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Gmina Olkusz  - fotowoltaika pow. 100 kW.  
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"Piekło Kobiet" - protesty po orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji 
nie ustają.
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Coraz trudniejsza sytuacja 
w placówkach służby zdrowia. Ilość 
chorych  rośnie w zastraszającym 
tempie, a rąk do pracy w szpitalach 
– za sprawą choroby i kwarantanny 
personelu  –  ubywa. W  podobnej 
sytuacji  znalazł  się Nowy Szpital 
w  Olkuszu.  Starosta  wystosował 
niedawno  apel,  w  którym  prosi 
o pomoc wolontariuszy.

Starosta prosi 
o pomoc  

dla Nowego Szpitala

Magdalena Zając-Derenda - rezydent gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych

Przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 19.00.

KONSULTACJE GASTROENTEROLOGICZNE

KONSULTACJE HEPATOLOGICZNE

KWALIFIKACJE DO GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII

LECZENIE CHORÓB TAKICH JAK:
CHOROBA REFLUKSOWA PRZEŁYKU
WRZODY ŻOŁĄDKA
CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY
ZAPALENIA JELIT
ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO
MARSMARSKOŚĆ WĄTROBY
OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI
NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO

Rejestracja: 32 479 10 00
www.inter-med.pl

KONSULTACJE: GASTROENTEROLOGICZNE

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

tel./fax 32 642 46 98
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 7.00-16.00

sobota: 8.00-13.00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei
Adesilex p9 
Fiber Plus 

43,80 
                 zł/25 kg

Keraflex 
Maxi S1

54,50 
                  zł/25 KG

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów

Wełna 
KNAUF UNIFIT
035/15 cm

19,99
          zł/m2

Panel
ogrodzeniowy
grafit
2500x1530/4 mm

62,00
          zł/szt.

SFG-GLASS

SprząTANIE
OOLLKKUUSSZZ

Brakuje Ci czasu dla siebie? 
Nie lubisz sprzątać? 
My z uśmiechem zrobimy to za Ciebie.

Najemca opuścił Twoje mieszkanie? 
Trzeba je posprzątać i zdezynfekować?

Pełno kurzu po remoncie?

SPRZĄTAMY MIESZKANIA I DOMY

Kontakt:  tel. 668 712 198  e-mail: cleaningolkusz@gmail.com

PROFESJONALIZM | PERFEKCJONIZM | PUNKTUALNOŚĆ

PROFESJONALNY 
SPRZĘT 

ELASTYCZNE TERMINY 
ATRAKCYJNE CENY 

20% ZNIŻKI 
NA STAŁE ZLECENIA

OOZZOONNOOWWAANNIIEE
OLKUSZ ZZAALLEETTYY

OOZZOONNOOWWAANNIIAA

OZONOWANIE: BIUR, GABINETÓW LEKARSKICH, PRZYCHODNI, SZKÓŁ, 
PRZEDSZKOLI, MIESZKAŃ

SPRZEDAŻ: URZĄDZEŃ WRAZ Z PRZESZKOLENIEM Z OBSŁUGI

USUWANIE BAKTERII I WIRUSÓW ( )TAKŻE COVID-19
POWIETRZE JAK PO BURZY
TRWAŁE USUWANIE BRZYDKICH ZAPACHÓW
LIKWIDACJA ROZTOCZY
MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI: KLIMATYZACJI POJAZDÓW, POMIESZCZEŃ

Kontakt:  tel. 668 712 198  e-mail: ozonowanieolkusz@gmail.comGodziny pracy 11:00 - 17:00 (zamówienia do 16.30)   Płatność: gotówka, karta, przelew 

JADŁO KURIER 
Jedzenie na życzenie

Obiady na wynos, z dostawą lub odbiór własny

32 645 07 42
509 153 011

POLECA Przy zamówieniu 
powyżej 50 zł 

transport gratis 

Cena zestawu 
(dwa dania) - od 18 zł 

+ 2 zł transport

całodobowo
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Ekologicznie,  ekonomicznie, 
wizerunkowo  „na  plus” – wyli-
cza zalety instalacji fotowolta-
icznych  miejski  radny  Łukasz 
Piątek, pytając – także w imieniu 
przedsiębiorców - władze miasta 
o  planistyczne  zmiany  dotyczą-
ce możliwości  ich  lokalizacji na 
terenie  gminy  Olkusz.  Wicebur-
mistrz Łukasz Rychlewski odpo-
wiada, że zapisy w dokumentach 
planistycznych powinny stanowić 
kompromis pomiędzy potrzebami 
przedsiębiorców  i mieszkańców, 
głosy  przedsiębiorców  są  mu 
doskonale  znane,  a  stosowne 
działania  w  kierunku  zmiany 
dokumentów planistycznych zo-
stały podjęte.

„Zazielenianie produkcji”
Skąd wziął się temat rozpoczę-

cia prac nad zmianą zapisów w do-
kumentach planistycznych? Miejski 
radny Łukasz Piątek twierdzi, że 
dociera do niego coraz więcej głosów 
przedsiębiorców, dotyczących prze-
szkód uniemożliwiających rozwój 
prowadzonych przez nich działal-
ności. Wspomniane przeszkody to 
zapisy w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego – w głównej mierze chodzi 
o możliwość lokalizacji na terenach 
przemysłowych instalacji fotowol-
taicznych o mocy powyżej 100 kW.

- Inwestycje tego typu przyno-
szą korzyści ekonomiczne w postaci 
obniżenia kosztów, są ekologiczne 
poprzez zmniejszenie emisji CO2, 
jak również wizerunkowe – zauwa-
żalna tendencja do „zazieleniania 
produkcji”.  W dobie pandemii 
COVID-19 i utrudnień z tym zwią-
zanych, działania zmierzające do 
poprawy efektywności energetycznej 
przyczynia się w oczywisty sposób 
do poprawy kondycji przedsię-
biorstw oraz ochrony miejsc pracy 
na terenie Olkusza. Procedując 
ułatwienia dla naszych przedsię-
biorców należy pamiętać że Gmina 
jest bogata bogactwem swoich 
mieszkańców – uważa Łukasz Pią-
tek. Radny zachęca jednocześnie 
do konsultacji w sprawie planów 
inwestycyjnych ze środowiskiem 
gospodarczym, np. z oddziałem Izby 

Przemysłowo - Handlowej oraz Ce-
chem Rzemiosł Różnych w Olkuszu.

Co mówią przepisy?
Jak sytuację postrzegają władze 

gminy? Szczegółowo wyjaśnił to 
wiceburmistrz Łukasz Rychlewski, 
który z upoważnienia Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz odpowiedział 
na interpelację radnego Piątka. 
Z odpowiedzi dowiadujemy się, że 
po ostatnich rozmowach z przed-
siębiorcami władze gminy zleciły 
merytorycznemu wydziałowi urzędu 
analizę dokumentów planistycz-
nych pod kątem umożliwienia do-
puszczenia lokalizacji tego rodzaju 
inwestycji.

