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Popularność Andrzeja Du-
dy w naszej okolicy nie maleje. 
W niedzielnych wyborach wygrał 
on ze swoim kontrkandydatem 
w pięciu z sześciu gmin powiatu 
olkuskiego. Na dotychczasowego 
prezydenta oddało głos 35 814 
mieszkańców ziemi olkuskiej 
(58,65%). „Krzyżyk” przy Rafale 
Trzaskowskim postawiło zaś 25 

Zdecydowane 
zwycięstwo Dudy 

w powiecie

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”

Zobacz w środku...
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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Od 1 września na ul. Górniczej 
w Olkuszu zacznie obowiązywać 
Strefa Płatnego Parkowania (SPP). 
Stosowną uchwałę podjęli ostatnio 
miejscy radni.

Przypomnijmy, że w Olkuszu 
obowiązują już dwie strefy: jedna 
funkcjonuje od lat – chodzi o parking 
przy Starym Cmentarzu, a druga 
powstała z początkiem roku przy ul. 
Szpitalnej obok Centrum Kultury 
(tzw. górny i dolny parking).

Podobnie jak w dwóch już istnie-
jących SPP, strefa na ul. Górniczej 
obowiązywać będzie od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 17.00.

-Objęcie strefą płatnego parko-
wania niestrzeżonego ulicy Górniczej 
podyktowane jest m. in. wnioskami 
mieszkańców oraz deficytem miejsc 
postojowych. Znaczne natężenie 
ruchu w tym rejonie miasta jak rów-
nież fakt, iż większość samochodów 
parkujących na tej ulicy parkuje na 
niej bardzo długo, co powoduje ogra-

niczenie w postoju pojazdów zarówno 
dla mieszkańców miasta, jak i osób 
przyjezdnych. Wymuszenie rotacji dla 
parkujących pojazdami pozwoli więk-
szej liczbie kierowców zaparkować 
swoje pojazdy, co powinno wydatnie 
usprawnić ruch samochodowy na tym 
obszarze – czytamy w uzasadnieniu 
uchwały.

Bilety będą do zakupu w parko-
matach, za postój możemy zapłacić 
także za pomocą płatności mobilnych 
z wykorzystaniem telefonu komórko-
wego. Karty abonamentowe dostępne 
są wyłącznie w Punkcie Obsługi Strefy 
Płatnego Parkowania. Za pierwszą 
godzinę parkowania kierowcy zapłacą 
2 złote, za każdą kolejną rozpoczętą 
godzinę również 2 złote. Dostępne 
będą także karty abonamentowe: 
miesięczne (100 złotych), sześciomie-
sięczne (400 złotych) i roczne (800 
złotych). Wydanie duplikatu karty 
abonamentowej kosztuje 30 złotych.

Kierowca będzie musiał wy-
kupić bilet w ciągu 10 minut od 
zaparkowania. Bilety parkingowe, 
karty abonamentowe lub karty par-
kingowe osoby niepełnosprawnej, 

muszą być umieszczone za przednią 
szybą wewnątrz pojazdu, w sposób 
umożliwiający odczytanie ich pełnej 
treści. W przypadku przekroczenia 
opłaconego czasu parkowania lub 
niedokonania opłaty za parkowanie 
trzeba będzie zapłacić 100 złotych 
(jeśli kierowca zgłosi się do Punktu 
Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 
w dniu otrzymania zawiadomienia 
lub w następnym dniu roboczym, 
wówczas opłata wyniesie 50 złotych).

Od opłat, zgodnie z Ustawą o dro-
gach publicznych, zwolnione są: 
pojazdy Policji, Inspekcji Transportu 
Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego. 
Straży Granicznej, Służby Ochrony 
Państwa, Służby Więziennej, Krajowej 
Administracji Skarbowej wykorzysty-
wane przez Służbę Celno-Skarbową, 
służb ratowniczych, zarządów dróg, 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
ski, a także pojazdy wykorzystywane 
w ratownictwie lub w przypadku 
klęski żywiołowej, pojazdy elektrycz-

ne (o których mowa w art.2 pkt 12 
ustawy o elektromobilności paliwach 
alternatywnych), autobusy szkolne 
przewożące dzieci do szkoły.

W stosownej uchwale zazna-
czono, że opłat nie wnosi się za 
oznakowane pojazdy służb miejskich 
podczas wykonywania obowiązków 
służbowych (pogotowia gazowego, 
energetycznego, ciepłowniczego, 
wodno – kanalizacyjnego, straży 
miejskiej, służb komunalnych) oraz 
pojazdy osób niepełnosprawnych 
o obniżonej sprawności ruchowej, 
posiadających uprawnienia do kie-
rowania pojazdem samochodowym 
oraz ważną kartę parkingową, wy-
dawaną przez Starostwo Powiatowe 
(wyłącznie na miejscach oznaczonych 
znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu 
osoby niepełnosprawnej” wraz ze 
znakiem D-18a „parking – miejsce 
zastrzeżone”).

Parkowanie na ulicy 
Górniczej będzie płatne

BUKOWNO
A.N.Q.A.�fot.�UM�w Bukownie

Marcin Cockiewicz awansu-
je z funkcji sekretarza miasta 
na stanowisko wiceburmistrza. 
Roszady we władzach Bukowna 
spowodowane są rezygnacją, jaką 
pod koniec czerwca złożył Józef 
Paluch - dotychczasowy zastępca 
burmistrza.

Jak informują władze Bukowna, 
w dniu 25 czerwca bieżącego roku 
Józef Paluch złożył na ręce burmi-
strza Mirosława Gajdziszewskiego 
rezygnację z pełnienia funkcji jego 
zastępcy. Burmistrz przychylił się 
do jego prośby i wydał w tej sprawie 
stosowne zarządzenie. Z dniem 15 
lipca 2020 na wakujące stanowisko 
zastępcy burmistrza miasta Bukowno 
powołany został Marcin Cockiewicz, 
pełniący dotychczas funkcję sekre-
tarza tego miasta.

Józef Paluch sprawował swoją 
funkcję od 2006 roku, jednakże 
jego kariera samorządowa trwa dużo 
dłużej. Był radnym Rady Miejskiej 
w Bukownie od 1994 roku do roku 
2006, pełniąc liczne funkcje przewod-
niczącego Komisji Rady, członka Za-
rządu Miasta, a w latach 1996-1998 
także zastępcy Burmistrza Miasta. 
Jego kariera zawodowa związana 
była z ZGH „Bolesław” S.A. oraz Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Buczyna”, 
gdzie pełnił rolę członka, a następnie 
przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- W imieniu swoim, a także 
Wszystkich Mieszkańców Bukowna 
chciałbym serdecznie podziękować 
Panu Burmistrzowi Józefowi Palu-
chowi za wiele, wiele wspólnych 
lat poświęconych naszemu Miastu, 
jego rozwojowi, jego Mieszkańcom, 
naszemu dobru wspólnemu. Zawsze 
z ogromnym oddaniem i zaangażowa-
niem oddawał się swojej pasji, jaką 
wciąż pozostaje dla Niego służba dla 
naszych Mieszkańców. Dzięki temu 
zyskał też wśród nich powszechne 

uznanie, co doceniła również Rada 
Miejska przyznając Mu w 2017 roku 
tytuł „Zasłużonego dla Miasta Bu-
kowno”. Jednak zawsze po ciężkiej 
pracy przychodzi w końcu czas na 
odpoczynek, dlatego z całego serca 
życzę memu Przyjacielowi wielu lat 
w zdrowiu i spokoju oraz odnajdy-
wania kolejnych życiowych pasji 
i wyzwań, których z pewnością Mu 
nie zabraknie - podkreśla burmistrz 
Bukowna, Mirosław Gajdziszewski.

Jego następcą zostaje dobrze 
znany mieszkańcom zarówno Bu-
kowna, jak i całego powiatu Marcin 
Cockiewicz. Z Urzędem Miejskim 
w Bukownie związany jest on od 
1997 roku. Na przestrzeni lat dał 
się poznać jako aktywny samorzą-
dowiec. Od 2006 roku pełnił funkcję 
sekretarza miasta Bukowno. W latach 
2010-2014 był radnym Rady Powiatu 
w Olkuszu, a w latach 2015-2018 
reprezentował ziemię olkuską jako 
radny Sejmiku Województwa Mało-
polskiego.

- Bardzo dziękuję Panu Bur-
mistrzowi Gajdziszewskiemu za 
okazane zaufanie. Dziękuję też za 
ciepłe słowa i wsparcie od współpra-
cowników oraz Mieszkańców naszego 
Miasta. Wierzę, że wspólnie podołamy 
temu wyzwaniu – komentuje swój 
awans Marcin Cockiewicz.

Bukowno 
ma nowego 

wiceburmistrza
POWIAT

Konrad�Kulig
Zbliża się setna rocznica tzw. 

„Cudu nad Wisłą”, czyli zwycię-
stwa Wojska Polskiego nad bolsze-
wikami w 1920 r. Powstrzymanie 
najeźdźców było zasługą również 
osób z naszego regionu. W Olku-
szu trwają prace nad stworzeniem 
internetowej bazy żołnierzy wal-
czących w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, którzy pochodzili z ziemi 
olkuskiej. 

Inicjatorzy projektu zwracają 
uwagę, że w rodzinnych zbiorach 
kryje się zapewne niejedna pamiątka 
po pradziadku, który brał udział 
w „siedemnastej najważniejszej bitwie 
w dziejach świata”, jak historycy na-
zywają bitwę warszawską. Założenia 
akcji tłumaczy Mateusz Radomski, 
archiwista w Muzeum Regionalnym 
PTTK w Olkuszu oraz wiceprezes 
olkuskiego koła Światowego Związku 
Żołnierzy AK:

– Zdjęcia lub skany archiwalnych 
fotografii, książeczek wojskowych 
i innych pamiątek można przesyłać 
na adres: olkuszanie1920@gmail.
com. Stworzymy z tych materiałów 
biogramy do internetowej bazy ol-
kuszan, którzy walczyli w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Będzie ona suk-
cesywnie aktualizowana na stronie 
ak.olkusz.pl. Każdy uczestnik akcji 
otrzyma m.in. unikatowy kalendarz 
„Olkuszanie dla niepodległości” na 
2021 rok. Dopełnieniem projektu 

będzie wystawa „Olkuszanie w Bitwie 
Warszawskiej 1920”, która zostanie 
zaprezentowana w sierpniu na olku-
skim rynku.

Pierwsze materiały już napłynęły. 
Mieszkańcy chwalą się m.in. fotogra-
fiami z epoki, medalami i wspomnie-
niami przodków.

– Przekazane dokumenty o służ-
bie wojskowej mojego pradziadka 
Franciszka Kamionki w Wojsku 
Polskim w 1920 roku tak naprawdę 
uchroniłem przed zapomnieniem 
tylko dzięki mojemu młodociane-
mu zamiłowaniu do rodzinnych 
historii. Cieszę się, że dzięki temu 
projektowi uda się zdigitalizować 
i na kolejne pokolenia zachować ol-
kuskie świadectwa tak ważnych dla 
Polski i świata wydarzeń. – mówi dr 
Mateusz Kamionka, prezes Stowarzy-
szenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej, 
który jako pierwszy przesłał zdjęcie 
pradziadka i skan jego książeczki 
inwalidy wojennego.

Podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej mieszkańcy ziemi olkuskiej wal-
czyli w wielu jednostkach. Ochotnicy 
zgłaszali się do V Batalionu Strzelców 
Olkuskich, Batalionu Harcerskiego, 
czy też formowanych latem 1920 
r. batalionów Armii Ochotniczej. 
Nie sposób wymienić oddziałów, do 
których z kolei trafili poborowi. Sza-
cuje się, że w walkach z bolszewickim 
najeźdźcą poległo około 250 olku-
szan. Ich nazwiska są wymienione 
na tablicy pamiątkowej na Starym 
Cmentarzu w Olkuszu.

Szukają 
pamiątek sprzed 

stu lat

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Niedawno pisaliśmy o skardze 
jednej z mieszkanek ul. Parcówka, 
która narzekała na młodzież prze-
siadującą wieczorami w pobliskim 
parku. Jak informuje olkuska Po-
licja, temat ten jest dobrze znany. 
Miejsce to znajduje się pod nadzo-
rem funkcjonariuszy. Mundurowi 
zachęcają jednak, aby w razie 
problemów wszelkie przypadki 
zakłócania ciszy nocnej zgłaszać 
bezpośrednio do nich. 

Jakiś czas temu do naszej redak-
cji zgłosiła się jedna z Czytelniczek, 
skarżąca się na hałasy dochodzące 
nocną porą z parku przy ul. Mickiewi-
cza. Za dnia jest to miejsce spacerów, 
zabaw i spotkań. Jak sama stwierdzi-
ła, w letnie wieczory potrafi być tam 
jednak bardzo głośno. Wszystko za 
sprawą młodzieży, która przesiaduje 
w tym miejscu nieraz do późnych 
godzin nocnych.

Poprosiliśmy o komentarz w tej 
sprawie przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu. Z odpo-
wiedzi nadesłanej do naszej redakcji 
wynika, iż patrolowanie tego terenu 
stanowi jedno z codziennych zadań 
funkcjonariuszy. Park przy ulicy Mic-
kiewicza jest również objęty stałym 
nadzorem przez dzielnicowego. Od 
początku tego roku mundurowi inter-
weniowali w tym miejscu już 10 razy.

- Trzy z interwencji dotyczyły 
zakłócania ciszy nocnej a pięć prze-
prowadzonych zostało w związku 

z nietrzeźwymi obywatelami. Dwie 
interwencje związane były z niesto-
sowaniem się do zakazu gromadzenia 
się w związku z pandemią COVID-19. 
Policjanci kończyli interwencje man-
datami, wnioskami do sądu a także 
zabieraniem obywateli do wytrzeź-
wienia – wylicza młodszy aspirant 
Marika Guzik-Gajda z Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu.

Zgłoszenia na policję można do-
konywać telefonicznie lub za pośred-
nictwem Internetu. Jak informują 
przedstawiciele Policji, na Krajowej 
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 
w rejonie parku zostało naniesione 
jedno zagrożenie dotyczące groma-
dzenia się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją.

- Zachęcamy raz jeszcze miesz-
kańców do dalszej aktywności i za-
angażowania w funkcjonowaniu 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Dzięki umieszczonym tam zgło-
szeniom obywatele mają bezpośredni 
wpływ na to, co się wokół nich dzieje 
i dowodzą, że sprawy bezpieczeństwa 
nie są dla nich obojętne. To narzędzie 
internetowe jest bardzo proste w ob-
słudze. Wystarczy wejść na stronę 
internetową Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu i kliknąć na baner 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Po ukazaniu się aplikacji można 
przekazywać niepokojące informacje. 
Na podstawie zgłoszonych zagrożeń 
mundurowi mogą ustalić najbardziej 
uciążliwe dla mieszkańców proble-
my i dążyć do jak najszybszego ich 
wyeliminowania – mówi Marika 
Guzik-Gajda.

