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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Zarząd ZGH „Bolesław” podjął 
ostateczną decyzję o zamknięciu 
kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Wy-
dobycie na terenie zakładu potrwa 
jeszcze do końca bieżącego roku. 
Następnie rozpocznie się proces 
likwidacji. Koszty tej operacji 
oszacowano na 140 mln zł.

W dniu 29 kwietnia  2020 r. Za-
rząd ZGH „Bolesław” podjął uchwałę 
o zakończeniu wydobycia rud cynko-
wo-ołowiowych z kopalni „Olkusz-Po-
morzany”. Z dniem 31 grudnia 2020 
r. Spółka złoży do organu nadzorczego 

 Klamka zapadła  
– kopalnia 

zostanie zamknięta

KRZYKAWKA, Starowiejska 5

32-329 Bolesław

tel./fax 32 642 46 98
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 7.00-17.00

sobota: 8.00-13.00

O szczegóły pytaj: TRANSPORT /HDS/
Z ROZŁADUNKIEM

Mapei 
Mapelastic 
Turbo

265,00
          zł/18 kg

Mapei
Adesilex p9 
Fiber Plus 

43,80 
                 zł/25 kg

Keraflex 
Maxi S1

54,50 
                  zł/25 KG

Wełna knauf 
039/20 cm

17,99 
                 zł/m2

CENY BRUTTO.  Ceny do wyczerpania zapasów
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Domy jednorodzinne przez dwa 
lata będą zwolnione z podatku od 
nieruchomości – taką decyzję pod-
jęli radni na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Olkuszu. Ulga przy-
sługiwać będzie gospodarstwom, 
które używają lub będą używać 
ekologicznego źródła ciepła.

Od niespełna dekady w całej 
Polsce trwa coraz gorętsza dyskusja 
dotycząca zanieczyszczenia powie-
trza. Temat ten nabiera rozgłosu 
zwłaszcza w czasie sezonu grzewcze-
go. W powszechnej opinii głównym 
winowajcą zjawiska smogu jest niska 
emisja, wytwarzana przez domowe 
„kopciuchy”. Dlatego też od kilku lat 
na terenie całego kraju realizowane 
są różnego rodzaju programy pole-
gające na dopłatach i refundacjach, 
mające na celu likwidację starych 
źródeł ciepła i wymianę ich na nowe, 
ekologiczne zamienniki.

Jednym z pomysłów na zachęce-
nie mieszkańców do zakupu i insta-
lacji w swoich domach ekologicznych 
pieców jest wprowadzenie zwolnień 
z podatku od nieruchomości dla 

budynków mieszkalnych, w których 
zastosowano takie rozwiązanie. Pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Olkuszu przegłosowano uchwałę 
wprowadzającą takie rozwiązanie 
również w naszej gminie. Jej pomysło-
dawcami byli radni klubu „odNowa”: 
Małgorzata Postołek, Artur Królewicz 
oraz Sebastian Tomsia. Przy wsparciu 
magistratu przygotowano projekt, 
który na sesji poparty został przez 
wszystkich rajców.

Kto będzie mógł skorzystać 
z ulgi? Z projektu uchwały wynika, 

że dotyczy ono trzech grup miesz-
kańców: tych, którzy już ogrzewają 
swój dom w sposób najbardziej 
ekologiczny; tych, którzy wymienią 
źródło ciepła na jedno ze wskaza-
nych w uchwale, a także tych, którzy 
w czasie obowiązywania uchwały 
zakończą budowę domu jednorodzin-
nego i zainstalują w nim ekologiczne 
źródło ciepła.

Zwolnienie z konieczności pła-
cenia podatku od nieruchomości 
dotyczyć będzie tylko opłaty liczonej 
od powierzchni mieszkalnej budynku. 

Ulga trwać będzie maksymalnie dwa 
lata, przy czym sama uchwała obo-
wiązuje do końca 2022 r. Data ta nie 
jest przypadkowa - zgodnie z uchwałą 
antysmogową obwiązującą na terenie 
Małopolski, do 2022 roku konieczna 
jest wymiana kotłów na węgiel lub 
drewno, które nie spełniają żadnych 
norm emisyjnych.

- Wprowadzona uchwała stanowi 
kolejny element walki naszego samo-
rządu z zanieczyszczeniem powietrza. 
Ma ona za zadanie uzupełniać pozo-
stałe programy realizowane na terenie 
gminy, a nie z nimi konkurować – 
argumentował w trakcie sesji radny 
Sebastian Tomsia.

Podatnik ubiegający się o zwol-
nienie od podatku od nieruchomości 
na podstawie niniejszej uchwały 
zobowiązany będzie złożyć do urzędu 
m.in. stosowne oświadczenie w tej 
kwestii oraz dokumenty potwierdza-
jące, jakiego rodzaju źródło ciepła zo-
stało zainstalowane w jego budynku. 
W ocenie samorządowców, uchwała 
nie uszczupli znacząco miejskiego 
budżetu. Z wyliczeń urzędników 
wynika, że realizacja programu 
zmniejszy wpływy do miejskiej kasy 
o maksymalnie 150 tys. zł rocznie.

Zwolnienie z podatku w zamian  
za wymianę pieca

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Uwaga kierowcy! Już od naj-
bliższego poniedziałku, 11 ma-
ja, nie będzie można parkować 
na   wewnętrznej części olkuskiego 
rynku. Ponownie uruchomiona 
zostanie Strefa Ograniczonego 
Postoju.

Magistrat przypomina, że latem 
ubiegłego roku wyłączono z możliwo-
ści parkowania wewnętrzny pas po 
wschodniej stronie rynku. Zdaniem 
władz miasta, dzięki temu znacznie 
poprawiła się atrakcyjność strefy 
rekreacyjnej z szachownicą i fontan-
nami, zrobiło też się bezpieczniej. Stąd 
pomysł na wyłączenie pozostałych 
trzech wewnętrznych pasów.    

Olkuski burmistrz Roman Pia-
śnik argumentuje, że dziś rynek jest 
raczej ruchliwym parkingiem, przez 
co traci swoją funkcję turystyczną 
czy rekreacyjną. -Niejednokrotnie 

obserwowaliśmy w czasie większych 
i mniejszych imprez, że serce Olku-
sza może tętnić życiem, a urokliwe 
zakątki na co dzień przyciągać space-
rujących. Dlatego w ostatnich latach 
podejmowaliśmy kolejne inicjatywy, 
takie jak nowe elementy małej archi-
tektury, czy zwiększanie ilości zieleni. 
Poprawa estetyki miejskiej jednak 
nie wystarczy - ważne są także inne 
działania. W ścisłym centrum miasta 
powinniśmy równoważyć potrzeby 
kierowców oraz bezpieczeństwo 

i komfort pieszych – mówi olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.