Zgodnie z przytoczonymi w od-
powiedzi na interpelację przepisami 
Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, obszary 
na których mogą być sytuowane 
urządzenia wytwarzające energię 
z odnawialnych źródeł energii o mo-
cy przekraczającej 100 kW oraz 
ich strefy ochronne muszą być 
rozmieszczone najpierw w studium. 
Stosowane zapisy muszą się oczy-
wiście znaleźć także w miejscowym 
planie, gdzie określa się granice te-
renów pod budowę wyżej opisanych 
urządzeń, a także „granice ich stref 
ochronnych związanych z ograni-
czeniami w zabudowie, zagospoda-
rowaniu i użytkowaniu terenu oraz 
występowaniem znaczącego oddzia-
ływania tych urządzeń na środowi-
sko”. Jak czytamy w odpowiedzi na 
interpelację, wstępna analiza wyka-

zała, że dopuszczenie fotowoltaicz-
nych inwestycji o dużych mocach 
na terenach przemysłowych i pro-
dukcyjnych nie budzi zastrzeżeń. 
Inaczej sprawa ma się w przypadku 
terenów usługowych czy rolnych – 
tutaj koniecznym jest wzięcie pod 
uwagę przede wszystkim walorów 
krajobrazowych, ukształtowania 
terenu, dostępności niezbędnej 
infrastruktury, korytarzy ekologicz-
nych (z uwagi na fakt ogradzania 
inwestycji).

Instalacje do 100 kW w więk-
szości planów

Wiceburmistrz Rychlewski 
zaznacza, że wychodząc naprze-
ciw potrzebom zmieniającego się 
rynku i programom dotacyjnym, 
większość uchwalonych w ostat-
nich latach planów miejscowych 
posiada dopuszczenie instalacji 
fotowoltaicznych o mocy do 100 
kW. - W odpowiedzi na złożony 
wniosek dotyczący lokalizacji far-
my fotowoltaicznej w południo-
wej części Zimnodołu, ustalono 
w obowiązującym Studium obszar 
o powierzchni ponad 60 ha z prze-
znaczeniem na ww. inwestycję. 
Ustalenia te zostały przeniesione 
do procedowanego obecnie projek-
tu planu miejscowego. Podkreślić 
należy, że do chwili obecnej do 
tutejszego Urzędu, poza wnioskiem 
dotyczącym Zimnodołu, nie zostały 
złożone wnioski do Studium o do-
puszczenie farm fotowoltaicznych 
o mocach powyżej 100 kW. Wnioski 

takie nie były również składane do 
procedowanych w ostatnich latach 
(2018-2020) miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
które swoim zasięgiem obejmo-
wały tereny produkcyjne, m. in. 
MPZP Olewin – Zagaje, MPZP po 
południowej stronie linii kolejowej 
w Olkuszu, czy zmiany MPZP za-
chodniej części dzielnicy północnej 
i zachodniej dzielnicy przemysłowej 
Olkusza. Podkreślić należy, że we 
wszystkich obowiązujących pla-
nach miejscowych, zgodnie z art. 
15 ust. 4 ww. ustawy, w każdym 
terenie przewidzianym do lokali-
zacji budynków istnieje możliwość 
lokalizacji mikroinstalacji, tj. insta-
lacji o mocy do 50 kW, tym samym 
mieszkańcy naszego Miasta i Gmi-
ny mają możliwość lokalizowania 
paneli fotowoltaicznych na własne 
potrzeby – czytamy w odpowiedzi 
na interpelację.

Plany to kompromis
Wiceszef gminy podkreśla rów-

nież, że ustalenia dokumentów 
planistycznych stanowią kompro-
mis pomiędzy potrzebami przed-
siębiorców i mieszkańców. Jako 
przykład podaje niedawno uchwa-
lony miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów 
inwestycyjnych po południowej 
stronie linii kolejowej w Olkuszu, 
„(…) gdzie proponowane ustalenia 
były wielokrotnie modyfikowane, 
zanim uzyskały ostateczny kształt, 
stanowiący kompromis pomiędzy 
oczekiwaniami przedsiębiorców, 
a uzasadnionym interesem spo-
łecznym”.

Jak zwykle o tej porze roku, 
trwają prace nad przyszłorocznym 
budżetem. Wiceburmistrz Rychlew-
ski zaproponował, aby w budże-
towym projekcie ujęte zostały 
opracowania mające na celu zmianę 
studium i miejscowych planów, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców.

- Podjęcie stosownych uchwał 
ws. przystąpienia do sporządze-
nia zmian ww. dokumentów uza-
leżnione będzie od ostatecznego 
kształtu budżetu - dodaje Łukasz 
Rychlewski.

Co  sądzicie  o  instalacjach 
fotowoltaicznych  na  terenie 
miasta  i  gminy  Olkusz?  Jak 
zwykle  ciekawi  jesteśmy  Wa-
szych opinii!

Fotowoltaika pow. 100 kW. Czy 
będą zmiany w planach?

OLKUSZ
A.N.Q.A.

„Myślę, czuję, DE-CY-DU-JĘ!” 
i „Rewolucja jest kobietą” – m.in. 
pod  takimi  hasłami  przebiegła 
piątkowa  manifestacja  „Piekło 
Kobiet”. To  już drugie  takie wy-
darzenie  w  naszym mieście  na 
przestrzeni ostatnich dni. Pomimo 
chłodu i deszczu, na olkuski rynek 
przybyła spora grupa mieszkańców, 
pragnących wyrazić  swoje zdanie 
w  spornej  kwestii.  Dobitnie  dali 
do zrozumienia przedstawicielom 
partii rządzącej, co o nich myślą.

Protesty wywołane orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie aborcji trwają już ponad tydzień 
i nic nie wskazuje, aby w najbliższym 
czasie miały osłabnąć. W miniony 
piątek w Olkuszu odbyła się druga 
manifestacja w tej sprawie. Manife-
stacja, która po raz kolejny zgroma-
dziła kilkuset mieszkańców naszego 
miasta.

- Dopóki politycy zajmowali się 
sami sobą, dużej części z nas ich 
poczynania były obojętne. Orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego zmieniło 
jednak wszystko. Ludzie poczuli, 
że konsekwencje tej decyzji mogą 
dotknąć w przyszłości również ich 
rodziny – tłumaczy nam Pan Adrian, 
uczestnik piątkowego protestu. – 
Społeczeństwo w końcu powiedziało 
„DOŚĆ!” Skoro wypowiedziano nam 
wojnę, to musimy walczyć o swoje pra-
wa – dodaje jego koleżanka Weronika.

Czas na dialog już minął
Demonstracja była spokojna, 

ale co jakiś czas z tłumu padały nie-
cenzuralne zwroty. Zwłaszcza, gdy 
niespodziewanie głos zabrał przed-
stawiciel Fundacji „Pro - Prawo do 
Życia”. - Protesty, które toczą obecnie 
Polskę pogłębiają kryzys i dzielą spo-
łeczeństwo. Człowiek staje przeciwko 
człowiekowi. Konflikty zaogniają się. 
Granice zostają przekroczone. Nie 
jestem prowokatorem, fanatykiem 
ani waszym wrogiem. Staję tu przed 
wami, jako przeciwnik aborcji. Wy-
ciągam rękę i wzywam do dialogu. 
To rozmowa buduje mosty i poszerza 
horyzonty. Rozmawiajmy ze sobą! - 
apelował Marceli Elsner.

Jego prośba nie spotkała się 
jednak z większym zrozumieniem ze 

strony  zgromadzonych. – Prawa czło-
wieka, a zwłaszcza te, dotyczące po-
dejmowania dyskusji o własnym ciele, 
nie podlegają żadnej dyskusji – taki 
manifest padł ze sceny w odpowiedzi 
na jego słowa. – Czas na debatę już 
minął. Spokojny ton i grzeczne słowa 
nic nie dają. Przekleństwa to jedyny 
język, który dociera dziś do polity-
ków – mówi nam Karolina, kolejna 
z uczestniczek wiecu.

Młodzi gniewni
Fala protestów, jaka przetacza się 

obecnie przez nasz kraj jest niespoty-
kana. Studenci i emeryci, pracownicy 
i przedsiębiorcy, mężczyźni i kobiety – 
grono ich uczestników jest naprawdę 

szerokie. Nowością jest jednak to, że 
licznie zaangażowała się w nie również 
młodzież, która jak dotąd stroniła od 
tego typu inicjatyw. Młodzi nie tylko 
wychodzą na ulice, ale także biorą 
czynny udział w organizowaniu ma-
nifestacji. Podobnie jest w Olkuszu, 
gdzie na czele buntu stanęła nasto-
latka Julia Pactwa.