Problem z ciszą 
nocną?  

Zgłoś go na Policję!

KLUCZE
Wiola�Woźniczko

Od piątku, 10 lipca mieszkań-
cy i turyści odwiedzający wzgórze 
Czubatka w Kluczach mogą oglądać 
Pustynię Błędowską przez lunetę 
widokową. W ciągu minionego 
weekendu z nowej atrakcji skorzy-
stało ponad 100 osób. 

- Czubatka to jedyne miejsce, 
z którego widać dwie części pustyni 
jednocześnie, a wzgórze jest chętnie 
odwiedzane przez turystów. Docelowo 
chcemy zamontować lunety także na 
wzgórzu Dąbrówka w Chechle oraz 
na Róży Wiatrów - mówi Kamil Wołek 
z Pustynnego Centrum Informacji 
w Kluczach.

Korzystanie z lunety jest płatne - 
2 złote za 2 minuty. Obiekt znajduje 
się pod nadzorem kamer.

Zobacz pustynię 
przez lunetę!

ZGŁOŚ  
INTERWENCJE
TEL. 32 754 44 77

PŁATNY
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POWIAT
Wiola�Woźniczko

W maju informowaliśmy o na-
borze do Lokalnego Konkursu 
Grantowego „Działaj Lokalnie” 
2020. W tym roku tematem prze-
wodnim dla zainteresowanych 
udziałem w konkursie organizacji 
pozarządowych i grup nieformal-
nych z siedzibą w gminach: Klucze, 
Bolesław, Trzyciąż, Wolbrom były 
działania dotyczące walki z epide-
mią skierowane do lokalnych spo-
łeczności. Spośród 22 projektów 
wybrano 17, które łącznie wsparto 
kwotą 55 tys. złotych. Sprawdź, co 
będzie się działo w Twojej gminie! 

Organizatorem konkursu jest 
Stowarzyszenie Forum Oświatowe 
Klucze we współpracy z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Zadanie 
współfinansowane jest przez Gminę 
Klucze i Gminę Bolesław.

– Co to znaczy: walka z epidemią 
i przeciwdziałanie negatywnym skut-
kom epidemii? To działania takie jak: 
szycie maseczek czy zaopatrywanie 
osób starszych w produkty żywno-
ściowe. Natomiast przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom epidemii mo-
że dotyczyć różnych obszarów, np. 
edukacji, sportu, kultury, zdrowia, 
aktywności społecznej. Może też wy-
nikać z pojawiających się problemów 
takich jak między innymi: bezrobocie, 
ubóstwo, wykluczenie społeczne, 
izolacja społeczna – czytamy w regu-
laminie konkursu.

Oto zwycięskie projekty:

Budujemy marzenia 
młodych wędkarzy!

Stowarzyszenie Turystyczno - 
Wędkarskie Biała Przemsza planuje 
zakup zbiornika na wodę, co stworzy 
dzieciom i młodzieży z terenu gminy 
Klucze i powiatu olkuskiego jeszcze 
większy komfort z korzystania z dzia-
łań szkółki wędkarskiej. 

Zapewniamy bezpieczne 
warunki! 

 Projekt Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego „Przemsza” Klu-
cze dotyczy stworzenia możliwości 
bezpiecznego i wygodnego uprawiania 
piłki nożnej oraz innych sportów 
drużynowych. W tym celu zostanie 
zakupiona pompa oraz zbiornik 
na wodę. Środki, które pierwotnie 
miały być przeznaczone na organi-
zację turniejów piłkarskich zostaną 
spożytkowane na zakup płynów do 

dezynfekcji oraz środków ochrony 
osobistej (maseczki, rękawiczki).

Nasza społeczność - 
nasze zdrowie

„Miłośnicy Podlipia” zaplanowali 
spotkanie z wirusologiem dla uczniów 
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 
oraz dla mieszkańców Podlipia, 
a także zakup generatora ozonu, co 
przyczyni się do poprawy jakości 
i czystości powietrza w pomieszcze-
niach użyteczności publicznej.

STOP KORONAWIRUSOWI, 
zrelaskuj się nad wodą!

Współpraca wędkarzy na rzecz 
zdrowia mieszkańców Podlipia – to 
główny cel projektu Stowarzyszenia 
Sportowo – Rekreacyjno - Wędkar-
skiego „Podlipianie”. Chodzi o uru-
chomienie fontanny, opracowanie 
regulaminu korzystania z terenu na 
którym znajdują się stawy w Podlipiu, 
rekrutację uczestników zawodów oraz 
prowadzenie akcji promocyjnej.

Szlachetność OSP  
w służbie człowiekowi

Ochotnicza Straż Pożarna w Pod-
lipiu chce promować właściwe zacho-
wania w dobie pandemii m. in. przez 
przygotowanie filmu instruktażowe-
go, pomagać osobom potrzebującym 
w zakupach i załatwiania spraw 
w urzędach, załatwienia sprawy 
w urzędzie. Zaplanowano tez zakup 
środków ochronnych.

Kreatywnie i sportowo 
w Gminie Bolesław

Kreatywne warsztaty i sportowe 
zajęcia dla dzieci i młodzieży z tere-
nu gminy Bolesław to cel projektu 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy Bolesław, który 
zrealizują „Świetliki”. Zaplanowano 
m. in. szycie maseczek, pogadanki 
z pielęgniarką na temat epidemii 
koronawirusa oraz dbania o zdrowie 
i higienę w czasie epidemii.

Multimedialna Barbórka
Stowarzyszenie na Rzecz Roz-

woju i Promocji Gminy Bolesław 
i „Barbórka” planują m.in. zajęcia 
dla dzieci z podstawowej obsługi 
prostych programów potrzebnych do 
nauki pisania i czytania oraz obsługi 
komputera, warsztaty dla rodziców 
i nauczycieli „Bezpieczne dziecko 
w sieci”, cykl zajęć multimedialnych 
dla przedszkolaków z użyciem urzą-
dzeń multimedialnych, a na zakoń-
czenie przedstawienie w wykonaniu 

dzieci dla dzieci z zaprzyjaźnionych 
przedszkoli z terenu Gminy Bolesław.

Wszyscy razem walczymy 
z koronawirusem

Stowarzyszenie ,,Wszyscy Razem 
w Bogucinie Dużym” zorganizuje 
warsztaty krawieckie szycia mase-
czek. Do tego niezbędny jest zakup m. 
in. maszyny do szycia, materiału do 
szycia maseczek, gumek, nici, płynu 
do dezynfekcji, drukarki, papieru. 
głośników, kamerki i mikrofonu). 
Wolontariusze przygotują pakiety dla 
wszystkich seniorów mieszkających 
we wsi (w skład pakietu będą wcho-
dzić: maseczka uszyta na warszta-
tach, butelka z płynem do dezynfekcji, 
ulotka informacyjna, rękawiczki 
jednorazowe - wszystko zapakowane 
w woreczek zamykany próżniowo) 
i rozdysponują po mieszkańcach.

Kulturalnie dla zdrowego 
społeczeństwa

Zakup dwóch kompletów kurtyn 
i przedstawienie dla mieszkańców we 
współpracy z Przedszkolem w Bole-
sławiu służące integracji w okresie 
epidemii koronawirusa – takie plany 
ma Ochotnicza Straż Pożarna w Bo-
lesławiu.

Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa  
epidemiologicznego  
na terenie obiektu sporto-
wego w Chechle

Bezpieczniej dla wszystkich użyt-
kowników obiektu w Chechle - służyć 
temu ma montaż siatek z tworzywa 
sztucznego (tzw. piłkochwytów), 
które będą stanowić barierę pomię-
dzy uczestnikami zajęć sportowych, 
a osobami korzystającymi z terenu 
rekreacyjnego wokół boiska piłkar-
skiego. To projekt Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego „CEN-
TURIA” Chechło

Sprzęt nagłośnieniowy  
dla OSP Kolbark

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kolbarku zaplanowało 
zakup sprzętu nagłośnieniowego, 
który będzie używany m. in. w ak-
cjach rozgłaszania komunikatów 
dotyczących epidemii koronawirusa, 
na warsztatach pomocy przedmedycz-
nej, piknikach i pokazach, kursach 
ratownictwa, itp.

Podróże małe i duże
Koło Społeczno - Historycz-

ne w Bydlinie chce zaktywizować 
młodszych i starszych mieszkańców 
Bydlina poprzez międzypokoleniowe 
spotkania i wspólne działania doty-
czące poznania pamiątek i zabytków 
związanych z ziemią kluczewską.

„Młodzi Kucharze  
Gminy Klucze”

Kształtowanie kulinarnych zain-
teresowań u dzieci, motywowanie do 
możliwie największej samodzielności 
w zakresie estetycznego przygoto-
wywania posiłków i ich spożywania, 
twórczy klimat zajęć - to główne cele 
projektu Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kluczach NIEZAPOMINAJKA.

Winda Aktywizacji!
 Stowarzyszenie Aktywne Klucze 

planuje organizację spotkań wspiera-
jących dla osób wykluczonych spo-
łecznie oraz osamotnionych z powodu 
pandemii. Zakres usług będzie spro-
wadzał się do prowadzenia spotkań 
z psychologiem, doradcą zawodowym, 
trenerem zatrudnienia wspieranego, 
pośrednikiem pracy, dietetykiem, 
rehabilitantem, itp.

E-bezpieczeństwo w KGW 
Zalesie Golczowskie

 Siedziba Koła Gospodyń Wiej-
skich Zalesie Golczowskie, gdzie 
spotykają się także mieszkańcy 
sołectwa, ma zostać dostosowana 
do nowych warunków i wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
(chodzi m. in. o zakup umeblowania 
do przechowywania środków higieny 
indywidualnej).

Judo - więcej niż sport
Aktywne spędzanie czasu przez 

dzieci i młodzież, współpraca w gru-
pie, zasady zdrowego trybu życia 
i fair play – to wszystko czeka na 
uczestników projektu autorstwa 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Ukemi Judo Wolbrom.

SMyKi na pomoc
Stowarzyszenie Młodzi i Kre-

atywni SmyK stawia na udzielanie 
wsparcia psychologicznego potrze-
bującym mieszkańcom Gminy Klu-
cze, zmagającym się z problemami 
wynikającymi z ograniczeń i zagrożeń 
związanych z panującą epidemią. 
W ramach projektu zorganizowany 
zostanie darmowy dyżur psychologa 
oraz możliwość umówienia się na 
konsultacje on-line.

Walka z epidemią: działają lokalnie!

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Remonty, sprzęt strażacki, 
ochronne wyposażenie – takie 
inwestycje i zakupy zaplanowało 
kilka jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej z gminy Olkusz. Miejscy 
radni jednogłośnie przyznali na to 
dofinansowanie.

Po 2 740,00 złotych trafi do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ol-
kuszu, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gorenicach oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Osieku. Środki te zostaną 
przeznaczone na zakup wyposażenia 
osobistego i ochronnego. Każda z wy-
mienionych OSP otrzymała bowiem 
dotacje celowe z budżetu państwa (w 
takiej samej wysokości, jak gminne 
dofinansowanie) na zapewnienie 
gotowości bojowej dla jednostek OSP 
działających w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Państwowe dotacje uzależnione są 
jednak od od zapewnienia 50 proc. 
środków własnych na planowane 
przedsięwzięcia. Stąd właśnie gmin-

ne dofinansowania na planowane 
inwestycje.

Na tych samych zasadach przy-
znano 1 400,00 złotych Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żuradzie. W tym 
przypadku chodzi o zakup sprzętu 
techniki specjalnej.

Podczas wtorkowej sesji radni 
jednomyślnie postanowili udzielić 
dotacji celowej w wysokości 18 tys. 
złotych dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Zedermanie na realizację robót 
i zakup materiałów budowlanych 
w ramach zadania: „Fundusz sołecki 
Zederman - Remont pomieszczeń 
świetlicy w budynku remizy OSP 
w Zedermanie”. Z pomieszczeń w bu-
dynku korzystają nie tylko strażacy, 
ale i mieszkańcy, rada sołecka oraz 
lokalne organizacje.

Kolejna dotacja (10 tys. złotych) 
trafiła do Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Osieku na remont szatni dla 
strażaków oraz sali szkoleniowej 
w miejscowej remizie. Inwestycja po-
zwoli na efektywniejsze wykorzystanie 
budynku.

Strażackie 
dotacje

251 osób (41,35%). Frekwencja 
przy urnach w naszym powiecie 
wyniosła 70,46%.

Bolesław
Wyniki w Gminie Bolesław były 

bardzo zbliżone do tego, co zaobser-
wować możemy w skali całego kraju. 
Na Andrzeja Dudę głosowało tutaj 
2 059 mieszkańców (51,39%), a na 
Rafała Trzaskowskiego 1 948 osób 
(48,61%). Duda wygrał w trzech 
z pięciu okręgów. Jego nazwisko 
najczęściej wskazywali głosujący 
w Kamiliańskim Centrum Opiekuń-
czo – Wychowawczym w Hutkach 
(90,77%), w Podlipiu (55,12%) i La-
skach (58,38%). Trzaskowski cie-
szył się większym zaufaniem wśród 
głosujących w Centrum Kultury 
w Bolesławiu (54,46%) i Krzykawie 
(50,43%). Frekwencja w gminie wy-
niosła 64,17%.

Bukowno
To jedyna miejscowość w na-

szej okolicy, w której więcej głosów 
otrzymał Rafał Trzaskowski. Jego 
przewaga nad Andrzejem Dudą była 
jednak minimalna - 2 630 głosów 
(50,15%) w stosunku do 2 614 głosów 
(49,85%). Urzędujący prezydent cie-
szył się największym poparciem w Fili 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Borze 
Biskupim (66,90%) oraz w Fili Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Podlesiu 
(54,63%). Kandydat Koalicji Oby-
watelskiej najlepiej poradził sobie 
w Basenie Rekreacyjnym Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bu-
kownie (56,72%) oraz Fili Miejskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Wodącej 
(58,48%). Do urn udało się 66,91% 
uprawnionych do głosowania.

Klucze
Statystycznie rzecz ujmując, 

wyniki niedzielnych wyborów w tej 
gminie są bardzo zbliżone do tego, co 
mogliśmy zaobserwować 5 lat temu. 
W 10 na 14 okręgów wyborczych gło-
sujący częściej wskazywali Andrzeja 
Dudę. Łącznie uzyskał on 4 447 
głosów (52,73% uprawnionych). Na 
Rafała Trzaskowskiego postawiło 3 
986 osób, czyli  47,27%. Reprezentant 
PiS – u miał najwięcej wyborców w: 
Kawśniowie (69,42%), szpitalu w Ja-
roszowcu (67,02%), Krzywopłotach 
(67,11%), Cieślinie (63,00%) i Kolbar-

ku (64,33%). Jego kontrkandydat cie-
szył się zaś największym poparciem 
w Dom Kultury „Papiernik” w Klu-
czach (59,85%) i Szkole Podstawowej 
w Kluczach (53,00%). W głosowaniu 
wzięło udział 70,21% uprawnionych 
mieszkańców.