Magistrat informuje, że od 11 
maja ponownie uruchomiona zosta-
nie Strefa Ograniczonego Postoju na 
olkuskim rynku. Po zaparkowaniu 
konieczne będzie pobranie biletu 
z jednego z dwóch biletomatów zloka-
lizowanych na północnej i wschodniej 
pierzei rynku. Urządzenia będą syste-
matycznie dezynfekowane.

-Zgodnie z zasadami Strefy Ogra-
niczonego Postoju pojazdy na rynku 

można dwukrotnie pozostawiać 
bezpłatnie na 90 minut od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
8:00 do 17:00 (pierwszy raz do godz. 
12:00 i drugi raz po godz. 12:00). W 
soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 
możliwy jest tylko jeden postój. Poza 
wyznaczonymi godzinami, a także 
w niedziele i święta, ograniczenia nie 
będą obowiązywać. Strefa obejmuje 
swoim zasięgiem rynek (bez ulic 
dojazdowych), z pominięciem we-
wnętrznych pierzei, gdzie parkowanie 
od poniedziałku nie będzie legal-
ne. Przypominamy również, że w go-
dzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu parking za budynkiem 
magistratu jest dostępny wyłącznie 
dla pracowników, których obowiązki 
służbowe wiążą się z koniecznością 
wykorzystania samochodu prywatne-
go. W pozostałym czasie parking ten 
pozostaje ogólnodostępny - informuje 
magistrat.

Jak oceniacie tę zmianę? Cze-
kamy na Wasze komentarze!

Mniej miejsc postojowych na rynku

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Zamknięte przed miesiącem, 
w związku ze stanem epidemio-
logicznym targowisko miejskie 
w Wolbromiu od środy 6 maja 
wraca do pełni funkcjonowania. 
Wcześniej dopuszczono handel 
produktami żywnościowymi, pro-
duktami rolnymi i sadzonkami, 
a ludzie ruszyli na zakupy...

Chociaż burmistrz Adam Zielnik 
w komunikacie o pełnym otwarciu od 
6 maja 2020 r. lokalnego targowiska 
zastrzega, że podczas handlu będą 
obowiązywały obostrzenia analogicz-
ne jak w sklepach wielkopowierzch-
niowych, czyli min. 15 m2 na jedną 
osobę, z jednoczesną obecnością przy 
jednym stoisku maksymalnie 3 osób, 
to dni targowe w ubiegłym tygodniu 

pokazały, że zmęczeni ograniczeniami 
ludzie, którzy na dodatek czują się 
uspokojeni dobrą sytuacją sanitar-
no-epidemiologiczną w naszym po-
wiecie, niewiele robią sobie z zaleceń.

- Część ludzi maseczki nosi 
na brodzie i w ogóle nie zasłania 
ust oraz nosa, znaczna większość 
nie dba o wymagane odległości po-
między kupującymi. Rozumiem, że 

trzeba „ożywiać gospodarkę” i wspo-
móc lokalnych handlujących, ale aż 
strach patrzeć, jak ludzie wszystko 
bagatelizują. Mam nadzieję, że ten 
„luz” i powrót do dawnej swobody 
poruszania się i kupowania nie 
spowodują powstania w Wolbromiu 
nowego, niekontrolowanego ogniska 
zachorowań – martwi się pani Anna, 
mieszkająca w blokach nieopodal 
placu, na którym odbywa się handel 
i obserwująca z balkonu wzmożony 
ruch na targowisku.

Burmistrz Wolbromia przypomi-
na, że targowisko jest monitorowane, 
a łamanie zaleceń sanitarno-epide-
miologicznych będzie skutkowało 
wzywaniem na odpowiednią inter-
wencję Policji lub Straży Miejskiej, ale 
w praktyce takich interwencji nie ma.

Wolbromskie targowisko  
wraca do normy

BOLESŁAW
Wiola�Woźniczko

Władze gminy Bolesław po-
magają przedsiębiorcom dotknię-
tych skutkami pandemii. Zgodnie 
z przyjętą niedawno uchwałą Rady 
Gminy, niektóre firmy zostaną 
zwolnione z podatku od nieru-
chomości.

 Przedsiębiorcy, których płyn-
ność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu COVID-19, zostaną 
zwolnieni z podatku z podatku od 
nieruchomości za grunty, budynki 
i budowle lub ich części związane z 
prowadzeniem działalności gospodar-
czej. Chodzi o podatek za kwiecień, 
maj i czerwiec

Jak czytamy w uchwale, pomoc 
w takiej formule dotyczy przedsiębior-
ców prowadzących na terenie Gminy 
Bolesław działalność gospodarczą 
w zakresie usług gastronomicznych 
i prowadzenia barów, usług fryzjer-
skich i kosmetycznych oraz usług 
hotelarskich.

Uchwała obowiązuje do 30 czerw-
ca 2020 roku i ma zastosowanie do 
podatku od nieruchomości należnego 
od 1 kwietnia 2020 roku.

Zainteresowani uzyskaniem 
takiej pomocy musza wypełnić for-
mularz (załącznik do uchwały opu-
blikowanej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Bole-
sławiu) i złożyć go w urzędzie wraz 
z korektą deklaracji na podatek od 
nieruchomości albo korektą informa-
cji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, w której wykazuje się 
zwolnienie.

Pomoc dla 
przedsiębiorców

stosowne oświadczenie o zrzeczeniu 
się posiadanych koncesji. Od tego 
momentu wydobycie dopuszczalne 
będzie tylko w związku z prowa-
dzeniem działań mających na celu 
likwidację kopalni. Koszty tego przed-
sięwzięcia oszacowano na 140 mln zł.

Kopalnia prowadziła eksploatację 
w ramach trzech złóż: „Pomorzany”, 
„Olkusz” oraz „Klucze I”. Przez wiele 
lat na terenie kopalni „Olkusz-Pomo-
rzany” wydobywano ponad 2,6 mln 
ton surowca rocznie o zawartości 
procentowej cynku powyżej 4 % i po-
wyżej 1,7 % ołowiu. Jak informują 
władze Spółki, od kilku lat wartości 
te systematycznie spadały. Zarząd, 
podejmując decyzję o zakończeniu 
działowości obiektu,  wziął pod 
uwagę ilość, jakość i rozlokowanie 
na poszczególnych oddziałach wydo-
bywczych pozostałych do dyspozycji 
zasobów. W analizie uwzględniono 
również doświadczenia zdobyte pod-
czas likwidowania kopalń „Bolesław” 
i  „Olkusz”, będących wcześniej 
w strukturach ZGH „Bolesław”.