- Ta władza niszczy każdego, kto 
odważy się jej przeciwstawić i wyrazić 
zdanie odrębne. Dlatego każdy, kto 
ma wątpliwości czy ta sprawa go 
dotyczy i czy powinien o nią walczyć, 
powinien pomyśleć o tym, że oni 
mogą kiedyś przyjść także po niego. 
Rządy totalitarne to nie są relikty 
przeszłości. To są marzenia ludzi, 
którzy tylko czekają, aż odwrócimy 
oczy i pozwolimy im działać. Ja nie 
chcę jutro obudzić się na Białorusi. 
Chcę budować swoje życie w wolnym 
kraju, gdzie ktoś mnie słucha, a nie 
mówi, jak mam myśleć – grzmiał do 
mikrofonu jeden z młodych uczestni-
ków piątkowego wydarzenia.

Podobnie jak przed niespełna 
tygodniem, nie skończyło jedynie na 
słowach. Po przemowach na rynku 
uczestnicy zgromadzenia wyruszyli 
ulicami miasta niosąc na ustach 
i sztandarach antyrządowe hasła. Ma-
nifestanci dotarli m.in. pod Starostwo 
Powiatowe. Marsz zakończył się pod 
olkuskim biurem Prawa i Sprawiedli-
wości, gdzie protestujący pozostawili 
wszystkie swoje transparenty.

W  tym  tygodniu  w  naszym 
powiecie  planowane  są  kolejne 
protesty: w piątek o  godz. 17.00 
na  placu  przy Urzędzie Miejskim 
w Bukownie i w niedzielę o godz. 
16.00 na rynku w Olkuszu.

Czy to już 
rewolucja?

Sytuacja w służbie zdrowia po-
garsza się z dnia na dzień. System, 
który na co dzień boryka się z bra-
kami w personelu i niedoinwestowa-
niem, w obliczu pandemii zaczyna 
stawać się niewydolny.  W szpitalach 
brakuje kadry, która albo przebywa 
na kwarantannie albo sama jest 
zakażona koronawirusem. Podobnie 
jest w Nowym Szpitalu w Olkuszu.

- Z uwagi na bardzo dynamiczną 
i zmieniającą się z dnia na dzień 
sytuację związaną z trwającą epi-
demią, a w szczególności z brakami 
kadrowymi wśród personelu me-
dycznego i pomocniczego, zwracamy 
się z apelem do wszystkich osób 
chcących wesprzeć w formie wolon-
tariatu pracowników Nowego Szpitalu 
w Olkuszu w czynnościach pozame-
dycznych.  Szczegółowe informacje 
można uzyskać w olkuskim szpitalu 
pod nr tel.: 41 240 12 59 – czytamy 
w apelu, jaki wystosował w zeszłym 
tygodniu Bogumił Sobczyk, Starosta 
Powiatu Olkuskiego.

Władze lecznicy nie mówią, jaka 
jest skala niedoborów. - Wiele szpitali 
obecnie szuka wolontariuszy i osób, 

które mogą wspomóc personel szpi-
talny. Pracownicy medyczni chorują 
lub przebywają na kwarantannach. 
Nasz szpital zajmuje się nie tylko 
pacjentami chorymi na COVID-19. 
Staramy się również zapewnić cią-
głość leczenia w innych oddziałach 
szpitalnych, poradniach i pracow-
niach diagnostycznych. Każda para 
rąk do pracy w tej sytuacji jest 
bardzo potrzebna. Będziemy mogli 
przesunąć wówczas pracowników 
medycznych do pracy przy ciężej 
chorych pacjentach – mówi Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Grupy Nowy 
Szpital Holding S.A.

 Wolontariuszami mogą być 
osoby pełnoletnie, mające jakieś 
doświadczenie lub przeszkolenie 
medyczne, ale nie jest to warunek 
konieczny. Czym miałyby się zaj-
mować? - Osoby te pomagałyby np. 
przy transporcie pacjentów razem 
z pracownikami szpitala do pracowni 
diagnostycznych, przy transporcie 
próbek do laboratorium, rozdawaniu 
posiłków dla chorych i pracach admi-
nistracyjnych. Będziemy wdzięczni za 
każdą pomoc – wylicza Marta Pióro.

Mogą być to harcerze, siostry 
zakonne, strażacy z ochotniczej straży 
pożarnej, absolwenci lub pełnoletni 
uczniowie szkół mundurowych czy 

studenci szkół medycznych. Nowy 
Szpital każdemu ochotnikowi za-
pewni przeszkolenie i środki ochrony 
indywidualnej.

Jaka jest sytuacja w szpitalu?
Już po publikacji na naszej stro-

nie internetowej artykułu dotyczącego 
poszukiwań wolontariuszy w szpita-
lu, do naszej redakcji zaczęły spływać 
kolejne pytania i uwagi dotyczące 
sytuacji w lecznicy. Postanowiliśmy 
zaczerpnąć informacji u źródła. 
Z odpowiedzi udzielonej przez przed-
stawiciele placówki niewiele jednak 
wynika.

Ilość pytań dotyczących Nowego 
Szpitala w Olkuszu rośnie. Po publi-
kacji artykułu dotyczącego poszuki-
wań wolontariuszy do naszej redakcji 
zaczęli zgłaszać się Czytelnicy, zain-
teresowani sytuacją w tej placówce. 
Mieszkańcy  chcieliby wiedzieć w któ-
rej części szpitala utworzony został 
odział „covidowy”, ilu pracowników 
został do niego oddelegowanych oraz 
czy wszystkie łóżka są zajęte. Ponadto 
Czytelnicy pytają, czy „covidowe” 
łóżka powstały kosztem tymczasowej 
likwidacji miejsc na innych oddzia-
łach, czy też są to dodatkowe miejsca. 
Ponadto pojawiają się również pytania 
dotyczące braków w personelu – 
ilu pracowników medycznych jest 

obecnie zatrudnionych w placówce 
i jaka jest skala absencji spowodo-
wanych chorobą bądź kwarantanną? 
Wszystkie te pytania przekazaliśmy 
przedstawicielom Grupy Nowy Szpital 
Holding S.A.

- Epidemia rozwija się jest bardzo 
dynamicznie i dla pacjentów oraz 
placówek ochrony zdrowia jest to 
duże wyzwanie. Jako szpital, który 
jest najbliżej mieszkańców naszego 
Powiatu od początku angażujemy 
się w pomoc pacjentom i dosto-
sowujemy się do sytuacji, tak aby 
w tym trudnym czasie nieść pomoc 
pacjentom. Ściśle współpracujemy ze 
Starostwem, Urzędem wojewódzkim 
i innymi służbami. Zgodnie z decyzją 
ministra zdrowia przygotowaliśmy 
ponad 40 miejsc dla pacjentów cho-
rych na COVID; wszystkie informacje 
dotyczące sytuacji epidemiologicz-
nej, liczby pacjentów, liczby łóżek, 
przekazujemy służbom sanitarnym 
i sztabowi kryzysowemu. Bardzo 
dziękujemy wszystkim pracowni-
kom, którzy niosą pomoc pacjentom 
i wszystkim osobom oraz instytucjom, 
którzy chcą nas wspierać – czytamy 
w mailu nadesłanym przez rzecznika 
prasowego Grupy Nowy Szpital Hol-
ding S.A. Martę Pióro.

składają córki i syn z rodzinami

Serdeczne podziękowania dla Rodziny, Przyjaciół, 
Znajomych, Sąsiadów oraz wszystkich, którzy
dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli 

w uroczystości pogrzebowej i zamówili Msze św. 
w intencji naszego kochanego Taty

ŚŚPP Józefa Kluczewskiego



3Przegląd Olkuski | 6 listopada 2020 |www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I E

ZGŁOŚ  
INTERWENCJE

TELEFONICZNIE     32 754 44 77

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Jak  bumerang  wraca  temat 
Wydziału Komunikacji i Transpor-
tu. Dwa tygodnie temu do naszej 
redakcji wpłynęła  interwencja  od 
Czytelniczki,  która  skarżyła  się 
na problemy przy internetowej re-
jestracji swojej wizyty. Jak wynika 
z właśnie otrzymanej przez nas od-
powiedzi,  urzędnicy  przepraszają 
za możliwe  utrudnienia  i  proszą 
mieszkańców o wyrozumiałość.

