sport i edukacja - za działalność 
na  rzecz  upowszechniania  i  popu-
laryzacji  sportu  i  kultury  fizycznej 
oraz  edukacji  dzieci  i  młodzieży, 
a  także  osób dorosłych, w  tym  roz-
wój  świadomości  i  budowa  postaw 
obywatelskich;

Działalność filantropijna - za 
działalność na  rzecz  dobra  innych, 
wrażliwość na los drugiego człowieka 
oraz bezinteresowne udzielanie pomo-
cy potrzebującym;

Inicjatywa młodych - za po-
dejmowanie  różnorodnych  inicjatyw 
przez  osoby młode  oraz  wolonta-
riackie grupy młodzieżowe, w szcze-
gólności  szkolne  koła wolontariatu 
(16-35 lat);

Spośród laureatów zostanie wy-
łoniona osoba, która swoją społeczną 
działalnością szczególnie wyróżnia się 
na tle innych i zasługuje na specjalne 
uznanie. Zostanie ona uhonorowana 
tytułem Grand Prix.

Kto może zgłaszać?
W obu przypadkach  zgłoszenia 

może  dokonać  inna  organizacja, 
osoba  fizyczna,  osoba  prawna,  ko-
ściół, związek wyznaniowy czy organ 
administracji publicznej. Wypełniony 
formularz należy dostarczyć do urzę-
du marszałkowskiego  (pocztą  lub 
osobiście) do 31 lipca bieżącego roku.

Zgłoś swojego kandydata do 
„Kryształów Soli” i „Amicus Hominum” 

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

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I A

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

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

 ǧ Sprzedam tapczan szerokość 
140 cm. Nowe pokrycie tapicer-
skie. Tel.(660)438656.

 ǧ Sprzedam wersalkę + dwie 
pufy. Tel.(660)438656. 

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, termo-
bindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

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

 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 ręba-
kiem do gałęzi, elektryczne itp. 
Tel.(512)373245.
BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi.  
Tel.(799)914521
FINANSOWO	-	PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kieł-
tyka, Olkusz, Kasztanowa 4, 

czynne: pon.- sob. 8-20, skup 
i sprzedaż złota, atrakcyjne 

ceny, super warunki. Tel.
(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 
1 zaprasza. Natychmiastowe 
zdjęcia do dokumentów (drobny 

retusz gratis, możliwość wyko-
nania w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, 
RYNEK 30. Najszybsze i naj-

tańsze zdjęcia do dokumentów 
w 3 minuty + retusz gratis 

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

MOTORYZACJA
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

I PROFESJONALNE NARZĘ-
DZIA 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. Bogu-
cin 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 POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

gotówka od ręki, płacę najle-
piej. Tel.(793)001819.

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

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

 ǧ Sprzedam działkę budow-
laną w Niesułowicach k. 
Olkusza o pow. 3650 m2 (ok. 
30x120 m), przy ul. Wozowej. 
Tel. 507131388.
RÓŻNE

 ǧ Przyjmę ziemię ul. Kamyk. 
Tel.(731)276528.

Najnowsze 
informacje  

i komunikaty  
znajdziesz 

na:  
www. 

przeglad.
olkuski.pl