- W praktyce górniczej rzadko 
zdarza się sytuacja, aby zamknięcie 
kopalni maiałozwiązek ze sczerpania-
em złoża. Najczęściej kopalnie zamy-
kane są z powodów ekonomicznych, 
gdy ich produkcja jest nieopłacalna. 
ZGH udało się w trakcie działalności 
w latach 1954-2020 wyeksploatować 
łącznie z kopalń „Bolesław”, „Olkusz” 
i „Olkusz - Pomorzany” ponad 130 
mln ton rudy, zamykając w tym cza-
sie kopalnie „Bolesław” i „Olkusz” 
z powodu sczerpania złóż. Również 
złoża Kopalni „Olkusz-Pomorzany” 
zostały w praktyce wyeksploatowane 
do końca. Dzięki korzystnej sytuacji 
rynkowej w latach 2015-2019 udało 

się utrzymać działalność górniczą 
mimo wymuszonego ograniczenia 
wydobycia ilościowo z 2,6 mln do 1,5 
mln ton na rok, oraz przy spadku 
zawartości cynku i ołowiu w rudzie 
z ponad 6% do niewiele ponad 3 % 
– czytamy w komunikacie wydanym 
przez przedsiębiorstwo.

Przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji oszacowano także ewentualną 
opłacalność utrzymania eksploatacji 
złóż po 2020 roku w kontekście 
wysokości kosztów produkcji. Anali-
zowano możliwość zakończenia wydo-
bycia w końcu roku 2021. Radykalne 
zmiany na rynku w okresie grudzień 
2019 - kwiecień 2020 spowodowane 
wybuchem pandemii koronawirusa 
wpłynęły jednak na spadki cen metali, 
przyspieszając tym samym decyzję 
o zakończeniu wydobycia.

- Ceny cynku w grudniu 2019 
roku były na poziomie 2350 dolarów 
za tonę. W I kwartale 2020 roku cena 
cynku spadła poniżej poziomu 1900 
dolarów za tonę. W związku z wpły-
wem pandemii na globalną sytuację 
gospodarczą prognozy nie są opty-
mistyczne. Prowadzenie działalności 
górniczej w obecnych warunkach jest 
nieopłacalne. Zamknięcie kopalni nie 
wpłynie negatywnie na kontynuację 
działalności Spółki – tłumaczą przed-
stawiciele Zarządu.

Tegoroczny termin zakończenia 
przez ZGH Bolesław działalności 
górniczej jest zgodny z planami opu-
blikowanymi w 2016 roku. Władze 
przedsiębiorstwa zapewniają, że 
mają na uwadze negatywne skutki 
społeczne likwidacji Kopalni „Ol-
kusz-Pomorzany”. Zarząd Zakładów 
Górniczo-Hutniczych deklaruje, że 
podejmie działania mające na celu ich 
załagodzenie. Jak będą one wyglądać 
w praktyce? – To pokaże czas.

Jerzego Krukowieckiego

ŚŚPP

Żona i Córki

Dziękujemy
za okazane nam wsparcie

i Waszą obecność
w tym trudnym dla nas czasie

Pragniemy podziękować całej Rodzinie,
wszystkim Przyjaciołom oraz uczestnikom

pogrzebu naszego ukochanego
Męża, Taty, Dziadka
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

POWIAT
Wiola�Woźniczko

W ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej przedsiębiorcy mogą 
korzystać z kilku form wsparcia za 
pośrednictwem urzędów pracy. Jak 
sytuacja wygląda u nas? Zapytali-
śmy o to w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Olkuszu.

Do tej pory w ramach pożyczek 
dla mikroprzedsiębiorców złożono 
3704 wnioski. W ramach dofinanso-
wania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpie-
czenie społeczne dla mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorców złożono 
144 wnioski, natomiast w ramach 
dofinansowania części kosztów pro-
wadzenia działalności dla przed-
siębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającą pracowników złożo-
no 194 wnioski. W pierwszym naborze 
nie został złożony do tej pory żaden 
wniosek o dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników 
dla organizacji pozarządowych.

Rozpatrywanie wniosku trwa 
od kilku do kilkunastu dni. Zależy 
to od rodzaju formy wsparcia oraz 
właściwego wypełnienia wniosków 
przez przedsiębiorców. - Główne 
problemy dotyczą dużej ilości wnio-

sków, które wpływają niekompletne 
np. bez wymaganych załączników, co 
znacznie wydłuża termin ich realiza-
cji. Wymusza to bowiem konieczność 
kontaktów z przedsiębiorcami w celu 
uzupełnienia braków. Kolejną kło-
potliwą kwestię stanowią również 
zmiany przepisów oraz duża liczba 
zmieniających się wyjaśnień i inter-
pretacji płynących z Ministerstwa. 
Ponadto problemy przedsiębiorców 
z powiatu olkuskiego nie odbiegają 
od problemów firm i pracodawców 
z całej Polski, wynikających z obecnej 
sytuacji epidemiologicznej i gospo-
darczej związanej z wprowadzonymi 
obostrzeniami. Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Olkuszu pozostaje 
w stałym kontakcie ze Starostą Olku-
skim w zakresie realizowanych zadań 
związanych z „Tarczą Antykryzysową” 
w celu reagowania na bieżące potrze-
by i problemy z tym związane - mówi 
Piotr Polak, Kierownik Centrum 
Aktywizacji Zawodowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Olkuszu.

Do tej pory w ramach poży-
czek dla mikroprzedsiębiorców 
rozpatrzono pozytywnie 1194 wnio-
ski, natomiast negatywnie zosta-
ło rozpatrzonych 116 wniosków. 
Dotychczasowy bilans dotyczący 
dofinansowań  kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej to 181 

wniosków rozpatrzonych pozytywnie, 
13 negatywnie. Z kolei w ramach do-
finansowań do kosztów wynagrodzeń 
pracowników pozytywnie rozpatrzono 
140 wniosków, natomiast negatywnie 
4 wnioski.

-Główne powody negatywnego 
rozpatrzenia wniosków to m.in.: po-
dwójne złożenie wniosku przez tego 
samego wnioskodawcę, zawieszenie 
działalności gospodarczej przez pod-
mioty wnioskujące, brak statusu 
przedsiębiorcy, wpływ wniosku po 
terminie naboru czy niewłaściwe zło-
żenie wniosku do tutejszego urzędu 
ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności - wylicza Piotr Polak.

Dotychczas w ramach udzielo-
nych pożyczek zostało wypłacone 
5 919 400 złotych dla 1184 przedsię-
biorców. Wypłaty dofinansowań do 
kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz kosztów prowadzenia działalno-
ści gospodarczej rozpoczęły się w tym 
tygodniu.

Jak informuje Powiatowy Urząd 
Pracy w Olkuszu, kolejny nabór na 
dofinansowania wynagrodzeń pra-
cowników oraz kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej zostanie 
ogłoszony od dnia 11 maja 2020 roku. 
Nabór na udzielenie pożyczki dla mi-
kroprzedsiębiorców jest prowadzony 
w trybie ciągłym.

Jak działa tarcza antykryzysowa 
w olkuskim urzędzie pracy?