Olkusz
W stolicy powiatu zdecydowane 

zwycięstwo odniósł urzędujący pre-
zydent. Poparło go łącznie 15 038 
osób (56,34%), podczas gdy Rafał 
Trzaskowski otrzymał 11 652 gło-
sów (43,66%). Poparcie Andrzejowi 
Dudzie udzieliły wszystkie sołectwa 
oraz duża część obwodów zlokalizo-
wanych na terenie miasta. Cieszył 
się największą popularnością m.in. 
w: Kosmolowie(84,45%), Zederma-
nie (80,35%), Zimnodole (76,75%) 
i Osieku (65,90%). Kandydat Koalicji 
Obywatelskiej zwyciężył zaledwie 
w 7 spośród 34 lokali wyborczych. 
Trzaskowski wygrał m.in. w budynku 
PCPR (57,28%) oraz IV Liceum Ogól-
nokształcącym w Olkuszu (53,53%). 
Z możliwości głosowania skorzystało 
72,27% uprawnionych mieszkańców.

Trzyciąż
Mówiąc młodzieżowym językiem, 

tutaj – podobnie jak przed pięcioma 
laty - urzędujący prezydent dosłow-
nie „pozamiatał” swoją polityczną 
konkurencję. Krzyżyk przy jego 
nazwisku postawiło 3 211 miesz-
kańców, czyli 78,22% wszystkich 
głosujących. Reprezentant opozycji 
uzyskał 894 głosy (21,78%). Kandydat 
PiS – u zdobył największą przewagę 
w Suchej, gdzie poparło go 88,69% 
osób uczestniczących w wyborach. 
Frekwencja w gminie uplasowała się 
na poziomie 72,33%.

Wolbrom
Popularność Andrzeja Dudy 

w Wolbromiu wciąż jest wysoka. 
Otrzymał on poparcie 67,10% głosu-
jących (8 445 głosów), podczas gdy 
jego rywal 32,90% proc. (4 141 gło-
sów). Na 20 obwodów do głosowania, 
Rafałowi Trzaskowskiemu udało się 
zwyciężyć tylko w jednym  zlokalizo-
wanym w Zespole Szkół w Wolbromiu 
przy ul. Skalskiej (54,00%). Urzędu-
jący prezydent „wykręcił” najlepsze 
wyniki m.in. w: Dłużcu (79,91%), 
Gołaczewach (72,05%) i Kąpielach 
Wielkich (83,80%). Frekwencja na 
terenie gminy wyniosła 70,08%.
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OLKUSZ
Olgerd�Dziechciarz

Minęła dekada od czasu, gdy 
wespół z zafascynowanymi olku-
ską historią Beniaminem Maciejem 
Bujasem i filmowcem Kazimierzem 
Rozmusem, postanowiliśmy zin-
wentaryzować podziemia olkuskie, 
w tym głównie piwnice wokół rynku. 
Z tych penetracji powstał cykl filmów, 
dostępnych na YouTybe, p.t. „Skarby 
Srebrnego Miasta”, cykl niezwykle 
popularny, któremu zawdzięczać 
możemy nie tylko utrwalenie obrazu 
podziemnego Olkusza, ale także coś 
niezwykle ważnego – o czym wielu 
zapomina – zainteresowanie ówcze-
snych władz miejskich olkuskimi 
podziemiami, a w rezultacie ich de-
cyzję o odkopaniu i wyeksponowaniu 
piwnic dawnego ratusza oraz piwnic 
w zabytkowym starostwie. Warto 
pamiętać, że początkowo nikt nie był 
nimi zainteresowany. Podczas zakro-
jonego na wielką skalę remontu ryn-
ku w 2010 r. planowano odnalezione 
wówczas piwnice dawnego ratusza po 
prostu …zasypać. Dopiero w wyniku 
naszych interwencji, a głównie dzięki 
zaproszeniu do Olkusza profesorów 
krakowskiej Akademii Górniczo-
-Hutniczej: prof. Tadeusza Mikosia 
z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, 
Katedry Geomechaniki, Budownictwa 
i Geotechniki oraz prof. Zdzisława 
Barchańskiego z Katedry Ekonomiki 
i Zarzadzania w Przemyśle, którzy 
z ogromnym entuzjazmem wyrażali 
się o tym, co kryje się pod naszym 
miastem, władze zmieniły pierwot-
ną decyzję. Pamiętam, jak prof. 
Mikoś mówił, że „cała Polska może 
Olkuszowi pozazdrościć zabytków, 
które ma pod ziemią” i postulował, 
by Olkusz stał się „centrum gór-
nictwa kruszconośnego, tak jak 
Wieliczka jest centrum górnictwa 
solnego”. Prof. Barchański mówił 
wręcz o „ewenemencie na skalę eu-
ropejską”, „zabytku klasy zerowej” 
(czyli najwyższej) i że to, co zobaczył, 
jego zdaniem: „zasługuje na wpisa-
nie na listę UNESCO” (swoją drogą 
Telewizja TVN, która zrealizowała 
wtedy w Olkuszu film o podziemiach, 
zapędziła się i podała w Faktach 
nieprawdziwą informację, że Olkusz 
…został wpisany na rzeczoną listę!). 
Jeśli ktoś nie wierzy na słowo, że 
olkuskie podziemia zachwyciły wy-
bitnych fachowców od podziemnych 
tras turystycznych i rewaloryzacji 
zabytków, niech obejrzy zrealizowany 
wtedy film: https://www.youtube.
com/watch?v=Oc_Xxk8FckY. Wspo-
mnijmy na marginesie, że o znaczeniu 
olkuskich piwnic i reliktów dawnego 
górnictwa wypowiada się wtedy nawet 
młody krakowski polityk …Andrzej 
Duda, obecny Prezydent RP, który 
w kilku naszych piwnicznych eks-
pedycjach uczestniczył; wsparcie dla 
idei udostepnienia ich zwiedzającym 
wyraził również prezes ZGH „Bole-

sław” Bogusław Ochab. Pamiętajmy, 
że olkuskie piwnice to tylko jeden 
z elementów podziemnego miasta, 
które mogłoby być atrakcją na wielką 
skalę – mogłyby i niedługo w jakiejś 
części będą, bo kończą się prace nad 
adaptacją i udostepnieniem piwnic 
pod dawnym starostwem i pod ratu-
szem. Szkoda wszelako, że nie udało 
się połączyć tych piwnic np. z za-
chowanymi, czy odrestaurowanymi 
podziemnymi odcinkami olkuskich 
sztolni odwadniających (Pileckiej 
i Ponikowskiej) oraz z lochami pod 
innymi budynkami, na przykład pod 
Kamienicą Myszkowskich (słów kilka 
o niej poniżej).

O tym, że w Olkuszu są piwnice, 
wie prawie każdy olkuszanin, ale 
bardzo niewielu mieszkańców w nich 
było. Pod każdym domem, kamienicą 
– zwłaszcza w zabytkowym centrum 
– są piwnice, czasem kilkukondy-
gnacyjne, niektóre tak efektowne, że 
nawet Kraków mógłby ich Srebrnemu 
Miastu pozazdrościć. Olkusz był mia-
stem górniczym, więc kopać w nim 
umiano; większość piwnic i korytarzy 
jest wymurowanych, ale są i takie, 
które wykuto w skale. Podziemne 
odcinki sztolni odwadniających były 
obudowane dębiną. O wykorzystaniu 
olkuskich podziemi mówiło się od lat, 
ale tylko się mówiło. Na szczęście 
właściciele niektórych z piwnic coś 
zaczęli robić, stąd mamy w Olkuszu 
kilka piwnicznych restauracji. Kto 
wie, może nawet kiedyś właściciele 
kamienic dogadają się między sobą 
i będzie można, jak dawniej, przejść 
wzdłuż z północnej pierzei rynku nie 
wychodząc na powierzchnię ziemi. 
W „Katalogu zabytków sztuki w Pol-
sce. Tom I, woj. krakowskie. Powiat 
Olkusz”, wydanym w 1951 r., znaleźć 
można informację, że piwnice pod 
kamienicą nr 29 („Myszkowskich”) 
mają cztery kondygnacje „z kory-
tarzem podziemnym do kościoła”. 
Aleksander Włodarz, obecny wła-
ściciel budynku utrzymuje, że to 
legenda, ale przecież w piwnicach są 
zamurowane wejścia pod rynek, więc 
może kiedyś faktycznie taki korytarz 
funkcjonował. Podobny korytarz 
ma łączyć kamienicę Batorówkę 
(siedziba olkuskiego oddziału PTTK) 
z kościołem. Badania georadarowe 
niczego takiego nie potwierdziły, ale 
przecież odkrytego przed zaledwie 
dekadą ratusza też nie georadar nie 

wykazał, bo się okazało, że rynek 
w latach 70-tych, gdy go poprzednio 
remontowano, pokryto grubą war-
stwą betonu (miejscami ma pół metra, 
ponoć beton wylano, by mogły nań 
lądować wojskowe helikoptery). Jeżeli 
badania nie stwierdziły ukrytych tuż 
pod betonem ścian ratusza, to co 
dopiero z podziemnymi chodnikami! 
Szkoda, że przy okazji rewitalizacji 
rynku nie pomyślano o podziem-
nych chodnikach, bo wiadomo jaka 
ta mogłaby być atrakcja. Kazimiera 
Kutrzebianka, która zbierała dane 
do katalogu w końcu lat 40-tych, 
pisze też o kilkukondygnacyjnych 
piwnicach w budynku Starostwa. 
Fakt, piwnice są rozległe, a podczas 
prowadzonych właśnie prac restaura-
cyjnych tzw. Kwartału Królewskiego 

pojawiły się korytarze i piwnice, o któ-
rych nie miano pojęcia, co znacznie 
zwiększyło zakres prac budowlanych. 
W Polsce istnieje związek miast, które 
mają trasy podziemne – Opatów, 
Sandomierz, Jarosław; i te trasy, 
tak jak w Olkuszu, wiodą piwnicami 
kamienic przy rynku. To prawdziwy 
magnes na turystów. Profesor T. 
Mikoś uzasadniając sensowność 
inwestowania w olkuskie podziemia 
i pozostałości dawnych sztolni po-
dawał przykład Złotego Stoku, który 
wtedy, na pocz. XXI w., liczył ok. 3 
tys. mieszkańców, i po utworzeniu 
podziemnej trasy turystycznej w daw-
nej kopalni złota rocznie odwiedzało 
go ok. 160 tys. turystów. Olkusz, 
stare górnicze miasto, w ogóle stoi 
na dwóch sztolniach i dziesiątkach 
szybików górniczych. To też coś cen-
nego, potencjał, którego nie potrafimy 
wykorzystać. Podobnie było z Rabsz-
tynem, o którym we wspomnianym 
„Katalogu” Kutrzebianka pisała, że 
są tam „gruzem zasypane piwnice 
i lochy” i jeszcze „studnia zasypana 
gruzem”. I faktycznie w ostatnich 
latach owe piwnice odkopano i ową 
studnię odnaleziono. Ilu jeszcze 
cennych rzeczy można by się było 
dowiedzieć, jakie cuda odnaleźć pod 
płytą rynku, gdyby tak pospiesznie 
nie pokryto go nową nawierzchnią...

Prawdziwą perłą zdaje się być 
kamienica pod adresem Rynek 29, 
zwana „Kamienicą Myszkowskich” 
lub „Pod Aniołem”, zabytkowy bu-
dynek z pięknym renesansowym 
portalem bramnym (w zwieńczeniu 
jest głowa anielska, stąd jedna z nazw 
zabytku), od XVI w. stoi na dwóch 
działkach, pod którymi znajdują się 
piwnice z początku XIV w. Nie znamy 
pełnej historii tego budynku. Oto co 
mówił przed dekadą Benjamin Bujas, 
który na tyłach rzeczonej kamienicy 
prowadził wtedy warsztat witrażu: - 
Wiemy, że w pierwszej połowie XVII 
w. dom ten należał do Zygmunta 
Myszkowskiego, marszałka wielkie-
go koronnego, ówczesnego starosty 
rabsztyńskiego, który w 1615 roku 
dobudował do zamku rabsztyńskiego 

część pałacową. Można wnosić, że 
jego dom na olkuskim rynku, od cza-
sów renesansu na tyle był okazałym 
pałacem, że nie powstydził by się go 
nawet tak znaczny i bogaty arystokra-
ta jakim był Myszkowski. Kamienica 
została uwieczniona na dwóch sta-
rych rycinach z widokiem na rynek 
w Olkuszu. Jedna z nich autorstwa 
Zygmunta Vogla z 1792 roku, ukazuje 
na pierwszym planie budynek ratusza 
od strony wschodniej, a dalej w tle 
omawianą kamienicę z charaktery-
stycznym portalem i prowizorycznym 
dachem. Wydaje się, że kamienica 
jak reszta innych na rycinie, stoi 
ruiną i chyba została pozbawiona 
przynajmniej jednego piętra. Druga 
rycina jest nieco z późniejszego okre-
su, z widokiem ratusza od zachodu 

i Kamienicą Myszkowskich po lewej 
stronie. Widać na niej, że budynek 
posiada już porządny dach z facjatą 
w stylu klasycystycznym.

Podczas kręcenia filmu w 2010 
roku zeszliśmy do najniższych kon-
dygnacji kamienicy. W piwnicach na 
podłodze natknęliśmy się na spróch-
niałe belki, pozostałe z demontażu 
dachu. Na jednym z tragarzy wyryty 
był napis: „Kazimierz i Małgorzata 
1837 r. ”, należy wnosić, że byli to 
ówcześni właściciele kamienicy, 
prawdopodobnie noszący nazwisko 
Piechowicz (na pewno ta rodzina po-
siadała tę nieruchomość na pocz. XX 
w., o czym wiemy z wydanego w 1933 
r. „Historycznego opisu kościołów, 
miast, zabytków i pamiątek w Ol-
kuskiem” ks. Jana Wiśniewskiego). 
Rodzina Piechowiczów zajmowała się 
handlem i rzeźnictwem. Przed wojną 
w piwnicach znajdował się zakład 
rzeźniczy i wędzarnia. W 1958 roku 
od Piechowicza kamienicę zakupiła 
rodzina Kaców, znana z fachu de-
karskiego i tradycji artystycznych. To 
wtedy, z niewiadomych powodów, dol-
ne partie piwnic częściowo zasypano 
gruzem. Kamienica z renesansowym 
portalem w bramie należy do najcie-
kawszych miejsc olkuskiej starówki, 
bo kryje tajemnicze, kilkukondygna-
cyjne piwnice, sklepione kamienną 
kolebką. Pierwsza kondygnacja jest 
na poziomie ponad 5 m pod poziomem 
obecnej płyty rynku, są to pomiesz-
czenia o dużej powierzchni, z licz-
nymi kamiennymi ościeżami drzwi 
z czerwonego parczewskiego pia-
skowca. Wszelako trzeba pamiętać, 
że te dzisiejsze piwnice w XIV w. były 
parterami dwóch wąskich kamienic. 
W XV w. lub dopiero na początku XVI 
w. gdy w wyniku nakładania nowych 
warstw rynku (a także nadmiaru 
niewywożonych śmieci czy gruzu) po-
ziom centralnego placu znacznie się 
podniósł, a woda zaczęła się wlewać 
do domów, dobudowano do budynku 
tak zwane przedproża, które dziś 
ukryte są pod chodnikiem (do jednego 
z przedproży możemy zaglądnąć przez 
szklany świetlik). Do niżej położonych 

kondygnacji prowadzą kamienne 
schody, aż na głębokość ponad 10 
m pod poziom rynku. Znajdują się 
tam małe, ciemne i zawilgocone, 
pomieszczenia z zamurowanymi 
przejściami, prowadzącymi nie wia-
domo dokąd. Jeszcze niżej można 
dostrzec kolejną, czwartą kondygna-
cję, częściowo zasypaną, możliwe że to 
szybik górniczy (na mapie Deutscha 
z 1761 r. zaznaczono ciągnącą się 
pod miastem sztolnię Pilecką i liczne 
szybiki). Prawdopodobnie mamy do 
czynienia z jednym z najstarszych 
wejść do zasypanej kopalni olkuskiej, 
której wąskie korytarze ciągną się pod 
całym średniowiecznym miastem. Ta-
jemnicze wnętrze widać jedynie przez 
szczelinę w skale przy schodach. 
Spuszczony w nią sznurek z odważ-

nikiem schodził na głębokość trzech 
metrów - w sumie to już było ok. 13 
m pod poziomem rynku, głębiej się nie 
dało, bo uniemożliwiało to zasypisko.