Wydział Komunikacji i Transpor-
tu to jeden z najbardziej obleganych 
wydziałów olkuskiego Starostwa. Ze 
względu na charakter załatwianych 
tam spraw, obsługuje on dziennie 
dziesiątki petentów. Dwa tygodnie 
temu do naszej redakcji wpłynął 
mail od Czytelniczki, która skarżyła 
się na funkcjonowanie tej jednostki. 
Obszernie opisała ona w swoim liście 
sytuację związaną z internetową 
rezerwacją wizyty w wydziale. Z jej 
relacji wynikało, iż na stronie inter-

netowej Starostwa  można było do-
konywać elektronicznych rezerwacji, 
których niestety nie dało się później 
zrealizować w rzeczywistości.

- W dniu 10 października zareje-
strowałam wizytę dotyczącą odbioru 
dowodu rejestracyjnego. Miałam się 
zgłosić w wydziale 19 października 
o godzinie 16:00. Dwa dni później po-
jawiła się informacja o wstrzymaniu 
bezpośredniej obsługi mieszkańców. 
Próbowałam się dowiedzieć telefo-
nicznie, czy moja rezerwacja jest 
nadal aktualna, ale nie udało mi się 
dodzwonić do urzędu. Postanowiłam 
więc wybrać się na umówioną wizytę 
w ustalonym dniu. Na miejscu okaza-
ło się, że placówka jest już zamknięta 
– opowiada Czytelniczka swoim liście.

Jak nie trudno się domyśleć, wy-
wołało to jej złość, gdyż – jak podkre-
śla - nie dostała wcześniej informacji 
o anulowaniu jej rezerwacji. Z relacji 
opisanej przez Czytelniczkę wynikało 
ponadto, że na stronie internetowej 
nadal można było dokonywać rezer-
wacji na godziny, w których wydział 
już nie pracuje. Postanowiliśmy zwe-
ryfikować te doniesienia.

Odpowiedź Starostwa
Jak informuje Starostwo Powia-

towe w Olkuszu, w dniu 14.10.2020 r. 
na ich stronie pojawiła się informacja 
dla mieszkańców o ograniczeniu 
bezpośredniej obsługi mieszkańców 
ze względu na pogarszającą się sytu-
acje epidemiczną. Obecnie kontakt 
osobisty jest możliwy w szczególnych 

przypadkach wyłącznie po uzgodnie-
niu telefonicznym z odpowiednim 
pracownikiem wydziału. W związku 
z powyższym  zmieniona została 
również możliwość internetowej 
rezerwacji wizyty w Wydziale Komu-
nikacji i Transportu. Można je teraz 
umówić  - z częstotliwością co 30 
minut - od poniedziałku do piątku do 
godziny 14:00.

Przedstawiciele Starostwa in-
formują, że  w dniu 19 października 
internetową rezerwację po godzinie 
14-tej posiadało 6 osób. - Urząd 
informował telefonicznie wszystkie 
te osoby o zmianie czasu obsługi, 
jednak jedna z osób, do której wielo-
krotnie próbowano się dodzwonić, nie 
odbierała telefonu. Pozostałe osoby 
zostały odpowiednio poinformowane 
o sytuacji i nowym terminie zała-
twienia sprawy. Dyrektor Wydziału 
Komunikacji po złożeniu wyjaśnień 
w przedmiotowej sprawie został po-
uczony o konieczności skutecznego 
informowania mieszkańców przez 
pracowników Wydziału o nowym 
terminie załatwienia sprawy, jeżeli 
wystąpią podobne sytuacje – tłuma-
czy Marcin Wójcik, Sekretarz Powiatu 
Olkuskiego.

Trudna sytuacja w urzędzie
- W chwili obecnej w Wydziale 

Komunikacji i Transportu borykamy 
się z bardzo trudną sytuacją kadrową, 
gdyż większość załogi jest wykluczona 
z pracy z powodu absencji chorobo-
wej wywołanej wirusem SARS Cov-2 

oraz objęciem kwarantanną części 
pracowników. Na stronie interneto-
wej Starostwa Powiatowego został 
zamieszczony odpowiedni komunikat, 
że Wydział Komunikacji i Transportu 
funkcjonuje od dnia 21.10.2020 ze 
znacznymi utrudnieniami w obsłu-
dze Klientów. Utrudnienia te mogą 
skutkować  wydłużonym czasem 
obsługi oraz ograniczeniem liczby 
rozpatrywanych wniosków – mówi 
Marcin Wójcik.

Przedstawiciele powiatu pro-
szą wszystkich mieszkańców o wy-
rozumiałość i ograniczenie wizyt 
w urzędzie do tych najpilniejszych. 
Zachęcają też do załatwiania więk-
szości spraw, które nie wymagają 
bezpośredniej wizyty w urzędzie, 
poprzez kontakt telefoniczny lub za 
pośrednictwem platform elektronicz-
nych.  W przypadku nabycia pojazdu 
zarejestrowanego w kraju wystarczy 
dokonać zgłoszenia nabycia, podob-
nie jak zbycia pojazdu, co można zro-
bić składając wniosek z załącznikami 
do skrzynki podawczej lub listownie, 
bez konieczności wizyty w urzędzie. 
Stosowne wzory wniosków dostępne 
są na stronie  internetowej Starostwa  
www.sp.olkusz.pl.   

- Za utrudnienia przeprasza-
my i prosimy o wyrozumiałość 
wszystkich Mieszkańców, którzy ko-
rzystają z usług urzędu, a w szczegól-
ności z usług  Wydziału Komunikacji 
i Transportu – czytamy w odpowiedzi, 
nadesłanej do naszej Redakcji.

Wydział Komunikacji i Transportu 
robi co może

CHECHŁO
Wiola�Woźniczko

W  kilku miejscach  przy  ul. 
Kluczewskiej  w  Chechle  „ze-
rwano”  pobocza.  Zamiast  trawy 
zostały pasy ziemi, w których po 
opadach grzęzną piesi. Mieszkań-
cy szukali pomocy w samorządo-
wych  instytucjach,  z problemem 
zwrócili  się  także  do  naszej  re-
dakcji.

- Już dawniej, gdy na poboczach 
rosła trawa, był problem z dojściem 
np. do pobliskiego przystanku, ale te-
raz jest jeszcze gorzej. Kiedy pada, to 

na poboczu robi się błoto. Droga jest 
ruchliwa, głównie w okresie letnim, 
gdy przejeżdża tędy wielu turystów. 
Zresztą nawet teraz, jesienią, sporo 
osób jeździ samochodami czy nawet 
rowerami. Trudno tu mówić o bezpie-
czeństwie – zadzwoniła do nas jedna 
z mieszkanek Chechła.