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Samorządy w czasie pandemii 
wspierają lokalne firmy. Jak infor-
muje Urząd Miasta i Gminy w Ol-
kuszu, do tej pory z terenu gminy 
wpłynęło kilkadziesiąt wniosków 
od przedsiębiorców zmagających 
się z problemami spowodowanymi 
pandemią.

Burmistrz Roman Piaśnik zapew-
nia, że każdy wniosek jest dokładanie 
analizowany przez powołany przez 
niego z początkiem kwietnia zespół. 
- Już teraz widzimy, że zwracają 
się o nią przedsiębiorcy z różnych 
branż i z różnymi problemami. Część 
firm faktycznie dotknął kryzys, ale 
dostrzegamy również i takie, które 
– także dzięki rozwiązaniom sys-
temowym – działają bez większych 
przeszkód i utraty płynności fi-
nansowej. O pomoc zwracają się 
jednak wszyscy, dlatego musimy jej 
udzielać sprawiedliwie tym, którzy 
są w rzeczywistej potrzebie. Byłoby 
to niesprawiedliwe, gdyby taką samą 
ulgę otrzymał przedsiębiorca, któ-
rego działalność została całkowicie 
zamknięta z powodu COVID-19 oraz 
przedsiębiorca, który bez większych 
przeszkód generuje dochody. Są też 

firmy, które mają problemy z całkiem 
innych powodów, niewynikających 
z epidemii koronawirusa. Dlatego 
już 1 kwietnia apelowałem o to, by 
przedsiębiorcy w pierwszej kolejności 
składali wnioski o odroczenie płatno-
ści. Dzięki temu my zyskujemy czas 
na rzetelną analizę sytuacji każdego 
podmiotu, a jednocześnie zostaną 
wstrzymane terminy naliczania odse-
tek – mówi olkuski burmistrz Roman 
Piaśnik.

Władze miasta przypominają, 
że zgodnie z obecnie obowiązującym 
prawem samorządy mogą udzielać 
ulg w zakresie odroczenia, zwolnienia 
częściowego lub w całości płatności 
podatków i opłat lokalnych, w tym 
czynszów. Zanim taka decyzja zosta-
nie podjęta, przedsiębiorca powinien 
zwrócić się ze stosownym wnioskiem.

Burmistrz uważa, że nie było ko-
nieczności podejmowania odrębnych 
uchwał o zwolnieniach, czy ogłasza-
nia głośnych medialnie „programów 
pomocy”, bo pomoc na szczeblu 
gminnym funkcjonuje na podstawie 
przepisów obowiązujących od lat. 
Zachęca też przedsiębiorców do ko-
rzystania ze wszystkich istniejących 
form wsparcia, jak pomoc koordyno-
wana przez urzędy pracy czy Mało-
polskie Centrum Przedsiębiorczości.

Olkusz dla 
przedsiębiorców

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Przedszkola i instytucje opieki 
nad dziećmi do lat 3 mogą być otwarte 
od 6 maja. Decyzje o uruchomieniu 
placówek podejmują jego organy za-
łożycielskie - samorządy lub prywatni 
właściciele. W tym tygodniu samorzą-
dowe przedszkola na terenie powiatu 
olkuskiego nie zostały otwarte. 

Jak dowiedzieliśmy się od włoda-
rzy naszych gmin, kwestia otwarcia 
samorządowych przedszkoli była 
konsultowana z dyrektorami pla-
cówek, rodzicami oraz Państwową 
Powiatową Stacją Sanitarno - Epide-
miologiczną w Olkuszu. Kiedy zatem 
przedszkolaki wrócą do placówek? 
Na chwilę zamykania tego numery 
gazety dowiedzieliśmy się, że w Wol-
bromiu przedszkola zostaną otwarte 

najwcześniej 11 maja, a w Kluczach 
najwcześniej 18 maja. Działalność 
Miejskiego Przedszkola w Bukownie 
jest zawieszona do 17 maja, a Klubu 
Dziecięcego do 24 maja.   

Włodarze gmin zapewniają że 
cały czas trwają prace nad przygo-
towaniem bezpiecznych warunków 
dla najmłodszych, a o konkret-
nych datach otwarcia przedszko-

li będą informować mieszkańców  
na bieżąco.

Każda placówka musi być przy-
gotowana zgodnie z ministerialny-
mi i sanepidowskimi zaleceniami. 
Wszystko po to, aby dzieci mia-
ły zapewniony bezpieczny pobyt 
w przedszkolach w trudnym okresie 
pandemii. Zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego, 
grupy powinny liczyć do 12 dzieci (w 
uzasadnionych przypadkach można 
je powiększyć o maksymalnie dwoje 
dzieci), do grup powinni być przy-
porządkowani ci sami opiekunowie, 
a minimalna przestrzeń nie może być 
mniejsza nić 4 mkw. na jedno dziecko 
i jednego opiekuna. Konieczne jest 
zadbanie o dezynfekcję pomieszczeń 
oraz sprzętu. Szczegółowe wytyczne 
znajdują się m. in. na gis.gov.pl czy 
gov.pl

Kiedy powrót do przedszkoli?

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok.  
nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko,�fot.UMiG�Olkusz

Trwająca pandemia koronawi-
rusa boleśnie dotyka wiele branż. 
O publiczne finanse oraz inwesty-
cje martwią się też samorządowcy. 
Jak sytuacja wygląda w Olkuszu? 
Do burmistrza trafiła ostatnio 
w tej sprawie interpelacja jednego 
z miejskich radnych.

-Bardzo trudna sytuacja budże-
towa, która może być następstwem 
panującej epidemii koronawirusa wy-
musza na samorządach poszukiwanie 
oszczędności. Zwracam się jednak 
z apelem do Pana Burmistrza o pla-
nową realizację gminnych inwestycji, 
które zostały wpisane do budżetu na 
rok 2020 lub na które gmina Olkusz 
pozyskała środki zewnętrzne - czy to 
z RPO czy też z budżetu państwa - 
apeluje do burmistrza radny Łukasz 
Kmita, pytając, czy realizacja jakiej-
kolwiek zaplanowanej na ten rok 
inwestycji jest zagrożona (chodzi m. 
in. remonty ulic: Nullo i Słowackiego 
oraz rozbudowę remizy OSP w Gore-
nicach) oraz czy gmina występowała 
do Urzędu Marszałkowskiego z wnio-
skiem o wydłużeniu terminu realizacji 
inwestycji dotowanych z środków 
zewnętrznych w związku z epidemią 
koronawirusa.

Burmistrz  Roman Piaśnik 
uspokaja - na obecną chwilę gmina 
nie planuje rezygnować z realiza-
cji jakichkolwiek zadań, na które 
pozyskała dofinansowanie. Rozpo-
częcie modernizacji ul. Nullo oraz 
ul. Słowackiego, na które pozyskano 
w ostatnim czasie dotacje w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
zaplanowano na wrzesień. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
drogowe inwestycje zostaną zakoń-
czone w trzecim kwartale 2021 roku.