Korytarze były zasypane wtórnie 
przez ludzi, a nie wyniku zawału czy 
zarwania się sklepień. Świadczyć 
to mogło, że kopalnia została zli-
kwidowana z rozkazu królewskiego 
w celu uniknięcia dalszego podkopy-
wania miasta i jego budynków, lub 
schowano tam coś cennego przed 
najeźdźcami. Dodajmy, że ci, którzy 
rozkazu królewskiego nie wykonali 
i nadal prowadzili działalność górni-
czą pod miastem, za karę byli ścinani 
na olkuskim rynku. Wedle tradycji 
dekapitacji dokonywano mieczem, 
który obecnie znajduje się w zbio-
rach Muzeum Regionalnego PTTK 
(wcześniej zdobił ścianę sali, w której 
zbierali się rajcy miejscy w ratuszu 
i magistracie).

Bardzo niezwykła była też pene-
tracja piwnic pod kamienicą (Rynek 
23, w której kiedyś funkcjonował kul-
towy sklep muzyczny pana Janusza 
Łyczakowskiego). Według świadectw 
to przed tym budynkiem zapadła się 
kiedyś kobieta niosąca na plecach 
worek pełen butelek z wódką, ale 
jakimś szczęśliwym zrządzeniem lo-
su, nie stało się nic złego ani jej, ani 
gorzale (podobnież głośno zawodziła, 
że w momencie zapadania myślała: 
„Że ją diabli za tę wódkę do piekła 
zabierają”). Niezwykłe to były piwnice, 
bo najpierw musieliśmy się do nich 
…dokopać (za łopatę chwycili wtedy 
– oprócz nas – także historyk Jacek 
Sypień i mający w tym fachu ogromne 
doświadczenie zawodowe archeolog 
Jerzy Roś). Dokładnie tak – dokopać. 
Siostra Pana Łyczakowskiego, która 
pozwoliła nam wejść do tych piwnic, 
opowiadała, że zostały zasypane celo-
wo, przez jej rodziców; ponoć jej brat 
z kolegami lubił się w nie zapuszczać, 
a że prowadziły gdzieś daleko pod ry-
nek – ponoć do wieży ciśnień, a może 
i do kościoła św. Andrzeja – właścicie-
le domu uznali, iż stanowią zbyt duże 
zagrożenie i zasypali wejście do nich 
znajdujące się na tyłach domu. Zeszło 

wiele godzin nim udało nam się prze-
kopać przez długi na kilka metrów 
korytarz i przebić do piwnic. Żeby się 
do nich dostać musieliśmy się czoł-
gać; nie wiedzieliśmy czego się tam 
spodziewać, bo przecież nikt w nich 
nie było od kilkudziesięciu lat. Przede 
wszystkim – z winy braku wentylacji 
– panowały tam straszna wilgoć i …
nieprzyjemny zapach. W piwnicy od 
tyłu domu znajdowały się obszerne 
ceglane kadzie – właścicielka domu 
przypomniała sobie, że przed wojna 
pomieszczenie było wynajmowane 
Żydom, którzy przechowywali w nim 
jaja. Kupowali je tanio latem, gdy było 
ich dużo na rynku, a potem trzymali 
w wapnie do momentu, gdy wzrosła 
cena – na przykład w okresie świąt – 
i wtedy sprzedawali chrześcijanom. 
W piwnicy przylegającej do rynku, 
z mocno już nadgryzionym zębem cza-
su ceglanym stropem, znajdowało się 
wejście pod rynek, ale i ono okazało 
się zasypane piachem; nie mogliśmy 
ryzykować i próbować przebijać się 
dalej, bo to groziłoby zwaleniem się 
nam na głowy ton ziemi. Kolejny raz 
wtedy marudziliśmy, że władze nie 
zdecydowały się na kompleksowe 
odsłonięcie całego rynku i zwery-
fikowanie w ten sposób informacji 
i różnych korytarzach mających się 
po nim znajdować, a które mogłyby 
potem stać się elementami podziem-
nej trasy turystycznej.

Byliśmy też m.in. w piwnicach 
kamienicy nr 12 (otynkowana, raczej 
z XVI-XVII w, czyli późniejsza niż 
te w pierzei północnej). Nie mogli-
śmy – rzecz jasna – ominąć piwnic 
w Batorówce, czyli w kamienicy 
należącej do olkuskiego Oddziału 
PTTK, gdzie towarzyszyła nam Iza-
bela Mianowska, kierownik badań 
archeologicznych podczas odnowy ol-
kuskiego rynku. Nie wszyscy wiedzą, 
że w piwnicy Batorówki znajduje się 
jeden z ok. sześćdziesięciu szybików 
górniczych w olkuskim śródmieściu, 
czyli w miejscu, gdzie zgodnie z pra-
wem, pod karą ścięcia nie wolno było 
prowadzić działalności górniczej. Za 
zgodą właścicieli nieruchomości spe-
netrowaliśmy również piwnice w ryn-
kowych kamienicach o numerach: 5, 
7, 21 i 30 (dwie ostatnie z potężnymi 
kamiennymi filarami pośrodku). Nie 
ominęliśmy – rzecz jasna – piwnic 
dawnego Starostwa, dziś – kiedy są 
remontowane – wyglądają inaczej, 
niż wtedy, a poza tym jest ich więcej, 
bo w trakcie rewitalizacji Kwartały 
Królewskiego odkryto szereg pomiesz-
czeń, o których nie mieliśmy pojęcia. 
Do wszystkich piwnic wpuszczali nas 
właściciele posesji, którzy częstokroć 
z chęcią opowiadali nam o historii 
kamienic i rzecz jasna piwnic, do 
których pozwalali nam zaglądać. 
Trzeba przyznać, że obdarzali nas 
sporym zaufaniem, a my staraliśmy 
się tego zaufania nie wykorzystywać; 
piwnice to nie są miejsca, gdzie się 
nadmiernie dba o schludność, a prze-
cież bywały takie, w których nawet 
właściciele nie byli przez kilkadziesiąt 
lat. W jednej z kamienic właścicielka 
zapewniała, że z winy zagubienia klu-
cza do kłódki nie może otworzyć wrót 
i wejść do piwnicy już ćwierć wieku; 
przyznaję, że pomogłem jej otwo-
rzyć te drzwi mocnym kopnięciem: 
„Myślałam, że tak da się otworzyć 
drzwi tylko w filmach sensacyjnych” 
– powiedziała zachwycona starsza 
pani. Akurat tu wielkiego odkrycia 
nie dokonaliśmy, ot kilka słoików ze 
starymi kompotami. W wielu piwni-
cach znajdowaliśmy wszelako ślady 
zamurowanych przejść gdzieś dalej. 
Kto wie na przykład, co się kryje za 
tajemniczymi drzwiami w piwnicach 
pod budynkiem dawnej restauracji 
zwanej „Dwójką”, gdzie wcześniej 
była restauracja Bobrzeckiego? Te 
piwnice pamiętają czasy augustianów 
i prowadzą pod miejsce, gdzie stał ich 
klasztor…

Opowiadać o olkuskich podzie-
miach można długo, tu właściwie 
temat ten tylko napocząłem, ale obie-
cuję, że przy najbliższej sposobności 
do niego powrócę. Jeśli ktoś jest zain-
teresowany i nie chce czekać, to niech 
sobie odpali komputer i obejrzy na 
YouTube wspomniane filmy z cyklu 
„Skarby Srebrnego Miasta” (o samych 
piwnicach jest kilkanaście odcinków), 
to się przekona, że Olkusz faktycznie 
stoi na skarbach.

Jak odkrywano  
olkuskie podziemia

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Przedproże do Kamienicy Myszkowskich w rynku, zdjęcie z 2005 roku.
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O tym, że tzw. droga chrzanow-
ska wymaga remontu, wiadomo od 
dawna. Zwracają na to uwagę nie 
tylko kierowcy, ale i piesi, którzy 
na wysokości osiedla Młodych 
nie wszędzie mogą poruszać się 
po chodniku bądź utwardzonym 
poboczu. Z pomysłem budowy 
chodnika na odcinku pomiędzy 
skrzyżowaniem z ul. Baczyńskiego 
(wjazd na tzw. „część Gliwicką” 
os. Młodych) i skrzyżowaniem z ul. 
Kamyk zwrócił się do burmistrza 
radny miejski Łukasz Kmita.

Przypomnijmy, że Gmina Olkusz 
i powiat kilka lat spierały się o to, 
który z samorządów ma być zarząd-
cą ciągu ulic: 29 Listopada wraz 
z wiaduktem (od ronda na osiedlu 
Młodych), Kościuszki, Rabsztyńskiej 
aż do ronda w Rabsztynie. Wcześniej 
wspomniane ulice miały status 
drogi wojewódzkiej. Sytuacja uległa 
zmianie po wybudowaniu obwodnicy 
Olkusza, którą administruje Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
Wtedy wymienione ulice stały się 
własnością Gminy Olkusz. Gdy 
znowelizowano ustawę o drogach 
publicznych, pojawiła się możliwość 
przekazania opisywanej drogi in-
nemu organowi samorządowemu. 
Ulice trafiały kolejno „pod skrzydła” 
województwa, powiatu i ponownie 
gminy. Ówczesny starosta olkuski 
Paweł Piasny od początku stał na 
stanowisku, że droga powinna być 
administrowana przez gminę. Sprawa 
w końcu trafiła do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Ten orzekł, 
że zarządcą traktu zostanie Gmina 
Olkusz.

Jak kilkukrotnie pisaliśmy, 
wspomniany trakt był traktowany 
trochę jak „kukułcze jajo”. Droga 
w wielu miejscach wymaga kom-
pleksowego remontu. Wiadomo, że 
wiążę się to z ogromnymi kosztami. 
Czy na razie uda się wykonać na 
drodze chrzanowskiej inwestycję na 
mniejszą skalę,  a przede wszystkim 
tak potrzebny pieszym chodnik?

Radny Kmita zwraca uwagę, że 
wielu mieszkańców osiedla Młodych 
oraz osiedla Czarna Góra bardzo 
często wybiera tę trasę podczas ro-
dzinnych spacerów, czy popularnego 
ostatnio biegania. - Nieutwardzonym 

poboczem poruszają się całe rodziny 
z dziećmi - w tym najmłodsi na 
rowerach. Ostatnio liczba pieszych 
jest znacznie większa, gdyż wiele 
rodzin z os. Czarna Góra udaje się 
pieszo w kierunku „Dolinki” celem 
wypoczynku w tym niewątpliwie 
atrakcyjnym obszarze rekreacyjnym. 
Na 30-metrowym odcinku drogi zlo-
kalizowany jest także przystanek au-
tobusowy Olkusz Kamyk, do którego 
także nie prowadzi żadne bezpieczne 
dojście. Wobec faktu, iż dopiero nie-
dawno Gmina Olkusz w wyniku prze-
granego postępowania sądowego stała 
się właścicielem drogi, zasadnym jest 

pilne uregulowanie ruchu pieszych na 
wskazanym obszarze. Kwestia bezpie-
czeństwa pieszych nie może czekać 
kolejnych miesięcy albo lat, tym 
bardziej, że środki przeznaczone za 
to zadanie według moich szacunków 
nie przekroczą 50 tys. złotych. Jestem 
przekonany, że Pan Burmistrz Roman 
Piaśnik, który w ubiegłych latach 
spowodował powstanie bezpiecznego 
dojścia i budowę chodnika prowadzą-
cego od ul. Krasińskiego do ul. Krucza 
Góra pochyli się wspólnie ze mną nad 
niechronionymi uczestnikami ruchu 
drogowego i zadba o ich bezpieczeń-
stwo – argumentuje Łukasz Kmita.

Burmistrz Roman Piaśnik zapew-
nia, że w ramach utrzymania dróg 
na bieżąco naprawia się ich usterki 
w celu zapewnienia użytkownikom 
należytego poziomu bezpieczeństwa. 
- Ze względu na ograniczony budżet 
gminy nie było możliwe na przestrze-
ni kilku lat dokonać przebudowy 
wszystkich dróg gminnych. Dlatego 
przyjęto pewne kryteria, na podstawie 
których planuje się inwestycje drogo-
we. Na osiedlach, właśnie ze względu 
na monity mieszkańców, w pierwszej 
kolejności buduje się parkingi oraz 
przebudowuje drogi, na które jest 
już opracowana dokumentacja pro-

jektowa oraz te, przy których moż-
na zmaksymalizować liczbę miejsc 
postojowych. W typowaniu dróg do 
przebudowy, oprócz stanu technicz-
nego, bierze się pod uwagę panujące 
na niej natężenie ruchu – odpowiada 
burmistrz Piaśnik.

A co z chodnikiem? Zdaniem 
szefa gminy, najpierw należy opra-
cować dokumentację projektową, 
w której zostaną rozwiązane proble-
my m. in. z odprowadzeniem wód 
opadowych. Wtedy będzie wiadomo, 
jakie są faktyczne koszty inwestycji. 
W gminie analizowana jest kwestia 
opracowania dokumentacji projekto-
wej z podziałem na etapy i ubiegania 
się o dofinansowanie dla realizacji 
zadania z uwzględnieniem możliwości 
finansowych Gminy co do zabezpie-
czenia wkładu własnego.