Ulica Kluczewska to powia-
towy trakt. Z pytaniami o powody 
prac na poboczach zwróciliśmy 
się zatem do Zarządu Drogowego 
w Olkuszu. - W ramach bieżącego 
utrzymania dróg realizowane są 
na bieżąco i w miarę potrzeb prace 
w zakresie ścinki i profilowania 

poboczy gruntowych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie całego Po-
wiatu Olkuskiego, w tym również 
w ciągu drogi powiatowej nr 1097K 
w miejscowości Chechło. Prace te są 
podyktowane koniecznością zapew-
nienia prawidłowego odwodnienia 
drogi i przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych będą kontynuowa-
ne – odpowiada dyrektor Zarządu 
Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.

Czy tak już zostanie? - Niewątpli-
wie z biegiem czasu, w szczególności 
po zimowym utrzymaniu dróg, po-
bocza znowu będą zawyżone dlatego 
też zabieg ścinania i profilowania 

będzie musiał być przeprowadzony 
ponownie – dodaje dyrektor Pacuń.

Problem niewątpliwie rozwiązał-
by chodnik. Ulica Kluczewska jest 
długim traktem, wiodącym od wjazdu 
do sołectwa z drogi wojewódzkiej do 
centrum wsi. Chodnik jest po jednej 
stronie drogi, właśnie od strony 
centrum i prowadzi do szkoły. Dalej 
są tylko pobocza. Jak udało się nam 
dowiedzieć, obecnie nie jest planowa-
na budowa dalszej części chodnika. 
W tym roku z budżetu gminy Klucze, 
przy ul. Kluczewskiej utwardzono 
pobocza na odcinku 214 mb.

Co z tymi poboczami?
GMINA WOLBROM

Ewa�Barczyk
Przyszło nam żyć w naprawdę 

trudnych czasach, a najbardziej prze-
konują się o tym osoby o specjalnych 
potrzebach – niepełnosprawni, cho-
rzy,  starsi  i  samotni,  korzystający 
z pomocy społecznej. Dotychczasowa 
pomoc dla nich, wielokrotnie w ich 
opinii  niewystarczająca,  została 
dodatkowo ograniczona. Zarażenia 
wirusem boją  się  osoby  świadczą-
ce usługi  opiekuńcze,  a  także  ich 
podopieczni,  jednakże  ci  drudzy 
bez wsparcia innych nie są w stanie 
funkcjonować.  

- Mam leżącą mamę, z utrudnio-
nym kontaktem, którą trzeba opieko-
wać się 24 godziny na dobę. Robię co 
mogę, ale potrzebuję fachowej pomocy. 
Muszę też chodzić do pracy i nie stać 
mnie na wynajęcie opiekunki na cały 
ten czas. Wcześniej opiekunka z MOPS 
w Wolbromiu przychodziła i pomagała 
mi nakarmić mamę i ją umyć, teraz 
wpada tylko na chwilę, co zupełnie nie 
wystarcza – skarży się jedna z naszych 
Czytelniczek.

Zapytaliśmy o pracę MOPS w dobie 
pandemii dyrektora placówki w Wol-
bromiu.

- Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wolbromiu pracuje w formie 
ograniczonej nie tylko odgórnymi 
zaleceniami, ale także zwyczajnie zo-
stał dotknięty brakami kadrowymi 
– część naszych opiekunek choruje, 
inne zostały poddane obowiązkowej 
kwarantannie. Pozostałe podzieliły się 
pracą i z konieczności trzeba było ogra-
niczyć czas poświęcany poszczególnym 
podopiecznym – informuje Tadeusz 
Posełek, dyrektor MOPS w Wolbromiu. 
– Część rodzin zdecydowała się zrezy-
gnować z wizyt opiekunek, aby chronić 

ich w ten sposób przed dodatkowymi 
kontaktami z zewnątrz. W tej sytuacji 
radzą sobie jakoś sami. Zdajemy sobie 
sprawę, że ludziom jest ciężko, ale 
kryzys, w którym się wszyscy znaleźli-
śmy, niestety wymusza wiele trudnych 
rozwiązań. Dodatkowo nasi pracownicy 
realizują zadania zlecone poprzez rządo-
wy Program Wspieraj Seniora - Solidar-
nościowy Korpus Wsparcia Seniorów, 
polegający na robieniu zakupów oso-
bom potrzebującym po 70-roku życia. 
To również jest absorbujące i zabiera 
czas, a osób z zewnątrz chętnych do 
pomocy jest za mało – dodaje dyrektor.

Wiele osób chorych i niepełno-
sprawnych oraz ich rodzin staje dziś 
w obliczu kompletnej bezradności. Le-
karze przeważnie nie chcą badać pacjen-
tów, a teleporada, jeżeli już nawet uda 
się do lekarza dodzwonić, nie zawsze jest 
wystarczająca. Dostanie się do szpitala, 
nawet z poważnymi objawami chorobo-
wymi wielokrotnie graniczy z cudem.

Niepokojące jest to, że wciąż wiele 
osób lekceważy zagrożenie. Najczęściej 
są to ludzie, których problem jeszcze nie 
dotyczy. Oby nie dotyczył, bo sytuacje, 
o których słyszymy bywają naprawdę 
dramatyczne!

Większość z nas jest w różny spo-
sób zmęczona sytuacją w jakiej przyszło 
nam funkcjonować. Daje się to odczuć 
choćby poprzez wzajemny stosunek 
do siebie poszczególnych ludzi. Apele 
o większą empatię, wrażliwość społecz-
ną trafiają tylko do niektórych z nas, 
wciąż jeszcze wielu nic sobie z nich nie 
robi – ot, jak to w życiu zwykle bywa. 
Może jednak w tym specjalnie trudnym 
czasie trzeba wznieść się ponad komfort 
„świętego spokoju” i rozejrzeć się wokół? 
Może ktoś potrzebuje pomocy, którą 
łatwo możemy zaoferować? W zwyczaj-
nym LUDZKIM odruchu. Czasem zro-
bienie komuś zakupów to tak niewiele 
dla nas, a bardzo dużo dla innych.

Pomoc społeczna 
w czasie 

pandemii

STAROSTWO POWIATOWE
W OLKUSZU

INFORMACJA 
STAROSTY 

OLKUSKIEGO

Santander Bank Polska S.A. 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
informuje o zmianie numeru rachunku 

bankowego od dnia 16 listopada 2020 r.

W przypadku wątpliwości oraz pytań o wysokości 
opłaty prosimy o kontakt - telefon 32 647 87 90 

W p ł a t y  w i e c z y s t e  u ż y t k o w a n i e ,  z a r z ą d , 
przekształcenie i dzierżawa gruntów Skarbu Państwa 
i Powiatu, opłaty komunikacyjne (w tym opłaty 
ewidencyjne), prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne, 
dziennik budowy, karta parkingowa, karta wędkarska, 
opłata za korzystanie z zasobu geodezyjnego: 

60 1090 1665 0000 0001 4685 4224

Starosta Olkuski

/-/ Bogumił Sobczyk 
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

RABSZTYN
Wiola�Woźniczko,�fot.�UMiG�Olkusz

W olkuskim magistracie roz-
strzygnięto przetarg na zapewnie-
nie dostępności zamku dla osób 
niepełnosprawnych. Co powstanie 
w ramach projektu? Jakie prace 
wykonano  na  terenie  warowni 
w tym roku?