W toku jest przygotowanie prze-
targu na rozbudowę budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gore-
nicach. Na inwestycję do realizacji 
w latach 2020-2021, są zabezpieczo-

ne środki w tegorocznym budżecie 
miasta oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na 2021 rok.

Gmina Olkusz wystąpiła do In-
stytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym o wy-
dłużenie terminu realizacji trzech 
inwestycji. W przypadku dwóch 
przedsięwzięć, dotyczących wymiany 
urządzeń grzewczych kotły wyko-
rzystujące paliwa gazowe i biomasę 
oraz paliwa stałe, uzyskano zgodę na 
wydłużenie terminów z 30.06.2020 
roku na

30.11.2020 roku. Wniosek doty-
czący rewitalizacji kwartału królew-
skiego i utworzenia multimedialnej 
trasy turystycznej w podziemiach 
ratusza nie został jeszcze rozpatrzo-
ny. Gmina chce przesunąć termin 
zakończenia inwestycji z 28.09.2020 
roku na 31.03.2021 roku.

-Wszystkie inwestycje służące 
mieszkańcom Miasta i Gminy Olkusz 
uznaję za ważne, dlatego życzyłbym 
sobie, by w ciągu roku budżet Gminy 
Olkusz pozwolił na realizację każdego 
zaplanowanego zadania. Liczę się jed-
nak z taką ewentualnością, że w kon-
sekwencji kryzysu spowodowanego 
epidemią koronawirusa zostaniemy 
zmuszeni do ograniczania wydat-
ków inwestycyjnych. W tej sytuacji 
priorytetem będą zadania dofinan-
sowane z funduszy zewnętrznych, 
ponieważ rezygnacja z ich realizacji 
wiązałaby się z koniecznością zwrotu 
dofinansowania - wyjaśnia burmistrz 
Roman Piaśnik, przypominając, ze na 
ostatniej sesji radni podjęli uchwałę 
zmian zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w sprawie 
budżetu obywatelskiego na rok 
2020. -Dzięki temu, jeżeli sytuacja 
finansowa Gminy Olkusz będzie tego 
wymagała, mamy możliwość przesu-
nięcia terminu realizacji wybranych 
zadań na 2021 rok. Dziś jest jednak 
za wcześnie, by o tym przesądzać. 
Mam nadzieję, że taka konieczność 
nie wystąpi - dodaje włodarz gminy.

Co z gminnymi 
inwestycjami?

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Zmiany w funkcjonowaniu Urzę-
du Miasta i Gminy w Olkuszu. Od 
poniedziałku, 11 maja,  powraca bez-
pośrednia obsługa mieszkańców. 
Na razie otwarty zostanie parter. 
Tam zostaną wyznaczone specjalne 
strefy dostępu i stanowiska do ob-
sługi spraw wszystkich wydziałów 
Urzędu. Obsługa będzie odbywać się 
codziennie w godzinach od 8:00 do 
14:00. Zostanie także otwarta kasa 
(preferowane płatności kartą). Ze 
względów bezpieczeństwa obowiąz-

kowe będą maseczki i dezynfekowanie 
rąk przed wejściem; zostaną także 
wprowadzone ograniczenia dotyczące 
liczby mieszkańców przebywających 
jednocześnie w budynku. Przed 
wejściem do urzędu nadal będzie 
skrzynka podawcza, do której można 
składać korespondencję.

Jak informuje magistrat, równo-
legle z ponownym otwarciem obsługi 
bezpośredniej mieszkańców przez 
Urząd Miasta i Gminy, na turystów 
otworzy się także Punkt Informacji 
Turystycznej, w którym również bę-
dą obowiązywały szczególne środki 
bezpieczeństwa.

UMiG Olkusz 
otwarty  

dla mieszkańców BOLESŁAW, BUKOWNO
Wiola�Woźniczko

Wzorem poprzednich lat, wła-
dze Bolesławia i Bukowna przezna-
czyły środki z miejskiego budżetu 
na dodatkowe patrole policji. Sto-
sowne uchwały podjęli radni oby-
dwu gmin.

W budżetach Bolesławia i Bu-
kowna na taką formę poprawy bez-
pieczeństwa zabezpieczono po 10 
tys. złotych.

-Środki te pozwolą na 20 do-
datkowych służb patrolowych 
w dwuosobowych zespołach. W Bu-

kownie  w ramach tych patroli policja 
wspiera pracowników urzędu podczas  
kontroli dotyczących prawidłowego 
spalania opału w paleniskach oraz 
zbiorników bezodpływowych - mówi 
sekretarz miasta Bukowno Marcin 
Cockiewicz. Przy ustalaniu miejsc, 
które patroluje policja, brane pod 
uwagę są sugestie mieszkańców.

Więcej policyjnych 
patroli

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Niedawno informowaliśmy o rad-
nych z Bolesławia, Bukowna i Olku-
sza, którzy przekazali swoje diety na 
wsparcie Nowego Szpitala w Olkuszu, 
zakup środków do dezynfekcji dla róż-
nych instytucji czy tabletów dla dzieci 
z olkuskiego Domu Dziecka. Do grona 
osób, które w czasie pandemii poma-
gają innym dołączył gminny radny 
z Klucz Sebastian Sierka. Przekazał 
on swoją dietę dla Małopolskiego 
Szpitala Chorób Płuc i i Rehabilitacji 
im. Edmunda Wojdyły w Jaroszowcu.

Angażujecie się w pomoc po-
trzebującym w czasie pandemii? 
Szyjecie maseczki, robicie zakupy 
seniorom, wyprowadzacie psy są-
siadom, a może organizujecie inne 
akcje? Piszcie do nas – redakcja 
@przeglad.olkuski.pl lub na www.
facebook.com/przegladolkuski! 
Chętnie opiszemy Wasze inicja-
tywy!

Radny Sierka wsparł 
szpital w Jaroszowcu
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KLUCZE
Ewa�Barczyk,�fot.�Centrum�Wsparcia�
i Terapii�Osób�Niepełnosprawnych� 
i Ich�Rodzin�w Kluczach

Gdyby nie trwająca pandemia 
nowy, specjalistyczny ośrodek 
wsparcia osób niepełnosprawnych 
w Kluczach działałby już pełną pa-
rą. Otwarta 2 marca placówka po 
10 dniach została unieruchomiona 
przez niezależne okoliczności, ale 
wspaniale przygotowane wnętrza 
i wykwalifikowany personel z nie-
cierpliwośćią czekają na złagodze-
nie restrykcji i na podopiecznych.