Burmistrz Piaśnik przypomina, 
że w bieżącym roku gmina musiała 
głównie skupić się na realizacji zadań 
z Gminnego Programu Rewitalizacji 
i Funduszu Dróg Samorządowych. 
Chodzi m. in. o rewitalizację Kwartału 
Królewskiego z zabytkowym budyn-
kiem dawnego starostwa oraz budową 
multimedialnej trasy turystycznej 
w podziemiach ratusza, rewitaliza-
cję parku Czarna Góra i Dolinki na 
osiedlu Młodych, przebudowę ulic: 
Rataja, Słowackiego, Nullo czy mo-
dernizację budynku Przedszkola Nr 
8 w Olkuszu wraz z zagospodarowa-
niem terenu.

- Uważam, iż realizacja inwestycji 
jest jak najbardziej zasadna. Wymaga 
jednak w pierwszej kolejności zlecenia 
dokumentacji projektowej. Na chwilę 
obecną trwa ocena możliwości finan-
sowych gminy pod kątem zabezpie-
czenia finansowego na ten cel - dodaje 
Roman Piaśnik.

Od ul. Baczyńskiego do ul. Kamyk. 
Czy powstanie tam chodnik?

POWIAT
A.N.Q.A.

Od 1 lipca bieżącego roku moż-
na składać wnioski o dofinansowa-
nie w Programie „Moja Woda” na 
lata 2020-2024. Celem programu 
jest łagodzenie skutków suszy hy-
drologicznej w naszym kraju. Kto 
może uzyskać dotację w wysokości 
do 5 tys. zł?

Susza to problem, z którym 
boryka się coraz więcej państw 
na świecie. Pomimo dość mokrego 
i niezbyt gorącego lata, kwestia 
ta dotyczy również naszego kraju. 
Dlatego też rozważne podejście do 
gospodarowania wodą z roku na rok 
nabiera coraz większego znaczenia. 
W związku z tym Ministerstwo Kli-
matu we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej rozpoczęło re-
alizację programu „Moja Woda”. Jego 
celem jest zwiększenie retencji wody 
na terenach prywatnych posesji oraz 
wykorzystanie zgromadzonej wody 
opadowej i roztopowej.

Program skierowany jest do osób 
fizycznych, będących właścicielami 
lub współwłaścicielami nieruchomo-
ści, na której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny (może 
być nowo budowany) z kompletnym 
systemem orynnowania dachu. W ra-
mach programu nożna zyskać nawet 
80% (ale nie więcej niż 5 tys. zł) dofi-
nansowania budowy przydomowych 
instalacji. Dotację można otrzymać 
na inwestycje, które zostały rozpo-
częte najwcześniej 1 czerwca 2020 
r. Zadanie nie może być zakończone 
przed datą złożenia wniosku.

Ministerstwo Klimatu szacuje, 
że przeznaczona na realizację pro-

gramu Moja Woda kwota 100 mln 
złotych pozwoli na sfinansowanie aż 
20 tysięcy instalacji retencyjnych. 
Jak informuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, przy-
znane środki można przeznaczyć np. 
na przewody odprowadzające wody 
opadowe, zbiorniki retencyjne pod-
ziemne lub nadziemne, oczka wodne, 
instalację rozsączającą oraz elementy 
do nawadniania bądź innego sposobu 
wykorzystania zatrzymanej wody. 
-Dzięki tym zbiornikom około milion 
metrów sześciennych wody rocznie 
zostanie zatrzymanych na prywat-
nych działkach, a więc nie tylko przy-
czyni się do zmniejszenia zagrożenia 
powodziowego, ale pozostanie do dys-
pozycji właścicieli posesji – tłumaczy 
wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W Małopolsce operatorem pro-
gramu jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Na stronie internetowej 
https://www.wfos.krakow.pl/pro-
gram-priorytetowy-moja-woda/ 
można się zapoznać ze szczegóło-
wymi zasadami udzielania dotacji 
oraz pobrać formularz wniosku o jej 
udzielenie. Dokumenty można skła-
dać w okresie od 1 lipca 2020 r. do 
31 maja 2024 r. lub do wyczerpania 
się środków.

Trwa nabór wniosków 
do programu  
„Moja Woda”

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

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00.  Jeden CZWARTEK w miesiącu 
17:20‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. 
med. Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

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

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 
62 61 731. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok piekarni). 
Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, 
czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki). 
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wielkiego 110, 
Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilita-
cji Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 
pon., pt. Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Kon-
sultacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45‒19:30. 

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

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej 
– dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirur-
gia, badanie i usuwanie znamion barwniko-
wych, pełny zakres dermatologii estetycznej 
– botox, kwas hialuronowy, peelingi, laser 
frakcyjny i CO2 - odmładzanie, leczenie blizn, 
usuwanie guzków skórnych. rejestracja tel 32 
6454470, www.annadudek.pl
Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatosko-
pia, krioterapia, leczenie trądziku, leczenie 
blizn. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00. 
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermato-
log, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

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

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

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

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog- 
-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek 
od 15:00. Rejestracja telefoniczna od pon. do 
pt. od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.
Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga ŚRODA 
14:00‒17:00.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położ-
nik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gineko-
logiczne, profilaktyka nowotworowa, leczenie 
zachowawcze nietrzymania moczu. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. 
Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., 
pt. 16‒19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, tel. 
32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

KARDIOLOG 
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. 
Konsultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 12:00‒19:30
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. 
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wiel-
kiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 
pn-pt 10‒19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. Rejestracja 
tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, 
Holter ciśnieniowy, Test wysiłkowy na bieżni. 
Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. 
od godz. 17. Tel. 784 099 674.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu.  Gabinet  kardio logiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.
Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista kar-
diolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo serca). 
Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. K. Wiel-
kiego 64. Rej. tel. 530 151 440. Czwartki od 
14.00. www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
16:30‒19:30. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kar-
diolog. Specjalista chorób wewnętrznych.  
www.lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna:  
604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). 
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt. 
i pt. 17‒19. 
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płu-
kanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIA-
ŁEK 15:30‒19:30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 
032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 15‒18. 
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wiel-
kiego 64, pok. 15, pon. 16.30‒19, śr. 16.30 -19, 
sob. 10‒12, tel. 32 645 44 70. 

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

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 
ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 
masaż, bańka próżniowa, ogniowa, antycel-
lulitowa. Gabinet "Twoja Aura" Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

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

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

NEUROLOG 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 
862. 

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 
731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neu-
rolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, lecze-
nie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, 
rejestracja tel. 789 032 277 oraz www.okuli-
stabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, 
SALUD, Wojciech Banyś Specjalista Chorób 
Oczu
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku, dobór soczewek, pomiar 
ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, 
medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIE-
DZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00, 
CZWARTEK 10:00‒15:00. 
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku, dobór soczewek, pomiar 
ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, 
medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:00- 17:00.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. specja-
lista chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka 
(OCT, USG, foropter), wieloletnie doświadcze-
nie w chirurgii zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, 
ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 16:30. Rejestracja 
tel. 606 790 500. 
Aby usunąć zaćmę na NFZ „OKO TEST” pod  
kierownictwem medycznym dr n. med. Vio-
letty Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 
35B. Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9‒16.  
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i dorosłych: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kontak-
towe, badania profilaktyczne. VIS-OPTICA, 
Olkusz al. 1000-lecia 20. Gabinet czynny 
codziennie od 14.00, w soboty 10.00 – 14.00. 
Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970. 

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

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, 
ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 
89.
Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Kon-
sultacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami 
rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju psycho-
motorycznego, niepełnosprawnością intelek-
tualną, niedoborem wzrostu, wzrostem nad-
miernym i podejrzeniem chorób jednogeno-
wych, pary z niepłodnością, dorośli z podejrze-
niem choroby uwarunkowanej genetycznie 
oraz z obciążonym wywiadem rodzinnym 
w kierunku chorób nowotworowych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER- -MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00. 
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczenie 
dzieci i noworodków, badania USG: głowy, jamy 
brzusznej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 
1000-lecia 20 (budynek Vis-Optica) Rejestracja 
tel. 502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. 
USG, EKG, HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.
com/lekarzolkusz

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specja-
lista chorób noworodków. Profilaktyka dzieci 
zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: 
stawów biodrowych, mózgu, jamy brzusznej, 
tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 
503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra spe-
cjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 
505 988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podologia-
kosmetyka.pl
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza 
na specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. 
Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1, 
tel.698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp.
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr 
Paulina Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze 
dla Twoich stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A 
I p. (naprzeciwko PZU). Tel. 517 952 536. www.
podologolkusz.pl 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA 
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 
Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychoterapii 
Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28. Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz 
ul. Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, 
depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 
571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Dia-
gnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, 
konsultacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 
512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.
eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 
28. Czw. 14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 
89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, 
czw. 8-13, pt. 15-20. www.opoczynska-mora-
siewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel.  
510 120 408. 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
mgr Ilona Cudejko, osteopatia, terapia manu-
alna, NDT-BOBATH. Ul. Nullo 4/20, tel. kontak-
towy 882 956 945.
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, 
stawów obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet 
w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kine-
sioteraping, szeroki wybór masaży. Kraków, ul. 
Poprzeczna 3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-
-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka) Tel. 
600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Bianka Klich Fizjoterapia. Rehabilitacja osób 
dorosłych. Wizyty domowe. Olkusz i okolice. 
Tel. 797 847 948.
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poopera-
cyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 
628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BABATH 
dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, II piętro (Medesto).
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjotera-
pia neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, 
SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl
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REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. 
reumatologii, spec. chorób wewnętrznych, 
wtorek 16.00 – 18.00. Tel. 32 62 61 731. 

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-
18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Święto-
krzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. Pon. 
i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 
8.00 – 11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 
87, 668 525 532.  
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. 
Specjalista protetyki stomatologicznej. 

Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 
606 654 777. 
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 
13.30, czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 
726 28 87, 668 525 532. 
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. 
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 10.00-
17.00, pt. 9.00-15.00, rejestracja w godzinach 
pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 27 37 
wew. 37.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 
(vis a vis kładki nad torami). Godziny przyjęć: 
pon., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; sob. od 
8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.
Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek – piątek 
9.00 – 18.00.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 
602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 
1. Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 305 
405. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. 
Nullo 35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 
- 19.00, środa, piątek 9.00-13.00. Tel. 32 754 
25 18.

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

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

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

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Derma-
tologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 
32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, 

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

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsulta-
cje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 
14:00‒17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 16.00‒18.00, ul. Jana 
Pawła II 30, Olkusz. Choroby nerek, prostaty, 
kamica moczowa, diagnostyka USG i leczenie. 
Rej. 9.00‒15.00. Tel. 32 643 30 19. 

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

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
17.07.	 Rabsztyńska	2	- dyżur 20:00-24:00	 Krakowska	2

18.07.	 Buchowieckiego	15	A	- dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

19.07.	 Al.	1000-lecia	17	- dyżur 20:00-24:00	 Skalska	22

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

21.07.	 K.	K.	Wielkiego	64	B	- dyżur 20:00-24:00	 Os.	Skalska	9

22.07.	 K.	K.	Wielkiego	14	- dyżur 20:00-24:00	 Mariacka	6

23.07.	 K.	K.	Wielkiego	28	- dyżur 20:00-8:00	 Skalska	22

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00
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KUPIĘ	-	SPRZEDAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 

markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  

Tel.(512)898278.

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

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, 
bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 

markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  

Tel.(793)001819.

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi. Tel.(799)914521

FINANSOWO	-	PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: 

pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż 
złota, atrakcyjne ceny, super 

warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

 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 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, OSOBOWE 
I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

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

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

PRACA
 ǧ Posprzątam, umyję okna.  

Tel.(518)769973.



REKLAMA

Rośliny ogrodowe odstraszające komary i kleszcze
Nic tak nie psuje odpoczynku 

w ogrodzie, jak irytujące chmary 
komarów lub wizja niebezpiecz-
nych ugryzień przez kleszcze. 
Chemiczne środki przeciw insek-
tom nie zawsze zdają egzamin 
i trzeba pamiętać o ich stosowa-
niu przed wyjściem na zewnątrz. 
Dlatego o ochronie przed niepro-
szonymi owadami należy pomy-
śleć z  wyprzedzeniem.  Rośliny 
odstraszające komary i  kleszcze 
to naturalna ochrona przed in-
sektami. Sprawdź, które warto 
zasadzić w swoim ogrodzie!

W numerze:
Mycie i czyszczenie 
drewnianych podłóg
 strona 3

Jak optycznie po-
większyć małą kuch-
nię? strona 4

5 faktów o farbach 
funkcyjnych do pokoi 
dziecięcych strona 5

Fotowoltaika – kiedy 
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c.d ze strony 1

Z tego artykułu dowiesz się:
• jakie są najskuteczniejsze kwiaty odstrasza-

jące komary,
• jakie rośliny ogrodowe odstraszają kleszcze,
• jak dbać o ogród, by odstraszyć uciążliwe 

insekty.

Rośliny odstraszające komary – 
co warto zasadzić w ogrodzie?

Jeśli czeka Cię lato spędzone w ogrodzie 
czy na balkonie, jeszcze przed nadejściem se-
zonu zadbaj o to, by nie przebiegło ono pod zna-
kiem uciążliwego bzyczenia i swędzących śla-
dów po ukłuciach insektów. Zasadź w ogrodzie 
takie rośliny, które nie tylko upiększą otocze-
nie, ale co najważniejsze – odstraszą komary 
swoim intensywnym zapachem. Jeśli wybie-
rzesz odpowiednie gatunki i  rozmieścisz je 
w kluczowych miejscach, unikniesz koniecz-
ności stosowania chemicznych oprysków.

Oto najskuteczniejsze rośliny 
ogrodowe, które odstraszają 

komary:
• kocimiętka Faassena (Nepeta Faassenii) – ta 

niezwykła bylina, nie tylko przyciąga koty, 
ale też – dzięki zawartości neptalaktonu – 
odstrasza komary, kleszcze i meszki. Kwit-
nie od lipca aż do września, zdobiąc ogród 
fioletowymi kwiatami, które przypominają 
lawendę,

• lawenda wąskolistna (Lavendula officinalis) – 
tej rośliny nie trzeba chyba nikomu przedsta-
wiać. Wyjątkowy zapach, który na ludzi dzia-
ła odprężająco i kojąco, sprawia, że kwiat 
lawendy skutecznie odstrasza komary,

• koper włoski (Foeniculum vulgare),a także ty-
mianek i mięta – grządka pełna ziół to praw-
dziwa mieszanka aromatów, które odstraszą 
owady niepożądane w Twoim ogrodzie,

• komarzyca (Plectranthus) – ten kwiat do-
niczkowy znany z odstraszającego komary 
zapachu najczęściej zdobi wnętrza i balko-
ny, ale sprawdzi się też na werandzie czy 
otwartym tarasie wychodzącym na ogród. 
Pamiętaj jednak, by przed nadejściem mro-
zów zabrać ją do chłodnego pomieszczenia 
na przezimowanie!