Rabsztyński zamek zmienia 
się z roku na rok. Aby jak naj-
szersze grono osób mogło poznać 
to urokliwe miejsce, przewidzia-
no wprowadzenie ułatwień dla 
niepełnosprawnych. Zajmie się 
tym wyłoniona w przetargu firma 
Audiotour Michał Krynicki z Rze-
szowa (346 884,60 złotych). Chodzi 
o zakup audioprzewodników i ta-
bletów, zaprojektowanie aplikacji 
na smartfony, dostosowanie strony 
internetowej zamku do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, opraco-
wanie tablic informacyjnych z opi-
sem w języku polskim i angielskim 
oraz alfabetem Brajla, opracowa-
nie i druk broszury brajlowskiej 
o zamku w Rabsztynie, wykonanie 
miniaturowej makiety zamku 3d 
w odlewie z brązu, zakup wózka 
inwalidzkiego z kołami terenowymi 
i z napędem elektrycznym, scho-
dołazu gąsienicowego oraz lasek 
- krzeseł. Osoby niepełnosprawne 
będą mogły wjechać wózkami na 
dziedziniec zamku dolnego. Do ich 
potrzeb dostosowana będzie jedna 
z toalet w podziemnym pawilonie.

 Wszystko to w ramach unijnego 
projektu „Zagospodarowanie ruin 
zamku w Rabsztynie w Gminie Ol-
kusz - stworzenie nowego produktu 
turystycznego”, na który gmina 

uzyskała dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 w wysokości 
1 709 387,32 złote. Wartość całego 
projektu to 3 114 883,65 złotych. 

Wspomniany projekt jest reali-
zowany od dawna i obejmuje szereg 
robót, które są już na finiszu bądź 
zostały zakończone. To m. in. kon-
serwacja zewnętrznej i wewnętrznej 
strony murów oraz podziemny pa-
wilon, w którym mieścić się będzie 
punkt informacyjny, kasa biletowa, 
węzeł sanitarny oraz kawiarnia. 
Do tego dochodzą prace związane 
z instalacją wodno – kanalizacyjną, 
instalacją grzewczą i elektryczną czy 
stolarką okienną i drzwiową.

 Stalowe schody (pełniące funk-
cję wyjścia ewakuacyjnego), taras 
przy wschodniej ścianie, strefa re-
kreacyjna na dziedzińcu - to kolejne 
wykonane zamkowe inwestycje. 
W strefie jest miejsce na modułową 

scenę, powstały tam również tra-
wiaste tarasy. 

- Warto dodać, ze równolegle 
olkuski magistrat prowadzi działa-
nia promujące ten cenny zabytek. 
Niedawno pod zamkiem realizowa-
no nagrania do filmu promującego 
turystykę rowerową w naszym 
kraju. Film powstaje na zlecenie 
Polskiej Organizacji Turystycznej 
i będzie pokazywany w kraju i za 
granicą. Ma powstać jeden film 
promujący turystykę rowerową 
w całej Polsce oraz kilkanaście 
filmów pokazujących poszczegól-
ne regiony i największe atrakcje 
turystyczne w Polsce. Filmy mają 
być gotowe pod koniec roku. Wła-
dze Olkusza przygotowują jeszcze 
inne działania promocyjne mające 
na celu zarówno popularyzację 
zamku, jak i promocję realizowa-
nego projektu – informuje olkuski 
magistrat.

Co słychać na zamku 
w Rabsztynie?

Firma PUGiB-BUD Sp. z o.o. zatrudni pracowników pod ziemią.
Przedsiębiorstwo Usług Górniczych i Budowlanych - BUD Sp. z o.o. działa od ponad 20 lat na terenie 

LGOM na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. Wykonujemy roboty górnicze i budowlane pod ziemią. 

Firma liczy ponad 550 pracowników, zatrudnia na stanowiskach robotniczych, robotniczych specjalistycznych, 

dozoru górniczego, elektrycznego i mechanicznego.

PUGiB - BUD Sp. z o.o. zatrudni na stanowiskach:

mechanika pod ziemią, 

spawacza pod ziemią, 

górnika pod ziemią, 

górnika strzałowego pod ziemią, 

operatora samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią (wiercąco-kotwiące, 

wozy odstawcze, pojazdy transportowe, ładowarki kopalniane), 

elektromontera pod ziemią

Obowiązki pracownika:

- wykonywanie przeglądów i napraw samojezdnych maszyn górniczych

- dbanie o należyty stan techniczny maszyn i urządzeń

- prace na rzecz oddziału mechanicznego, komory maszyn ciężkich, oddziału górniczego 

Wymagania:

- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne kierunkowe branżowe

- ukończone kursy specjalistyczne wymagane na stanowisku (np. SEP dla elektromonterów, 

  kursy operatorskie samojezdnych maszyn górniczych, itp.) właściwe dla górników kopalń rud metali.

Mile widziane doświadczenie na stanowisku pracy oraz staż pracy pod ziemią.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na adres rekrutacja@pugib.pl, odwiedzenie naszej 

strony internetowej www.pugib.pl lub osobiście do siedziby firmy Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 184.
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie 
naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, 
kończyn dolnych i górnych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specja-
lista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler 
naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żyla-
ków, „pajączków” za pomocą skleroterapii, 
leczenie owrzodzeń. Kompresjoterapia 
(leczenie niewydolności żylnej), konsultacje 
z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. 
Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja telefoniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chi-
rurg, specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, 
ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 
17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 
799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabie-
gów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK w mie-
siącu 17:20‒19:30. 
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. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 15:30‒19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
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 pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki). 
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestra-
cja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wiel-
kiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 
8.00-17.00.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabili-
tacji 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. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:45‒19:30. 

CHOROBY ZAKAŹNE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób 
zakaźnych diagnostyka i leczenie schorzeń 
wątroby  Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 
pok.11/I piętro.Rejestracja Tel. 32 645 44 70 
pon. – pt. 10.00 – 19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

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

DIABETOLOG
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  d iabeto log . 
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.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroentero-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER 
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 
64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, 
piątek od 15:00. Rejestracja telefoniczna od 
pon. do pt. od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 
668.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 16.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
9:00‒12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-
-położnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwar-
tek 17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gine-
kologiczne, profilaktyka nowotworowa, 
leczenie zachowawcze nietrzymania moczu. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.
Danuta Piecuch-Gelner dr n. med., specja-
lista ginekolog – położnik. Gabinet gineko-
logiczny, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 501 745 330.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., 
śr., pt. 16‒19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista 
ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 
961. Pon., wt., pt. 15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista 
chorób wewnętrznych. Konsultacje alergo-
logiczne, pulmonologiczne i internistyczne. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER-MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

KARDIOLOG 
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. 
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32 
6454470 pn-pt 10‒19.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. Rejestra-
cja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specja-
lista kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz 
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysił-
kowy 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 kardiologiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.

Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista 
kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo 
serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. 
K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 
Czwartki od 14.00. www.kardiolog-olkusz.pl

Janusz Rogóż specjalista kardiolog, interni-
sta, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierowców, 
EKG, ECHO serca, USG tętnic szyjnych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. ŚRODA 16:30‒19:30. 

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista 
kardiolog. Specjalista chorób wewnętr-
znych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja 
telefoniczna: 604 052 027.

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

Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, 
płukanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PONIEDZIAŁEK 15:30‒19:30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 
506 312 032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 
15‒18. 
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. 
Wielkiego 64, pok. 15, pon. 16.30‒19, śr. 
16.30 -19, sob. 10‒12, tel. 32 645 44 70. 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzar-
trii, afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przeły-
kania). 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, nadciśnie-
nia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmie-
ście 11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. 

NEUROLOG 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 
166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30. 
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, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe badanie wzroku, dobór soczewek, 
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, 
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIE-
DZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00, 
CZWARTEK 10:00‒15:00. 

Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe badanie wzroku, dobór soczewek, 
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, 
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:00- 17:00.

Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. spe-
cjalista chorób oczu. Szeroka diagnostyka 
oka (OCT, USG, foropter), wieloletnie 
doświadczenie w chirurgii zaćmy, jaskry, 
siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. 
od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500. 

Aby usunąć zaćmę na NFZ „OKO TEST” pod  
kierownictwem medycznym dr n. med. 
Violetty 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 kon-
taktowe, badania profilaktyczne. VIS-OPTICA, 
Olkusz al. 1000-lecia 20. Gabinet czynny 
codziennie od 14.00, w soboty 10.00 – 14.00. 
Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970. 

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, 
soczewki kontaktowe i akcesoria, badanie 
okulistyczne, tomografia oka - OCT. Olkusz, 
al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., czw., 
pt., 9-17, wt. 10-18, śr., 10-16, sob. 10-14. 

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista 
chorób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, 
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 
643 08 89.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista 
chorób dzieci, neonatolog. Diagnostyka 
i leczenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. 
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Optica) 
Rejestracja tel. 502 233 855. 

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. 
USG, EKG, HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.
com/lekarzolkusz

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, spe-
cjalista chorób noworodków. Profilaktyka 
dzieci zdrowych, leczenie dzieci chorych. 
USG: stawów biodrowych, mózgu, jamy 
brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14A. Rej. tel. 503 706 119.

Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra 
specjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 
921, 505 988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podolo-
giakosmetyka.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. Psychotera-
pii Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 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. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.

Gabinet psychoterapii uzależnień i psycho-
logiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycho-
logiczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 
501 286 603.
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Agata Majda, psycholog, terapia krótkoter-
minowa. Tel. 512 331 430. www.pracownia-
terapeutyczna.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 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, 
stawów obwodowych i mięśni. Terapia: 
kobiet w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, 
blizny. Kinesioteraping, szeroki wybór 
masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502 
212 663, www.fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJO-
MED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok 
Skarbka) Tel. 600 585 055. www.fizjomed-
-olkusz.pl
Bianka Klich Fizjoterapia. Rehabilitacja osób 
dorosłych. Terapia manualna, masaż leczniczy, 
masaż relaksacyjny, ćwiczenia, kinesiotaping. 
Klucze, ul. Dworska 19A. Tel: 797 847 948.
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poope-

racyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 
885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-
-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjote-
rapia neurologiczna: udary mózgu, Parkin-
son, 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. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr 
n. med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, 
lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 
8.00 – 11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.  

Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 
13.30, czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 
726 28 87, 668 525 532. 
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. 
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 10.00-
17.00, pt. 9.00-15.00, rejestracja w godzi-
nach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 
27 37 wew. 37.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 
14 (vis a vis kładki nad torami). Godziny 
przyjęć: pon., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; 
sob. od 8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.
Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek – 
piątek 9.00 – 18.00.
Medesto, medycyna, stomatologia, przy-
chodnia stomatologiczna. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 604 294 088.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefo-
niczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9‒20, 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 Stomato-
logicznej Barbara Kucharzewska – Malik, 
specjalista chirurgii stomatologicznej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 
8‒14, śr. i pt. 12‒18, czw. 8.00-14.00. Reje-
stracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805 
027. Umowa z NFZ. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specja-
lista 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. 

— TECHNIKA DENTYSTYCZNA
"Somadent", ekspresowe wykonywanie 
protez, sklejenia, dostawienia zębów, klamer 
na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 
(dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 23, pon.-
-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, 
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? 
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, 
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, dermato-
logia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. 
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikroderma-
brazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas 
hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi 
dematologiczne.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbo-
lesne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, 
ul. Dworska 19A tel. 690-960-150 www.
podologiakosmetyka.pl 
Medesto - Gabinet Medycyny Estetycznej, 
duży wachlarz zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 604 294 088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermolo-
gie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, 
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, 

kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, 
ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabi-
net-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwar-
tek 14:00‒17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 12.30 - 14.00, ul. Jana 
Pawła II 30, Olkusz. Choroby nerek, prostaty, 
kamica moczowa, diagnostyka USG i leczenie. 
Rej. 9.00‒15.00. Tel. 32 643 30 19. 

USG 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw 
kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 
603, www.usgolkusz.pl
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. spe-
cjalista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10‒19, sob. 9‒13.
Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi 
chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30‒17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok 
„Skarbka”). Godz. 15.30‒18, tel. dom. 32 643 
38 46, 600 249 359.  

R E K L A M A

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
6.11. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 Skalska 22

7.11. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

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

9.11. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

10.11. Buchowieckiego 15 A - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

11.11. Krakowska 16 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

12.11. Al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

Szczepienia 
przeciw grypie

NZOZ PRO-FAMILIA oferuje

TTeell..  3322  775544  3355  2222,,  779933  334466  003333
OOllkkuusszz,,  uull..  JJ..  KKaanntteeggoo  2288
OOttwwaarrttee  oodd  77::0000  ddoo  2200::0000

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00poniedziałek - piątek 9 -16

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

SEDACJA
LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

Stosujemy nową metodę 
uspokajania pacjentów 

przy użyciu podtlenku azotu 
tzw. gazu rozweselającego.

Przekonaj się, że wizyta 
u dentysty może być przyjemna!

Jeśli Ty lub twoje dziecko 
boicie się dentysty – 
Zapraszamy do nas!

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60
(budynek SILVER) gab. 309 III p. 

tel. 570 691 681

www.kosmetyka-olkusz.pl

Centrum 
kosmetologii
estetyczne

Polub nas na

fotoodmładzenie IPL 
- zamykanie naczynek, 
likwidowanie przebarwień

HIFU lifting twarzy - Liposonix na ciało

zabiegi dermokosmetyczne

depilacja laserowa

Gabinet rekomendowany 

przez Krakowską 

Wyższą Szkołę 

Promocji Zdrowia

W PROMOCJI 
BIKINI I PACHY TANIEJ
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OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

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

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

 ǧ Komis rowerowy. Skup - 
sprzedaż RTV, AGD. Pożyczki pod 
zastaw. Tel.(502)261113.

 ǧ Tanio sprzedam solarium 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 

509 556 872

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

 ǧ Sprzedam BMW 530XD 
2007 r. combi, srebrne. 

Tel.(608)579628.

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 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.

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

 ǧ Hydraulik, naprawy, wymiany, 
itp. Tel.(531)534267.

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

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

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy 
okolicznościowe - zawodowo. 
e-mail: pbmuz@interia.pl  Tel.
(501)384356.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, 
RYNEK 30. Najszybsze  

i najtańsze zdjęcia do doku-
mentów w 3 minuty + retusz 

gratis (możliwość dojazdu  
do klienta).  

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

MOTORYZACJA

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

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I 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 najle-
piej. Tel.(793)001819.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

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

R E K L A M A

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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POWIAT
Ewa�Barczyk

Pomimo pandemii  i  koniecz-
ności  ograniczenia międzyludz-
kich kontaktów Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Lgoty Wolbromskiej 
nie  zaniechał  tradycji  organi-
zowania  konkursu  Małopolskie 
Impresje Poetyckie Osób Niepełno-
sprawnych. W roku 2020 zmienio-
no  formę występów, ale konkurs 
się  odbył  i  ostatnio  wyłoniono 
zwycięzców.

Tematem tegorocznego konkur-
su była poezja Bolesława Leśmiana. 
Na udział w konkursowej rywalizacji 
zdecydowało się 31 podopiecznych 
WTZ-ów, ŚDS-ów, DPS-ów, OREW 
i ZSS z 14 małopolskich placówek. 
W tym roku z powodu zagrożenia 
epidemiologicznego organizatorzy 
zdecydowali o zmianie formuły kon-
kursu. Uczestnicy, zamiast wystąpić 
na tradycyjnej scenie, mieli za za-
danie nagrać swój występ i przesłać 

go do oceny jury. Jak się okazało, 
wyzwanie nie było zbyt trudne - 
wszystkie nagrania przygotowano 
w sposób profesjonalny, a uczestnicy 
zaprezentowali naprawdę wysoki 
poziom artystyczny.