Centrum Wsparcia i Terapii Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
w Kluczach to miejsce, gdzie wielo-
specjalistyczną opiekę znajdą osoby 
niepełnosprawne lub wykazujące dys-
funkcje w rozwoju psychoruchowym 
i społecznym. Na potrzeby placówki 
został zmodernizowany i przystoso-
wany do potrzeb specjalnych trzy-
kondygnacyjny budynek po byłym 
Zespole Szkół w Kluczach (Osada 
15), który Gmina Klucze przekazała 
w 2015 roku w użyczenie Polskie-
mu Stowarzyszeniu na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Wolbromiu na okres 20 lat. 
W obiekcie, obok ośrodka pomocy 
dziennej, powstały też 4 mieszkania 
chronione dla łącznie 12 osób nie-
pełnosprawnych ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, w odniesieniu do któ-
rych orzeczono chorobę psychiczną, 
niepełnosprawność intelektualną, 
całościowe zaburzenia rozwojowe 
lub epilepsję oraz osób niewidomych.

W Centrum realizowane będą 
profesjonalne i nowoczesne świadcze-
nia dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w ramach dwóch pro-
jektów tj. „Droga do samodzielności” 

oraz „Placówka Wsparcia Dziennego 
Dzieci i Młodzieży – Otwarte Drzwi”. 
Na realizację remontu budynku, 
jak i jego działalności PSONI Koło 
Wolbrom pozyskało ogromne środki 
zewnętrzne z różnych źródeł, które nie 
tylko pozwoliły przystosować obiekt 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i go wyposażyć, ale także zapewnić fi-
nansowanie funkcjonowania ośrodka 
przez najbliższe 3 lata.

Projekt „Droga do samodziel-
ności” ma na celu wzrost integracji 
oraz aktywności zawodowej i spo-
łecznej  osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a także wsparcie ich 
najbliższego otoczenia. Z pomocy mo-
że skorzystać 70 niepełnosprawnych 
intelektualnie dorosłych z terenu 
powiatów olkuskiego, miechowskie-
go, chrzanowskiego i krakowskiego. 

Osoby objęte programem uzyskają 
kompleksowe wsparcie z szerokiego 
katalogu form pomocy, dobiera-
ne indywidualnie w zależności od 
potrzeb, w tym z porad i wsparcia 
psychologicznego, motywacyjnego, 
treningu kompetencji i umiejętności 
społecznych. Oprócz tego mogą liczyć 
na poradnictwo zawodowe, szkolenia 
i kursy prowadzące do uzyskania lub 
uzupełnienia kwalifikacji i nowych 
kompetencji, staże, usługi pośrednika 
pracy, pracę z trenerem zatrudnienia 
wspieranego i wsparcie o charakterze 
terapeutycznym w tym zakresie, 
a także na usługi zdrowotne.

Ważnym elementem integracji 
społecznej będzie realizacja wparcia 
w ramach funkcjonowania mieszkań 
chronionych wspomaganych. Projekt 
Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci 

i Młodzieży „Otwarte Drzwi” ma na 
celu umożliwienie dzieciom i młodzie-
ży niepełnosprawnej intelektualnie  
niezależnego życia w środowisku 
lokalnym, zapewnienie usług zapo-
biegających odizolowaniu tych osób, 
zagwarantowanie stymulacji ich 
wszechstronnego rozwoju,  a także 
wdrażanie do prawidłowego pełnie-
nia ról społecznych oraz  stworzenie 
rodzicom możliwości zwiększenia 
swoich umiejętności wychowaw-
czych. Z tej oferty mogą skorzystać 
młodzi ludzie niepełnosprawnością 
intelektualną w wieku od 2,5 do 18 r. 
życia zamieszkałe na terenie powiatu 
olkuskiego.

Ośrodek funkcjonuje w sposób 
adekwatny do potrzeb dzieci  i ich 
rodzin od poniedziałku do piątku 
w godzinach popołudniowych oraz 
w soboty przed południem - również 
w okresie wakacji czy ferii. Placówka 
wsparcia dziennego realizuje zajęcia 
w formie opiekuńczej i specjalistycz-
nej dla 72 podopiecznych oraz ich 
rodzin. Do realizacji zadań w ramach 

projektu zatrudniono wykwalifiko-
waną kadrę tj.  psychologów, wycho-
wawców, opiekunów, animatorów, 
fizjoterapeutów, logopedę, trenera 
zatrudnienia wspieranego.

Stowarzyszenie prowadzi cy-
kliczne nabory do prowadzonych 
w Kluczach projektów, a informacje 
o naborach dostępne są na stronie 
internetowej Stowarzyszenia oraz 
Facebooku.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Wolbromiu zakończyło 
realizację projektu „Centrum Wsparcia 
i Terapii Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin w Kluczach” realizowane-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, Oś. Priory-
tetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni 
Regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Komisja odbiorowa podpisała w dniu 

27.02.2020r. protokół odbioru koń-
cowego p.n. „Przebudowa i moder-
nizacja budynku z przeznaczeniem 
na działalność Centrum Wsparcia 
i Terapii Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin w Kluczach”.

Całkowita wartość projektu wy-
nosiła: 6 568 159,00 zł

Dofinansowanie RPO WM : 4 656 
896,15 zł, w tym: współfinansowanie 
z UE 4 035 976,66 zł i współfinan-
sowanie krajowe z budżetu pań-
stwa 620 919,49 zł. Wkład własny, 
refundowany ze środków PFRON  
w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”, obszar E: 
1 241 838,97 zł.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Wolbromiu zakończyło 
też realizację zadania publicznego pod 
tytułem “Adaptacja części budynku 
na cztery mieszkania chronione 
w miejscowości Klucze”. Zadanie zo-
stało współfinansowane ze środków 
pozyskanych przez Gminę Kluczę od 
Wojewody Małopolskiego w ramach 
rozwoju sieci mieszkań chronionych 
w związku z Programem komplekso-
wego wsparcia dla rodzin “Za życiem” 
oraz ze środków pozyskanych przez 
PSONI Koło w Wolbromiu z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dys-
pozycji Województwa Małopolskiego. 

Całkowity koszt zadania publicz-
nego: 490 770,00 zł

Dofinansowanie zadania ze środ-
ków otrzymanych od Wojewody Ma-
łopolskiego w ramach rozwoju sieci 
mieszkań w związku z Programem 
kompleksowego wsparcia dla rodzin 
“Za życiem”: 343 412,00 zł. 

Dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych będących 
w dyspozycji Województwa Małopol-
skiego: 147 176,60 zł.

Nowe życie budynku po Zespole Szkół w Kluczach

POWIAT
Wiola�Woźniczko

W wielu miejscach w Polsce 
trwa hydrologiczna susza. W prze-
strzeni publicznej coraz częściej 
pojawiają się apele namawiające 
do oszczędnego korzystania z wo-
dy. Mieszkańcy okolicznych gmin 
boją się, że latem może zabraknąć 
jej również w naszych kranach. 
Postanowiliśmy sprawdzić, czy ich 
obawy są zasadne.