Wskazówka
Kwiaty i zioła możesz zasadzić na balko-

nie w drewnianych skrzyniach. Ciekawy efekt 
uzyskasz, ustawiając je na własnoręcznie wy-
konanych stojakach. 

 Kwiaty odstraszające kleszcze – 
jakie rośliny wypłoszą uciążliwe 

insekty?
Równie problematyczna, co duża ilość 

komarów w ogrodzie, jest obecność kleszczy. 
Te niewielkie insekty bywają ledwo widocz-
ne gołym okiem, a ich ukąszenia – z uwagi na 
możliwość przenoszenia chorób – są bardzo 
niebezpieczne. Kleszcze są zwykle obecne 
w wilgotnych, gęsto zarośniętych miejscach, 
dlatego najważniejszym sposobem na pozbycie 
się ich jest staranna pielęgnacja całego ogrodu.

Jakie rośliny odstraszają 
kleszcze? Oto niektóre z nich:

• wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) – 
zioło o wielu zastosowaniach i rzucających 
się w oczy, żółtych kwiatach to najsłynniej-
sza roślina na kleszcze i komary. Dzięki cha-
rakterystycznemu zapachowi wrotycz sku-
tecznie odstrasza różne owady – w tym np. 
mszyce,

• złocień dalmatyński (chrysanthemum cinera-
riaefolium) – kwiaty tej rośliny, zwanej ina-
czej chryzantemą dalmatyńską, zawierają 
substancje o działaniu owadobójczym, wyko-
rzystywane m.in. przeciw kleszczom.

Warto wiedzieć
Chcesz na stałe zmniejszyć liczbę kleszczy 

i komarów w swoim ogrodzie? Zaplanuj prze-
strzeń tak, by nie miały się, gdzie rozmnażać! 
Te uciążliwe insekty najchętniej przebywają 
w wilgotnych i zacienionych miejscach, w któ-
rych gromadzi się woda. Rzadko spotkasz je na 
nasłonecznionym, zadbanym trawniku.

 Ogród bez kleszczy i komarów – 
jak o niego zadbać?

Jak jeszcze zaaranżować ogród, żeby od-
straszyć komary bez pryskania? Przede wszyst-
kim unikaj tworzenia otwartych zbiorników.
• Jeśli chcesz mieć w swoim ogrodzie oczko 

wodne, zainstaluj fontannę lub strumień – 
ruch wody utrudni komarzycom składanie 
jaj.

• Wpuść do zbiornika kijanki i ryby, które zja-
dając larwy komarów, zmniejszą populację 
insektów.

• Regularnie sprzątaj oczko – komary najchęt-
niej zasiedlają się w zbiornikach zanieczysz-
czonych.

• Zabezpiecz zbiornik z  deszczówką drob-
ną siatką, inaczej owady szybko zaczną się 
w nim mnożyć.

Źródło: www.vidaron.pl
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Mycie i czyszczenie drewnianych podłóg – porady eksperta
Mimo że drewno należy do trwałych materiałów, jego żywotność zależy w dużej 
mierze od tego, jak o nie dbasz. Warto o tym pamiętać podczas pielęgnacji 
i czyszczenia drewnianych podłóg. Niewłaściwie dobrany preparat, zbyt duża 
ilość wody czy brak odpowiednich narzędzi mogą poskutkować uszkodzeniem 
parkietu. Jak w takim razie myć drewnianą podłogę? Podpowiadamy!

Z tego artykułu dowiesz się:
• na czym polega właściwa pielęgnacja podło-

gi drewnianej,
• czym i jak myć podłogę drewnianą lakiero-

waną,
• czym myć podłogę drewnianą olejowaną.

Pielęgnacja podłogi drewnianej w pigułce
Aby parkiet zachował idealny stan na la-

ta, trzeba poświęcić trochę czasu na jego kon-
serwację. Wbrew pozorom, nie jest to skom-
plikowane i na pewno nie wydłuży znacznie 
codziennych porządków. Najważniejsza jest 
regularność – zaleca się codzienne sprząta-
nie drewnianej podłogi, tak by wyeliminować 
ryzyko powstawania rys i plam na parkiecie.

Na czym polega regularna 
pielęgnacja parkietu?

1. Przy wejściu do domu ułóż wycieraczkę, 
matę albo dywanik, które oczyszczą obu-
wie z drobinek piasku, mogących naruszyć 
wierzchnią warstwę ochronną podłogi.

2. Podklej meble (w szczególności krzesła i sto-
ły) filcowymi podkładkami, żeby nie ryso-
wały drewnianej podłogi przy przesuwaniu.

3. Jeśli coś wyleje Ci się na podłogę, jak naj-
szybciej wytrzyj plamę ręcznikiem papiero-
wym i zmyj pozostałość wilgotną szmatką.

4. Kilka razy w tygodniu odkurzaj mieszkanie. 
Korzystaj ze specjalnej szczotki z miękkim 
włosiem.

5. Myj drewnianą podłogę specjalnym płynem 
przeznaczonym do danego wykończenia 
(parkiet lakierowany lub olejowany). Unikaj 
uniwersalnych preparatów – zwykle zawie-
rają one silne detergenty, które mogą uszko-
dzić ochronną powłokę parkietu.

Czym myć podłogę drewnianą 
lakierowaną?

Podłogi lakierowane są znane z tego, że 
łatwo je utrzymać w czystości. Drewno pokry-
te lakierem do parkietów i schodów ma gładką 
i twardą powłokę o dużej odporności na zaryso-
wania, plamy i uszkodzenia mechaniczne. Dzię-
ki temu pielęgnacja podłogi drewnianej lakiero-
wanej jest dość prosta.  Jak wybrać odpowiedni 
preparat do czyszczenia? Przede wszystkim 
upewnij się, że dany płyn jest odpowiedni do 
mycia podłóg lakierowanych. Do tego celu naj-
lepiej nadają się produkty beztłuszczowe.

Zadaniem płynu do czyszczenia drewnia-
nych podłóg jest nie tylko skuteczne umycie 
ich z kurzu i innych zabrudzeń. Najlepiej, jeśli 
taki koncentrat zawiera także substancje pie-
lęgnujące, które podkreślą wykończenie par-
kietu i zapewnią mu dodatkową ochronę. To 
dlatego domowe sposoby na mycie drewnia-
nej podłogi – a szczególnie czyszczenie par-
kietu wodą z mydłem – nie wpłyną korzystnie 
na jej wygląd.

Porada eksperta
Wiele osób uważa, że mop i drewniany par-

kiet to nie najlepsze połączenie. To prawda – 

zwykły mop sznurkowy naniesie na podłogę 
zbyt dużo wody, co może poskutkować wnika-
niem wilgoci między deski oraz ich pęcznie-
niem. Dobrą alternatywą będzie dobrze odci-
śnięty, wilgotny mop płaski z mikrofibry – za 
jego pomocą bezpiecznie umyjesz drewnianą 
podłogę.

Czym myć podłogę olejowaną?
Podłoga drewniana olejowana różni się od 

lakierowanej nie tylko wyglądem. Specjalny 
olej wnika w pory drewna, pozwalając zacho-
wać jego naturalną strukturę i wzmacniając je 
od wewnątrz. Ten sposób na ochronę parkietu 
zapewnia mu ochronę przed wilgocią.

Niestety, olejowane podłogi brudzą się ła-
twiej od lakierowanych, dlatego w ich przy-
padku regularna pielęgnacja jest jeszcze waż-
niejsza. Czym myć podłogę olejowaną, aby jej 
nie uszkodzić? Jeśli chcesz uniknąć przypad-
kowego uszkodzenia drewna, używaj wyłącz-
nie ściereczki nasączonej zimną wodą albo 
koncentratu do czyszczenia takich parkietów. 
Środki do mycia podłóg olejowanych – w prze-
ciwieństwie do tych do lakieru – mają działanie 
natłuszczające.

Pamiętaj, że podłogi olejowane wymagają 
ponownego malowania olejem po kilku latach. 
Tylko wtedy drewno zachowa swoją cienką 
warstwę ochronną i doskonały wygląd!

Źródło: www.vidaron.pl
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Jak optycznie powiększyć małą kuchnię? - porady eksperta
Nawet jeśli twoja kuchnia ma niewielki metraż, z pomocą kilku trików naszych 
ekspertów możesz sprawić, że optycznie będzie wydawała się większa, bar-
dziej przestronna i pełna światła. Jeśli od dawna zastanawiasz się, jak po-
większyć małą kuchnię, dziś znajdziesz najlepszą odpowiedź. Co ważne, te 
sposoby nie zmuszą cię do wykonania generalnego remontu w mieszkaniu i 
wcale nie są drogie.

Kolory, które powiększają 
wnętrze

W małych, niewielkich pomieszczeniach 
warto stosować kolory jasne, takie, które od-
bijają światło, rozświetlając przestrzeń jak fo-
tograficzna blenda. Ściany w kuchni o niewiel-
kim metrażu można pomalować zarówno farbą 
MAGNAT CERAMIC- CERAMICZNA FARBA 
DO WNĘTRZ w odcieniu Białym (C45) czy Bia-
ły Diament (C1), jak i rozbielonym beżem, ta-
kim jak Pastelowy Opal (C14). Wybrać można 
również żywe kolory, ale najlepiej w rozbielo-
nej tonacji, na przykład Aksamitny Agat (C2), 
Gwiezdny Kwarc (C24), Królewski Diament 
(C33).

Aranżacja małej kuchni
Aranżując małe kuchnie należy unikać 

mocnych kontrastów oraz niepotrzebnego 
przytłaczania przestrzeni. Wszelkie dekora-
cje i wzory lepiej ograniczyć do minimum, wy-
bierając raczej jasne, gładkie dodatki i teksty-
lia w kolorach nawiązujących do odcieni ścian. 
Liczy się też wrażenie ładu i harmonii, dlatego 
wszelkie barwne, drobne sprzęty powinny znaj-
dować się poza zasięgiem wzroku, w szafce al-
bo szufladzie. W kuchni, czyli pomieszczeniu, 
które użytkuje się intensywnie i często, warto 
używać najwyższej jakości farb, takich jak te 
z kolekcji MAGNAT CERAMIC – CERAMICNA 
FARBA DO WNĘTRZ. Nie absorbują trudnych 
plam, które często powstają podczas gotowa-

nia, a do tego są odporne na szorowanie i wie-
lokrotne zmywanie.

Jakie kolory mebli do małej 
kuchni?

Jeśli zastanawiasz się, jakie kolory me-
bli w małej kuchni sprawdza się najlepiej, 
nasi eksperci podpowiadają: kieruj się do-
kładnie tym samym kluczem wyboru, co w 
przypadku kolorów ścian. Jasne fronty sza-
fek skutecznie odbiją światło, a sosnowe lub 
bielone drewno doda wnętrzu lekkości. Me-

ble nie powinny kontrastować z tłem. Jeśli 
posiadasz szafki kuchenne w kolorze bia-
łym, na ścianach zastosuj farbę w kolorze 
Białym (C45) z kolekcji farb ceramicznych 
Magnat. Jeśli są wykonane z niemalowane-
go klonu bądź jesionu, lepszy będzie odcień 
Brązowy Jaspis (C7) lub Piaskowy Marmur 
(C51).

Jak optycznie powiększyć wąską 
kuchnię?

Problemem bywają też wąskie i długie 
kuchnie, zazwyczaj mało ustawne. Najlepiej, 
jeśli w tego rodzaju pomieszczeniach najważ-
niejsze elementy, takie jak stół z krzesłami, 
szafki czy zlew, znajdują się na najdalej usta-
wionych od siebie ścianach. Warto wziąć też 
pod uwagę ich kolor. Jeśli najbliższe sobie 
ściany będą najjaśniejszymi w pomieszcze-
niu, automatycznie będzie wydawało się, że 
przestrzeni między nimi jest więcej, niż w rze-
czywistości. Jeśli przepadasz za modną, beżo-
woszarą tonacją, sięgnij po farbę ceramiczną 
MAGNAT CERAMIC- CERAMICZNA FARBA 
DO WNĘTRZ w odcieniu Powabny Diament 
(C46), a kilka tonów ciemniejszą, na przykład 
tą w odcieniu Kamień Faraonów (C49) poma-
luj najdalsze ściany, tym samym „skracając” 
zbyt długie pomieszczenie.

Ważne jest światło
Przy okazji warto pamiętać, że żaden kolor 

nie pomoże optycznie wymodelować przestrze-
ni, jeśli zaniedbamy odpowiednie oświetlenie. 
Jeśli w małej kuchni nie ma okna, postawmy na 
bardzo jasne oświetlenie górne oraz miejscowe 
źródła światła, które doświetlą chociażby blat 
roboczy. Dobrym pomysłem jest montaż taśm 
LED pod szafkami.

Źródło: magnatfarby.pl
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5 faktów o farbach funkcyjnych do pokoi dziecięcych
Farby funkcyjne to takie, które poza właściwościami dekoracyjnymi mają dodatkowe 
atrybuty. Mogą one m.in. regulować wilgotność w powietrzu bądź zapobiegać powsta-
waniu pleśni i grzybów. Innowacyjne połączenie kilku parametrów pozwala stworzyć 
nie tylko piękne, ale przede wszystkim bezpieczne wnętrze. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku aranżacji pomieszczeń w których przebywają dzieci i gdzie spędzają dużo 
czasu. W takich wnętrzach muszą panować odpowiednie warunki. Jakie fakty prze-
mawiają za wyborem farb funkcyjnych do sypialni najmłodszych członków rodziny?

1. Farby funkcyjne są odporne na 
uszkodzenia mechaniczne

Farby funkcyjne są przede wszystkim trwa-
łe i wytrzymałe. Wysoka jakość produktu i jego 
odporność na uszkodzenia mechaniczne są nie-
zwykle ważne w pokoju, w którym nasze dzieci 
spędzają większość czasu. Tu uczą się, odpoczy-
wają i bawią. W trakcie zabawy często dochodzi 
do nieoczekiwanych wypadków. Zwłaszcza gdy 
nasze pociechy rozpoczną harce z piłką bądź 
zainicjują bitwę na poduszki. Wytrzymałość po-
włoki, jaką osiągają farby funkcyjne, zapobiega 
wszelkiego typu zarysowaniom i uszkodzeniom, 
zachowując atrakcyjny wygląd ścian (np. farba 
MAGNAT CERAMIC CARE)

2. Farby funkcyjne są 
plamoodporne

Dzieci uwielbiają malować i rysować. To 
zajęcie pobudza ich wyobraźnię i  pozwala 
w kreatywny sposób spędzić czas. Bywa jed-
nak tak, że kartka papieru nie wystarcza do 
utrwalenia swoich pomysłów. Wtedy idealnym 
„płótnem” do tworzenia obrazów staje się ścia-
na. Dzięki właściwościom farb funkcyjnych, 
które są zmywalne i plamoodporne z łatwością 
usuniemy niechciane malunki ze ścian, utrzy-
mując je w idealnej czystości. Wysoka jakość 
farb funkcyjnych zapobiega ponadto uszkodze-
niu powłoki w trakcie zmywania, zachowując 

jej kolor w nienaruszonym stanie (np. MAGNAT 
CERAMIC, MAGNAT CERAMIC CARE).