Oceny uczestników dokonało 
jury w składzie Marida Zoń – dyrek-

tor ZS nr 4 w Olkuszu, polonistka 
oraz Marcin Tomsia – polonista 
ZS nr 4 w Olkuszu. Po przejrzeniu 
wszystkich nagrań zdecydowano, 
ze nagrodę za I miejsce otrzyma 
Iwona Pandel - ŚDS Wolbrom, II 
miejsce zajął Szymon Sarno z OREW 
Wolbrom, a III miejsce – Tadeusz 

Wojtylas – DPS Bobrek. Przyznano 
też wyróżnienia, które otrzymali: 
Bogusław Wypart – WTZ Skała, An-
drzej Pietrzyk – ŚDS Bochnia, Marcin 
Człowiek – DPS Bobrek. Ponadto 
organizatorzy konkursu przyznali 
wyróżnienia specjalne dla: Sylwi La-
skowskiej – ZRT Lgota Wolbromska, 
Jana Świątka – WTZ Radwanowice 
i Pawła Stolarczyka – ZSS Olkusz.

Członkowie jury, dziękując za 
udział i wzorowe przygotowanie 
podopiecznych do konkursu, zgodnie 
podkreślili, że wszyscy, którzy wzięli 
udział w tegorocznych impresjach 
poetyckich zasługują na pochwałę 
i wielkie gratulacje.

- Mamy nadzieję, że za rok uda 
nam się już spotkać normalnie na de-
skach wolbromskiego Domu Kultury 
podczas IX Małopolskich Impresji 
Poetyckich Osób Niepełnosprawnych 
Wolbrom 2021. Do zobaczenia! – 
podsumował konkurs jego inicjator, 
Sebastian Sierka kierownik WTZ 
w Lgocie Wolbromskiej.

Poezja niepełnosprawnych 
w dobie pandemii

POWIAT
A.N.Q.A.

-  Rozumiem  irytację  ludzi, 
ale  niech  nie  obwiniają  nas  za 
obecną  sytuację  –  apeluje  w  li-
ście  do  naszej  redakcji  pracow-
nik  administracji,  zatrudniony 
w  jednym z urzędów na  terenie 
naszego  powiatu.  Jego  reakcja 
spowodowana jest falą hejtu, jaka 
spotyka go ze strony mieszkań-
ców  ze względu na ograniczania 
w obsłudze petentów.

Koronawirus nie oszczędza 
urzędników. Coraz więcej z nich 
choruje lub przebywa na kwaran-
tannie, w efekcie czego mieszkańcy 
mają trudności z załatwieniem 
swoich spraw.  - Z powodu absen-
cji chorobowej wywołanej wirusem 
Sars-Cov-2 oraz objęciem kwaran-
tanną części pracowników, nasza 
placówka funkcjonuje ze znacznymi 
utrudnieniami w obsłudze Klientów. 
Mogą one skutkować wydłużonym 
czasem obsługi oraz ograniczeniem 
liczby rozpatrywanych wniosków – 
tego typu komunikaty coraz częściej 
pojawiają się na drzwiach i stronach 

internetowych kolejnych publicz-
nych instytucji.

 Zarówno w wiadomościach 
od Czytelników, jak i w komentarz 
na portalach społecznościowych, 
pojawia się wiele krytycznych ko-
mentarzy na ten  temat. Często pada 
stwierdzenie, że urzędy „zamykają 
się” na bezpośredni kontakt z ludź-
mi, zamiast - wzorem supermarke-
tów - wydłużać godziny pracy, tak 
aby jak najwięcej osób mogło sko-
rzystać z ich usług. – Jak to jest, że 
tam jakoś załoga nie ma problemu 
z zachorowaniami? – pytają reto-
rycznie internauci.

Samorządowcy próbują studzić 
emocje i  apelują o wyrozumiałość. 
O zrozumienie proszą również sami 
pracownicy administracji, którzy 
mają dosyć przykrych słów kiero-
wanych pod ich adresem. Niektórym 
jednak puszczają nerwy.

- Jak po raz setny czytam ko-
mentarz, że siedzę w zamknięciu 
i tylko popijam kawkę, to mnie krew 
zalew. Może trudno w to uwierzyć 
ludziom z prywatnych firm, ale 
my też mamy swoje obowiązki 
i zadania, które musimy codzien-

nie wykonywać. Ograniczenia są 
wprowadzane tam, gdzie jest to 
możliwe, żeby zmniejszyć ryzyko 
zakażenia. Mimo to nam też zdarza 
się zachorować. Mamy swoje rodzi-
ny, dzieci i partnerów. Każdy z nas 
może zarazić się choćby w domu 
albo na zakupach, co zresztą dzieje 
teraz nagminnie – pisze w liście do 
naszej redakcji osoba zatrudniona 
w jednym z urzędów na terenie na-
szego powiatu.

Przy okazji postanawia się od-
nieść do często padającego porów-

nania z marketami spożywczymi.  
– To nie prawda, że pracownicy 
dyskontów nie chorują. W Interne-
cie znaleźć można wiele doniesień 
o przypadkach wykrycia COVID-19 
u pracowników i klientów takich 
sklepów. Wiele z nich było również 
zamykanych przez Główny Inspek-
torat Sanitarny w celu dezynfekcji 
– wylicza. – Wszyscy mamy dość 
pandemii, ale to nie powód, żeby 
obwiniać nas za całe zło – czytamy 
w liście do naszej redakcji.

Covid sieje kadrowe spustoszenie

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

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210
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Kompleksowe projekty wnętrz 
prywatnych oraz komercyjnych
Kompleksowe projekty wnętrz 
prywatnych oraz komercyjnych

Projekty koncepcyjne i poradyProjekty koncepcyjne i porady

Identyfikacja wizualnaIdentyfikacja wizualna

Projektowanie mebliProjektowanie mebli

Od 15 października działacze opozycji antykomunistycznej 

i represjonowani w PRL, których emerytura, renta inwalidzka lub 

renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400 zł, mogą 

złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze.

 To nie jedyna zmiana w prawie.

Najnowsza zmiana przepisów daje części wcześniejszych 

emerytów z rocznika 1953 prawo do korzystnego przeliczenia 

świadczenia. Ich emerytura może się zwiększyć nawet o 200 zł. Już 

15 i 16 listopada będzie można o tym porozmawiać z ekspertem ZUS. 

Zmiana przepisów dotyczy wyłącznie osób, które urodziły się 

w 1953 roku i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie 

wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Dzięki zmianie sposobu 

obliczania dla nich emerytury powszechnej (po ukończeniu 

powszechnego wieku emerytalnego) ich świadczenia mogą 

wzrosnąć, w niektórych przypadkach nawet o 200 zł miesięcznie.

Zapraszamy! Przegląd Olkuski i ZUS w Olkuszu

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 

w poniedziałek i wtorek, czyli 15 i 16 listopada w godz. od 10.00 do 

12.00, pod numerem telefonu 504 178 786

Wspólnie z inspektoratem ZUS w Olkuszu organizujemy dyżur 

telefoniczny podczas którego będzie można dowiedzieć się 

wszystkiego o przeliczaniu emerytury dla rocznika 1953 oraz 

o świadczeniach wyrównawczych dla byłych opozycjonistów.

Dyżur telefoniczny eksperta ZUS