Na przestrzeni minionych dni 
otrzymaliśmy kilka telefonów od 
naszych Czytelników. Wywołane 
one były doniesieniami o panującej 
suszy. W ubiegłym roku, z powodu 
wysokich temperatur i niedoboru 
wody, w ponad 250 miastach w Pol-
sce wprowadzono ograniczenia w jej 
wykorzystaniu. Pod groźbą kar fi-
nansowych wprowadzono zakazy 
podlewania ogródków czy mycia sa-
mochodów. Ze względu na bezśnieżną 
zimę teraz może być jeszcze gorzej. 
Mieszkańcy boją się, że latem może 
dojść do przerw w dostawie wody pit-
nej. Czy jest to realne zagrożenie? Po-
stanowiliśmy zbadać sprawę – nomen 
omen – u źródła, czyli w olkuskich 
wodociągach.

Wody do picia nie 
zabraknie

Jak wynika z oświadczenia 
przedstawionego przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Olkuszu, wody do picia nie powinno 
zabraknąć.  - Infrastruktura wodocią-
gowa, w tym źródła eksploatowane 
przez spółkę zaspokajają aktualne 
zapotrzebowanie. Olkuski system za-
opatrzenia w wodę opiera się w pełni 
o zasoby wód podziemnych, które są 
pozyskiwane poprzez sieć kilkunastu 
ujęć głębinowych – informują przed-
stawicie PWiK.

Od 2017 roku w kranach miesz-
kańców Bolesławia, Bukowna, Klucz 
i Olkusza płynie woda pochodząca 
z jurajskich i triasowych studni głębi-
nowych zlokalizowanych w: Bydlinie, 
Cieślinie i Kolbarku. Źródła te zapew-
niają blisko 96% całkowitej produkcji 
wodociągów. Dlatego pracownicy 
firmy na bieżąco monitorują stan pod-
ziemnego lustra. - Na tej podstawie 
możemy stwierdzić, iż nasze studnie 
są dostatecznie zasobne w bardzo 
dobrej jakości wodę pitną. Stanowi 
to gwarancję bezpieczeństwa, że przy 
obecnym zapotrzebowaniu nie brak-
nie jej w kranach naszych odbiorców 
– zapewniają władze spółki.

Mogą wystąpić inne 
ograniczenia

Przedsiębiorstwo przyznaje jed-
nak, że w zbliżającym się okresie 
letnim - kiedy występuje zwiększone 
zapotrzebowanie odbiorców- w sytu-
acjach związanych z dużymi poborami 

może wystąpić konieczność wpro-
wadzenia stosownych ograniczeń. 
Dotyczyć mogą one wykorzystania 
wody wodociągowej do celów innych 
niż socjalno – bytowe, czyli np. do: 
podlewania upraw, trawników, ogro-
dów, napełniania basenów czy mycia 
samochodów.

Takie ograniczenie wprowadzono 
w czerwcu ubiegłego roku, w celu 
zapewnienia ciągłości dostaw wody 
przeznaczonej do spożycia.- Tego 
typu sytuacje są spowodowane ko-
niecznością zachowania właściwego 
rozkładu ciśnienia wewnątrz sieci 
wodociągowej, którego gwałtowne 
zmiany mogą spowodować jej poważ-
ne awarie – czytamy w oświadczeniu 
wydanym przez firmę.

Aby takich sytuacji było jak naj-
mniej, spółka rozbudowuje system 
monitoringu sieci, którego funkcjo-
nowanie znacząco przyczynia się 
do obniżenia strat spowodowanych 
awariami oraz nielegalnymi poborami 
wody m.in. z hydrantów przeciwpo-
żarowych.

Chwilowe ograniczenia mogą 
również wystąpić w sytuacji zepsucia 
się pompy lub innego urządzenia na 
którymś ze strategicznych ujęć wody. 
Zagrożenie stanowią również przerwy 
w dostawie energii elektrycznej. 
Dlatego system nowych ujęć posiada 
dwa niezależne źródła zasilania. 
Dodatkowym zabezpieczeniem na wy-
padek wystąpienia tego typu zdarzeń 
jest posiadanie mobilnego agregatu 
prądotwórczego dużej mocy, który 
może niezależnie zasilić urządzenia 
na pojedynczym ujęciu.

Konieczne są kolejne 
inwestycje

Z uwagi na rosnące potrzeby 
mieszkańców Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji rozpoczęło 
realizację inwestycji polegającej na 
budowie nowego ujęcia na terenie 

miasta Olkusza, które odciąży główne 
źródła znajdujące się we wschodniej 
części gminy Klucze. Obecnie trwają 
prace projektowe a docelowe urucho-
mienie nowej studni planowane jest 
na pierwszą połowę 2021 roku.

PWiK posiada również kompletną 
dokumentację projektową dla budowy 
kolejnego etapu zmiany systemu 
zaopatrzenia w wodę. W ramach tej 
inwestycji przewidziana jest realizacja 
drugiej nitki rurociągu Klucze – Ol-
kusz oraz budowa nowych ujęć wody. 
Władze spółki podkreślają, że realiza-
cja tej inwestycji jest konieczna, gdyż 
zabezpieczy rezerwę zasobów wody 
pitnej dla mieszkańców w każdej 
sytuacji.

Mieszkańcy też mogą 
pomóc

Dużą rolę w walce ze skutkami 
suszy mają także nasze codzienne 
nawyki i zachowania. Wodę powin-
niśmy oszczędzać wszyscy. Długie 
prysznice, codzienne kąpiele w wan-
nie, beztroskie odkręcanie wody 
przy byle okazji – tego wszystkiego 
powinniśmy w najbliższym czasie 
unikać. Nie do wszystkich czynności 
musimy również wykorzystywać wo-
dę z miejskiego wodociągu. Ogródek 
spokojnie podlejemy np. deszczówką 
gromadzoną w przydomowym zbior-
niku czy beczce.

Możemy też użyć tzw. „szarej 
wody”, czyli takiej, która została już 
przez nas wykorzystana np. do kąpieli 
czy mycia naczyń. Nie nadaje się ona 
do picia, ale do innych czynności jak 
najbardziej. Specjaliści szacują, że na 
jedną osobę można dziennie uzyskać 
nawet 55 litrów takiej wody. Jej po-
dwójne wykorzystywanie zmniejsza 
domowe zapotrzebowanie na wodę 
pitną oraz powstawanie ścieków 
o blisko jedną trzecią.

Czy w kranach zabraknie wody?

BUKOWNO
Wiola�Woźniczko,�fot.�UM�Bukowno

W Bukownie zakończono re-
monty dwóch gminnych traktów. 
Inwestycje zrealizowano w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Na ul. Kościuszki przebudowano 
nawierzchnię oraz skrzyżowania 
i zjazdy. Zakres robót obejmował 
także wykonanie kanalizacji desz-
czowej oraz aktywnych przejść dla 
pieszych z oświetleniem z zasilaniem 
fotowoltaicznym. Remont wykonała 
firma „Boltech” Sp. z o. o. z Bukow-

na. Całkowity koszt inwestycji to 683 
330,34 złote, z czego dofinansowanie 
z FDS-u wynosi 521 970,00 złotych.