3. Farby funkcyjne są bezpieczne 
dla zdrowia

Farby funkcyjne to również często produkty 
hipoalergiczne. Malując nimi ściany w naszych 
domach mamy pewność, że są nieszkodliwe dla 
naszego zdrowia i zdrowia naszych dzieci. Mogą 
być z powodzeniem stosowane w pomieszcze-
niach, w których przebywają alergicy, gdyż farby 
funkcyjne nie uczulają. Nie zawierają rozpusz-
czalników i lotnych związków organicznych. Ma-
ją także właściwości antystatyczne, które ogra-
niczają osiadanie kurzu na ścianach. W takim 
pokoju nasze dzieci będą zawsze czuły się do-
brze (np. MAGNAT CERAMIC CARE).

4. Farby funkcyjne oczyszczają 
powietrze

Producenci określają farby funkcyjne ja-
ko produkt „inteligentny”, którego właściwo-
ści ułatwiają codzienne życie domownikom. 
O jakich wyjątkowych właściwościach mowa? 
Temat dotyczy tego, że wiele farb funkcyjny 
oczyszcza powietrze w naszych domach. Za-
pobiegają one powstawaniu bakterii, pleśni 
i grzybów, neutralizują nieprzyjemne zapachy 
oraz toksyny znajdujące się w powietrzu. No-
wością na rynku jest farba MAGNAT CERAMIC 
CARE, która redukuje z powietrza formalde-

hyd (nawet o 98%)*. Jest zatem 
idealna do stosowania w  sy-
pialniach naszych dzieci oraz 
w tych pomieszczeniach, gdzie 
spędzamy sporo czasu. Tworzy 
optymalny mikroklimat, zapew-
niając czyste i świeże powie-
trze (np. MAGNAT CERAMIC 
CARE). Formaldehyd znajdu-
je się w każdym domu dlate-
go bardzo często jesteśmy na-
rażeni na jego działanie. – To 
gaz o ostrej, przenikliwej woni, 
który jest bardzo niebezpieczny 
dla ludzi. W małych stężeniach 
jest tolerowany przez organizm człowieka, ale 
w pomieszczeniach, w których przebywamy 
może osiągnąć stężenie, które okaże się dla nas 
bardzo niebezpieczne. Formaldehyd jest sub-
stancją, która podrażnia spojówki oczu oraz 
błony śluzowe dróg oddechowych. Powoduje 
pieczenie oczu, łzawienie, kaszel, kichanie, su-
chość w gardle oraz katar. W trakcie wielu ba-
dań medycznych zaobserwowano zaburzenia 
czynności płuc, zmniejszenie częstości i głę-
bokości oddechów oraz nadmierną skłonność 
do zwężania się oskrzeli (tzw. nadreaktyw-
ność oskrzeli). Udowodniono, że formaldehyd 
jest jednym z czynników wywołujących astmę 
oskrzelową, szczególnie u dzieci zamieszkują-
cych pomieszczenia wyposażone w meble z płyt 
wiórowych – tłumaczy prof. dr hab. inż. Adam 
Grochowalski, Kierownik Laboratorium Analiz 
Śladowych w Zakładzie Chemii Analitycznej 
Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej 
Politechniki Krakowskiej.

5. Farby funkcyjne rozwijają 
kreatywność

Unowocześnione właściwości dekorator-
skie farb funkcyjnych wpływają ponadto na nie-

ustanny rozwój naszych dzieci, rozwijając ich 
kreatywność. Takie możliwości dają farby ma-
gnetyczne i tablicowe. Pomalowane nimi ściany 
służą jako powierzchnia do radosnej i nieskrę-
powanej twórczości plastycznej najmłodszych. 
Każdy rysunek można łatwo zetrzeć, a w jego 
miejsce stworzyć nowy. Dodatkowo dzieciaki 
mogą przyczepiać do nich kolorowe magnesy 
ze swoimi rysunkami, notatkami bądź planem 
lekcji (np. farba tablicowa MAGNAT). * Wyniki 
uzyskane w badaniach laboratoryjnych prze-
prowadzonych na zlecenie FFiL Śnieżka SA, 
przedmiotem których jest statyczny proces re-
dukcji formaldehydu (HCHO). W jego trakcie po-
włokę pomalowaną MAGNAT CERAMIC CARE 
umieszcza się w komorze zamkniętej, o wysokim 
stężeniu formaldehydu, tj. (1000 µg/m³),z której 
po 24 godzinach pobiera się próbkę powietrza 
i określa poziom HCHO pozostałego w komorze. 
Szybkość i skuteczność procesu redukcji formal-
dehydu oraz czas jego wiązania przez wymalo-
wanie wykonane farbą MAGNAT CERAMIC CA-
RE zależą od: stężenia HCHO w pomieszczeniu, 
cyrkulacji powietrza, kubatury pomieszczenia, 
wielkości wymalowanej powierzchni (m²).

Źródło: magnatfarby.pl
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Titan Hi-Speed – szybki siłownik  
do automatyzacji bram skrzydłowych

Grupa Nice, czołowa włoska firma, lider rynku w sektorach Home Automation, 
Home Security i Smart Home przedstawia nowy, szybki i bezpieczny siłownik 
do bram skrzydłowych Titan, należący do rodziny siłowników Hi-Speed, cha-
rakteryzujących się zwiększoną szybkością otwierania bramy.

Linia Hi-Speed to grupa innowacyjnych 
silników, przeznaczona do jeszcze szybszej 
automatyzacji bram skrzydłowych, przesuw-
nych i garażowych. Dzięki niezawodnym si-
łownikom Hi-Speed, brama otworzy się i za-
mknie nawet do 3 razy szybciej niż brama 
zautomatyzowana tradycyjnymi siłownikami, 
upraszczając życie i podnosząc jego komfort 
oraz bezpieczeństwo. 

Szybkie siłowniki Hi-Speed to idealne 
rozwiązanie w miejscach, w których szyb-
kość otwierania bramy ma znaczenie i zale-
ży nam na skróceniu czasu oczekiwania na 
wjazd lub wyjazd. Ich montaż jest rekomen-

dowany w miejscach, do których dostęp jest 
utrudniony, np. w ruchliwych obszarach miej-
skich, gdzie trzeba wjechać i wyjechać spraw-
nie i szybko, np. usuwając się z ruchliwej ulicy, 
czy niezwłocznie odjechać wiedząc, że brama 
zamknie się za nami całkowicie bezpiecznie.

Titan Hi-Speed jest dedykowany bramom 
skrzydłowym o długości skrzydła do 3,7 metra 
(model TTN3724HS) oraz do 6 metrów (mo-
del TTN6024HS), o ciężarze maksymalnym 
do 450 kg. Kolejnym wartym pokreślenia atu-
tem Titana jest łatwość montażu. Jego kon-
strukcja umożliwia wygodne awaryjne – ręcz-
ne otwieranie i zamykanie skrzydeł bramy 

w przypadku braku prądu. Titan to znakomi-
te rozwiązanie dla bardzo dużych i ciężkich 
bram. Główną zaletą wyróżniającą Titana 
spośród innych produktów tego typu jest zde-
cydowanie wyższa prędkość pracy niż w stan-
dardowych rozwiązaniach. Titan gwarantu-
je szybkie manewry: 90° otwieranie w około 
121 sekund lub 191 sekund. Niezawodny en-
koder magnetyczny zapewnia niezmienność 
zapamiętanych skrajnych położeń skrzydła 
i gwarantuje precyzyjne wykrywanie prze-
szkód. Dzięki ułatwionemu dostępowi do ter-
minali zaciskowych, wykonanie podłączenia 
elektrycznego jest dla instalatora wyjątkowo 
łatwe. Wsporniki mocujące są dostarczane 
w komplecie z siłownikiem. Może być on insta-
lowany również w dolnej części skrzydła bra-
my – nie niżej jednak niż 110 mm od podłoża.

Oba modele Titan Hi-Speed są kompatybil-
ne z centralami sterującymi MC824R10, które 
zapewniają takie funkcjonalności jak:
• proste programowanie za pomocą przyci-

sków na centrali;
• automatyczne poszukiwanie skrajnych po-

łożeń skrzydeł bramy;
• autodiagnostyka usterek;
• programowany czas pauzy przed automa-

tycznym zamknięciem;
• możliwość uchylenia jednego skrzydła (funk-

cja „furtka”);
• spowolnienie pod koniec otwierania i zamy-

kania;
• podwójny system wykrywania przeszkód 

w torze ruchu bramy;
• możliwość pracy w przypadku awarii zasila-

nia (z opcjonalnym akumulatorem).

ul. Sikorka 51
32-300 Olkusz

Tel. (32) 643 35 19 
(32) 641 39 27

OOkknnaa  i drzwi
drewniane i drewniano-aluminiowe

Komfort

Ciepło

Bezpieczeństwo

TTaarrttaakk

n okna i drzwi drewniane 
     energooszczędne

okna drewniano-aluminiowen 
okna drewniane n 

     p. poż EI 30, EI 60

więźba dachowan 
tarcica budowlanan 
łaty budowlanen 
kantówkan 

www.superdrew.pl
biuro@superdrew.pl

n okiennice
ogrody zimowen 
elewacje drewnianen 
drzwi tarasowen 

drewno klejonen 
podbitkan 
podesty do rusztowańn 

795 128 910

SIEĆ SPRZEDAŻY
Zainstaluj nowy system automatyki Nice 

Hi-Speed. Skontaktuj się z jednym z Licencjo-
nowanych Partnerów Handlowych Nice, któ-
rych lista znajduje się na stronie www.nice.pl 
(zakładka: „Gdzie kupić?”), który zaproponuje 
rozwiązanie dostosowane do potrzeb.

Źródło: http://www.pressoffice.pl/

PŁYTKI CERAMICZNE F.H.U. „PAX” Ewa Kurzawa
PŁYTKI duży wybór, kleje, fugi, kabiny, armatura. 

UWAGA! zapraszamy do nowo wyremontowanego 
budynku  Al. 1000-lecia 2 A (były Owent).  

Wybieraj globalnie - kupuj lokalnie :)
Tel. 602 859 970.

Wycena Nieruchomości mgr Aleksandra Czarnota
Wycena gruntów: budowlanych, przemysłowych, 

rolnych, leśnych. Wycena domów, mieszkań,  
lokali użytkowych. Analiza rynku nieruchomości  

do celów inwestycyjnych
Tel. 601 385 737

USŁUGI CATERPILLAR - TRANSPORT
Usługi koparko-ładowarką CATERPILLAR. Kopanie 

fundamentów, niwelacja terenu, kucie młotem. 
Korytowanie pod kostkę, wjazdy i utwardzenie. Wy-
burzanie. Transport do 10 ton. W terenie trudnym.

Tel. 604 559 645

l projektowanie wnętrz 

l pakiety wykończenia "pod klucz"

l szybkie metamorfozy wnętrz 

+ 48 512 149 704
www.brzezinska-pracownia.pl 
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Fotowoltaika – kiedy się zwróci?
Inwestycja we własną elektrownię na dachu to ekologia a także swego rodzaju 
„ubezpieczenie” od rosnących cen energii elektrycznej. Właściciele mikroin-
stalacji fotowoltaicznych rozliczają się z Tauron w ramach tzw. systemu opu-
stu stając się prosumentami. Instalacja prosumenta w ciągu dnia produkuje 
energię elektryczną, która następnie w pierwszej kolejności jest zużywana 
przez wszelkie odbiorniki jak sprzęt AGD lub klimatyzacja, ogrzewacze cie-
płej wody itp. Niezużyta energia jest następnie eksportowana do sieci Tauron, 
co rejestruje licznik energii. Nadprodukcję można odebrać z pomniejszeniem 
o 20% nawet do roku od wprowadzenia jej do sieci. Ten system jest na tyle 
korzystny dla prosumentów, że prądem wyprodukowanym w ciągu lata można 
zaspokoić zapotrzebowanie na energię w trakcie półrocza zimowego (np. na 
cele grzewcze jak praca pompy ciepła, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, 
oświetlenie itp.) Właściwie dobrany zestaw fotowoltaiczny obniży rachunki za 
prąd do wartości opłat stałych (około 10 zł/m-c). Żywotność instalacji szacuje 
się na ponad 25 lat, a z reguły żaden z elementów zestawu nie posiada gwa-
rancji producenta na mniej niż 10 lat.

Skoro mowa o oszczędzaniu to warto za-
stanowić się jaki właściwie jest okres zwrotu 
i od czego on zależy:

Koszt inwestycyjny – różny w zależności 
od klasy zastosowanych komponentów, miejsca 
montażu (dach lub na gruncie), sumarycznej 
mocy oraz jakości prac montażowych, wynosi 
od 3500 – 6000 zł brutto/kWp. To od doświad-
czenia i wiedzy firmy wykonawczej zależy czy 
koszt inwestycyjny będzie miał dobry stosunek 
ceny do jakości.

Dotacje - obecnie można liczyć na wsparcie 
w formie dopłaty z Rządowego Programu „Mój 
Prąd” w kwocie 5000 zł (którą powinien pozy-
skać wykonawca w imieniu inwestora) i odli-
czenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej od 
odprowadzonego podatku dochodowego. Obie 
te formy dotacji pomniejszają koszty inwesty-
cyjne o 30% do nawet 50%.

Średnia cena energii elektrycznej – w sie-
ci Tauron i najpopularniejszej taryfie G11 na 
dzień 31.06 wynosi około 0,620 zł/kWh.

Ilość wyprodukowanej energii z mikroin-
stalacji – od tej wartości zależy stopień genero-
wanych oszczędności. Mieszkańcy wojewódz-
twa małopolskiego mogą liczyć na produkcję 
około 1050 kWh energii z 1 kWp mocy foto-
woltaiki, jeżeli instalacja jest zamontowana 
w kierunku południowym pod kątem około 30o. 
Zdarza się, że usytuowanie i konstrukcja da-
chu budynku lub obecność innych okolicznych 
obiektów zacieniających powoduje konieczność 
instalowania paneli w innych kierunkach. Z te-
go powodu maksymalna wartość produkcji mo-
że być mniejsza. Aby oszacować ilość produko-
wanej energii wykonawca powinien w ramach 
oferty przygotować projekt koncepcyjny stwo-
rzony w odpowiednim oprogramowaniu inży-
nierskim.

Pobór własny (współczynnik autokon-
sumpcji ) - to ilość energii zużyta w gospo-
darstwie domowym podczas produkcji ener-
gii w ciągu dnia. Różnica sumy produkowanej 
energii i poboru własnego to wartość exportu. 
Dopiero od wyeksportowanej energii Zakład 
Energetyczny pobiera 20% jako koszt „magazy-
nowania” a cała reszta jako import może zostać 
wykorzystana np. w półroczu zimowym. Auto-
konsumpcja zależy od ilości domowników i spo-
sobu w jaki korzystają z odbiorników energii.