Takie same prace wykonano na 
ponad 600-metrowym odcinku ul. Ks. 
Zelka. Poza tym zbudowano chodni-
ki oraz pobocza gruntowe z kostki 
brukowej betonowej i miejsca posto-
jowe. Wykonawcą modernizacji było 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
„Domax” Arkadiusz Mitka z Borono-
wa. Przedsięwzięcie kosztowało 1 684 
153,49 złotych, w tym  1 323 455,00 
złotych dotacji.

Dwie ulice  
po remoncie
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DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy w godz.  
od 20.00 do 8.00

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ                 WOLBROM
8.05.2020 K. K. Wielkiego 64 B 1 Maja 39

9.05.2020 Orzeszkowej 22 Mariacka 6

10.05.2020	 Piłsudskiego	22	 os.	Skalska	9

11.05.2020	 Skwer	6	 Krakowska	2

12.05.2020 K. K. Wielkiego 24 Mariacka 6

13.05.2020	 Rabsztyńska	2	 os.	Skalska	9

14.05.2020	 al.	1000-lecia	17	 Plac	Wolności	15

Nocna i śNocna i świąteczna wiąteczna 
opieka zdropieka zdrowotna owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1, , 
nowy budynek za budynkiem administracji, nowy budynek za budynkiem administracji, 
telefon - 41 240 13 45.telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko- (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med) Gminne Centrum Medyczne Wol-Med) 
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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

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

R E K L A M A

Ogłoszenia medyczne już od 40,80 zł*
*cena�netto,�szczegóły�tel.�32/754�44�77

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

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

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

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

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

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

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 
gałęzi, elektryczne itp.  
Tel.(512)373245.

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

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi. Tel.(799)914521

 ǧ Firma Budowlano-
Remontowa NOW-BUD wykonuje 
kompleksowe remonty domów 

i mieszkań z materiałów własnych 
i powierzonych. Prace dekarskie 

i docieplenia budynków, 
adaptacja pomieszczeń.  

Tel.(602)438844.

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

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

MOTORYZACJA

 ǧ 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 Autoskup, osobowe,  
dostawcze. Tel.(531)666333.

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 

markę, tanie i drogie,  

gotówka od ręki, płacę najlepiej.  

Tel.(793)001819.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI

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

RÓŻNE
 ǧ Przyjmę ziemię. Tel.(731)276528.



7Przegląd Olkuski | 8 maja 2020 |www.przeglad.olkuski.pl #zostańwdomuO G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna / 
Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy brzusznej, 
tarczycy, USG dopplerowskie naczyń krwiono-
śnych 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. specjalista 
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 604 410 
240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, proktolog, 
konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, USG 
piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja tele-
foniczna 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. Reje-
stracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: 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 Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie żyla-
ków. 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. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. 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 (zamien-
nie wtorki). 
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad Ban-
kiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17‒19, czw. 16‒18. Rejestracja tel. 604 489 612.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze boga-
topłytkowe, 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 dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej – 
dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirurgia, 
badanie i usuwanie znamion barwnikowych, pełny 
zakres dermatologii estetycznej – botox, kwas 
hialuronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 - 
odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470, www.
annadudek.pl
Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00. 
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermatolog, 
wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-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 położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 9:00‒12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Co 
druga ŚRODA 14:00‒17:00.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik. 
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17‒18. Tel. 
695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, kom-
pleksowe prowadzenie ciąży, USG ginekologiczne, 
profilaktyka nowotworowa, leczenie zachowaw-
cze nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog- 
-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.

KARDIOLOG 
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, 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 kardio-
log, 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, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. 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 Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG i ciśnie-
niowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 602 
489 648. Czwartki od 14.00. www.kardiolog-
-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
16:30‒19:30. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 
027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. 
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 dzie-
cięcy. 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 laryn-
golog. 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 Olku-
szu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji, 
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel. 
32 62 61 731. 

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. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00.

NEUROLOG 
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
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 Olku-
szu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.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. PONIEDZIAŁEK 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. specjalista 
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: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, niedo-
widzenie, okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, w soboty 
10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki 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. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-

kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych. Przyjmuje: 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 brzusz-
nej, 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. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776  052. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
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 specjali-
sta medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 505 
988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety kosme-
tyczne i podologiczne. Specjalistyczne zabiegi stóp 
dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. Dworska 19A tel. 
690-960-150 www.podologiakosmetyka.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 Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psycholo-
giczny. Psychoterapia osób uzależnionych, współ-
uzależnionych, DDA. Porady psychologiczne, mgr 
Nadia Knyziak Psycholog, Specjalista Psychotera-
pii Uzależnień. Tel. 501 286 603.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, psy-
choterapeuta. 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-morasiewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta Gestalt, superwizor psychotera-
pii. Badania psychologiczne, psychoterapia, kon-
sultacje. 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 manu-
alna 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. „FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka) Tel. 600 
585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Ortope-
dyczna, Neurologiczna, Sportowa, Pooperacyjna, 
Leczenie bólu, McKenzie, Terapia Manualna, 
Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, spe-
cjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH dla 
dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Mar-
libo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731. 
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
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 Olku-
szu. 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 stomatolo-
giczny czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 
9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 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 Rudziń-
ska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30. Pon. 
9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 11.00, 
pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.  
Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist- -Wój-
cicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18. Tel. 32 645 
00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. Specja-
lista 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. 
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., 
czw. 15.00‒19.00, sob. 8.00‒11.00. Tel. 32 645 21 
08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 602 
276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 305 405. 
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. Nullo 
35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 19.00, 
środa, piątek 9.00-13.00. Tel. 32 754 25 18.

— CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska – Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8‒14, śr. i pt. 12‒18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 601 
805 027. Umowa z NFZ. 
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00‒19.00, sob. 9.00‒13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyjmuje lek. stom. 
Grażyna Batko. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (II 
piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. Pon. 
8.30‒14; wt., czw. 14‒20, pt. 8.30‒14. 

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

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 32 
645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, 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, bezbolesne 
laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. Dwor-
ska 19A tel. 690-960-150 www.podologiakosme-
tyka.pl 
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrniające 
twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 
663166872 www.gabinet-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Czwartek 14:00‒17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyjmuje 
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 – Indywi-
dualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: piersi, 
staw biodrowy niemowląt, jamy brzusznej, tar-
czycy, przepływy nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. 
Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 603, www.usgol-
kusz.pl
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specjali-
sta 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 brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłon-
nych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifi-
kacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja 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.  