Spadek wydajności paneli – charaktery-
styczna cecha ogniw krzemowych powodująca, 
iż w pierwszym roku panele tracą 2% swojej 
wydajności, a następnie około 0,5 % każdego 
kolejnego roku.

Przykład: Instalacja 5,92 kWp
- Cena brutto 28 000 zł
- Dotacja 5000 zł (18 % ceny)

- Ulga termomodernizacyjna w podatku docho-
dowym (dla stawki 17%) 3225 zł (13,9 % ceny)

- Koszty inwestycyjne po uwzględnieniu do-
płat i ulg: 19090 zł (68,1% ceny początkowej)

- Średnia cena energii elektrycznej 0,62 zł/kWh
- Roczny wzrost ceny energii 3% (rok do roku)
- Pobór własny 30%
- Spadek wydajności produkcji energii o 2% 

w pierwszym i 0,5 % w każdym kolejnym roku
Załączona symulacja dotyczy instalacji 

pod kątem 35 stopni na połaci dachowej w kie-
runku południowo-zachodnim, złożonej z mo-
dułów fotowoltaicznych monokrystalicznych 
LONGI oraz inwertera solarnego FRONIUS. 
Można zaobserwować, że po uwzględnieniu do-
tacji i ulgi, okres zwrotu wyniesie około 6 lat 
i 9 miesięcy, przy stałej rocznej stopie zwrotu 
z inwestycji około 15 %/rok.

Źródło: dzięki uprzejmości SPECSUN  
Systemy Fotowoltaiczne www.specsun.pl

5,92 kWp

Prognozowany zwrot inwestycji nastąpi po:                                   stopa zwrotu      
6,7 latach przy skorzystaniu z dopłaty i ulgi termomodernizacyjnej 17% w PIT   14,9 %/rok

    WARIANT  "OPTYMALNY"    

SPECSUN.PL

       Prognozowany okres zwrotu inwestycji 
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tel. 883 160 167

SPECSUN Dariusz Nocoń
Klucze, ul Szkolna 2

www.specsun.pl

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
 . WYCENA . SPRZEDAŻ . 

 . MONTAŻ . SERWIS . 

BOLESŁAW k. Olkusza
Laskowska 16
BOLESŁAW k. Olkusza
Laskowska 16

OKNA ENERGOOSZCZĘDNEOKNA ENERGOOSZCZĘDNE
MONTAŻ MONTAŻ 

BRAMY, ROLETYTUTAJ KUPISZ

ENERGOOSZCZĘDNE

KLASA A+

OKNAtylko VEKA

TYLKO KLASA A

G A L E R I A   W N Ę T R Z

KUCHNIE l SZAFYKUCHNIE l SZAFY537 773 666
 ) 537 773 666W Y C E N Y
W Y C E N Y biuro@galeriaprestige.com.pl

GWARANTOWANE 2000 zł
PROMOCJAPROMOCJA

Okna pasywne l Rolety fasadowe l PROMOCJA 

DRZWI ZEW.
stalowe ocieplane

do -25 %
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Artykuł sponsorowany

SZKŁO laminowane bezpieczne
Szkło laminowane stanowi ciekawą 

propozycję jako materiał do wykończenia 
i zarazem urządzania wnętrz, a także jako 
materiał konstrukcyjny przy schodach czy 
balkonach jako balustrady. Z racji swoich 
właściwości jest często stosowany w po-
mieszczeniach kuchennych, łazienkowych 
– jest nie tylko dekoracyjny, ale również 
bezpieczny w użytkowaniu. 

Szkło laminowane jest stosowane wszędzie tam, 
gdzie stłuczenie go mogłoby spowodować zagro-
żenie dla osób znajdujących się w  jego otoczeniu. 
Do laminowania szkła używane są folie EVA. Folie 
EVA w odróżnieniu od folii PVB są niehigroskopijne, 
a więc nie chłoną cząstek wody, co eliminuje ryzyko 
delaminacji na krawędziach w zetknięciu z wilgocią. 
Dlatego z powodzeniem można je stosować wszę-
dzie tam, gdzie szkło ma kontakt z wilgocią i wodą 
(daszki szklane, balustrady, szkło z grafiką do łazie-
nek i pryszniców oraz kuchni).

Szkło laminowane jest trwałe, zachowuje swój ko-
lor i wytrzymałość i może być łatwo czyszczone jak zwy-
kłe szkło. Odporne jest na działanie większości kwasów 
i zasad, a nawet rozpuszczalników organicznych .

Można zaprojektować szkło laminowane o róż-
nych własnościach, najlepiej odpowiadających kon-
kretnemu zastosowaniu. Szkło laminowane może 
być wykonane ze szkła płaskiego lub giętego, har-
towane lub wzmocnione termicznie, a  także szkło 
zbrojone czy ornamentowe. Tafle szkła w szybach la-
minowanych mogą mieć uszlachetnioną powierzch-

nię przez emaliowanie, trawienie, piaskowanie, 
malowanie. Dla uzyskania efektów estetycznych 
lub zachowania prywatności może być zastosowana 
folia bezbarwna, kolorowa jednobarwna (zwykła, 
opalizująca, metaliczna) lub z  naniesionym wzo-
rem, ale największym zainteresowaniem cieszą się 
naniesione na folię wielkogabarytowe fotografie 
– wykorzystana jest wówczas technologia druku cy-
frowego o wysokiej rozdzielczości, przezroczysta lub 
matowa o różnym stopniu przezierności. Można też 
zalaminować z folią również siatki metalowe, tkani-
ny, czyli prawie wszystko co można sobie wyobrazić. 
Elementy te zlokalizowane wewnątrz szkła lamino-
wanego, chronione z  obu stron taflami szklanymi 
są zabezpieczone przed zabrudzeniem, odciskami 
palców, ścieraniem, uszkodzeniem czy działaniem 
środków czyszczących .

Jest też możliwość zalaminowania w  między-
warstwach szkła laminowanego diod LED, dających 
różnokolorowe efekty świetlne. Mamy więc do 
dyspozycji trwałe wyroby, łatwe w utrzymaniu czy-
stości, bezpieczne dla środowiska i  zapewniające 
pełną ochronę pomieszczeń wewnątrz budynku. 
Dzięki zwiększonej wytrzymałości mogą powstawać 
dużych rozmiarów, cało szklane konstrukcje struk-
turalne, z  elementami konstrukcyjnymi z  innych 
materiałów ograniczonymi do minimum, a  więc 
optycznie niezauważalnymi, w których szkło jest nie 
tylko eleganckim wypełnieniem, ale przenosi rów-
nież wszelkie obciążenia użytkowe.

Autor: SFG GLASS  Tomasz Zub
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WYJAZD 
NA URLOP?
CZY WIESZ JAK ZABEZPIECZYĆ DOM 
PRZED WŁAMYWACZAMI?

SĄ S I E DZ K A  P O M O C

Jeżeli w pobliżu naszego domu mieszkają osoby, 

którym możemy zaufać, warto uprzedzić je o naszej 

nieobecności. Będą mieli oko na nasz dobytek, a od 

czasu do czasu sprzątną ulotki i gazety, by zalegające 

nie kusiły włamywaczy. Dużą uprzejmością ze strony 

sąsiada będzie też zapalenie od czasu do czasu światła 

w naszych czterech ścianach.

D R Z W I  I  O K N A

Solidne drzwi zewnętrzne to podstawa w 

zabezpieczeniach przed złodziejami. Powinniśmy 

wybierać wysokiej jakości produkty z bogatym 

wyposażeniem w tym również antywłamaniowym, 

dzięki czemu otworzenie ich nie będzie takie proste 

i szybkie, co może zniechęcić do dalszych prób 

włamania. Świetnie sprawdzą się drzwi zewnętrzne 

marki Aluhaus. 

Statystyki pokazują, że w domach jednorodzinnych 

i mieszkaniach bisko 40% włamań odbywa się przez 

okna. Aby nie martwić się o nasz dorobek i czuć 

się bezpiecznie, warto zainwestować w wysokiej 

jakości produkty ze wzmocnieniami. Okna PRISMATIC 

i WINERGETIC to zdecydowanie odpowiedni 

wybór. Jak mało które okna na rynku – łączą 

klasyczny lub nowoczesny wygląd i funkcjonalność 

z bezpieczeństwem. Aby dodatkowo podwyższyć 

odporność na włamanie, możemy skorzystać z 

rozwiązania, jakie nam dadzą klamka z kluczykiem 

oraz zaczepy antywyważeniowe. Są one mocowane do 

stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się 

do wnętrza pomieszczenia. Wzmocnione stalą profile 

są ogromną wartością. Jej grubość, kształt i geometria 

zapewniają sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i 

niezmienność kształtu okien przez wiele lat. 

OKNOPLAST proponuje także drzwi tarasowe HST 

pozwalające na tworzenie spektakularnych przeszkleń 

o dużych rozmiarach, a wyposażonych przy tym w 

rozwiązania antywłamaniowe. Aby wzmocnić ich 

odporność możemy m.in. wyposażyć je w okucia 

antywyważeniowe w klasie RC2 z wieloma punktami 

ryglowania, a także szyby antywłamaniowe.

RO L E T Y  Z E W N Ę T R Z N E ,  
B R A M Y  G A R A ŻOW E

Zabezpieczeniem przed włamaniem mogą okazać się 

również rolety zewnętrzne i bramy garażowe. Każda 

dodatkowa przeszkoda wydłuża czas ewentualnego 

włamania i może zniechęcić złodzieja do dalszych 

prób. OKNOPLAST zapewnia zaawansowane 

technologie i wysokiej jakości produkty, a zakup całej 

stolarki otworowej u jednego producenta gwarantuje 

spójność kolorów. W ofercie firmy znajdziemy 

dodatkowo szeroką ofertę rolet zewnętrznych 

zabezpieczających nasze okna i bramę garażową 

Dekedo.

Ze względu na pandemię i minione obostrzenia zmuszające nas do pozostania w domach coraz chętniej wybieramy 

się na weekend za miasto, by zmienić otoczenie i choć na chwilę oderwać od nowej rzeczywistości. Już za chwilę 

przed nami wakacje i letnie wyjazdy z dala od domu. Dla nas jest to okazja do błogiego odpoczynku, jednak dla 

włamywaczy – okazja do rabunku. Jak zabezpieczyć swój dom i mieszkanie przed wtargnięciem niepożądanych 

gości? OKNOPLAST proponuje szereg rozwiązań, które pomogą zadbać o bezpieczeństwo naszych 4 ścian. 

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami u 

autoryzowanego Partnera Premium firmy WAMAR z 

siedzibą przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 46 w 

Olkuszu (naprzeciwko sądu) lub telefonicznie pod nr 

tel. 32 645 02 36.

Artykuł sponsorowany
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KOTŁY
GAZOWE

KOTŁY
GAZOWE

RAFIA - Klucze, ul. Bolesławska 45, tel. (32) 642 88 06RAFIA - Klucze, ul. Bolesławska 45, tel. (32) 642 88 06

RAFIA - Klucze, ul. Bolesławska 45, tel. (32) 642 88 06RAFIA - Klucze, ul. Bolesławska 45, tel. (32) 642 88 06 www.paneleipodlogi.pl

Olkusz, ul. Przemysłowa 1, tel. 736 338 875

Olkusz, ul. kr. Kazimierza Wlk. 61 C, tel. 32 754 63 50

Gołaczewy Piaski 76, tel. 662 134 164

Miechów, ul. Racławicka 49A, tel. 696 481 597

F.H.U.

PODŁOGI, DRZWI

PANELE PODŁOGOWEPANELE PODŁOGOWE
DRZWIDRZWI
KARNISZEKARNISZE
ROLETYROLETY

NAJLEPSZA
CENA

STAN SUROWY

LETNIA PROMOCJA!

 NAWIEWNIKI OKIENNE

 REGULACJA OKIEN I DRZWI

 WYMIANA USZCZELEK, SZYB

OKNA DRZWI
BRAMY ROLETY

Olkusz, ul. Kościuszki 34, (przy światłach)

tel. 668 821 181

dodatkowe

mega rabaty

na bramy

i drzwi

wejściowe! 

Wyceny : superokno.olkusz@gmail.com 
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504-813-359
Michał Gruszka | 32-540 Trzebinia 

    Budowa domów

Dachy

    Tynki maszynowe

    Wylewki maszynowe

    Zabudowa poddaszy

    Ocieplanie elewacji

        Posadzki przemysłowe betonowe

    Budowa domów

Dachy

    Tynki maszynowe

    Wylewki maszynowe

    Zabudowa poddaszy

    Ocieplanie elewacji

        Posadzki przemysłowe betonowe

F.H. ZAKŁAD SZKLARSKI ZAKŁAD SZKLARSKI 
 lustra łazienkowe

 kabiny prysznicowe

 grafika na szkle

 oprawa obrazów

 szkło ornamentowe, piaskowane,

    lacobel i inne

 szyby zespolone i antywłamaniowe

 fazowanie i szlifowanie szkła

 balustrady szklane

 gabloty i stoliki szklane

Produkcja:
32 647 36 12,  602 77 22 10

 z@luks.olkusz.pl
Nasze realizacje na stronie

www.luks.olkusz.pl

 lampy
 żyrandole
 kinkiety
 plafony
 spoty halogenowe
 żarówki ledowe

Olkusz, ul. Fr. Nullo 23
32 754 50 73

/Zakład Szklarski
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FIRANY I TKANINY 

DEKORACYJNE

już od 5 zł/m*
FIRANY I TKANINY 

DEKORACYJNE

już od 5 zł/m*

SKLEP FIRMOWY

*oferta do wyczerpania zapasów

sklep przeniesiony na drugą 
stronę budynku

Klucze, ul. Zawierciańska 6,
tel. (32) 645 65 75KNA

biuro@okna-kosim.pl

My zajmiemy się Twoją

BUDOWĄ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ

 promocja trwa do 31.05.2020

Komplet stolarki dla domu
z gwarantowanym rabatem 30%

ZAPRASZAMY

l Przecieranie drewna
l Sprzedaż tarcicy

l Więźby dachowe
- cięcie na wymiar

- tarcica szalunkowa

l Podbitki dachowe
l Podłogi suszone
l Deski tarasowe

l Impregnacja
zanurzeniowa

TARTAKTARTAK

602 693 067
602 714 549 
602 693 067
602 714 549 

Osiek 180Osiek 180

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 40
technikagrzewcza.olkusz@gmail.comF.P.H.U. 

Mateusz Kulpa 663 238 446, 513 185 101

montaż pomp ciepła, kotłów gazowych 

kotłów na ekogroszek i pellet

instalacje gazowe, wod.-kan., c.o. 

przyłącza gazowe i wodno-kanalizacyjne 

modernizacja istniejących instalacji 

serwis, naprawa urządzeń grzewczych

REKLAMA
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- wykończenia wnętrz

- usługi remontowo-budowlane

Oferujemy:

- usługi transportowe

- docieplenia budynków

- wykończenia wnętrz

- usługi remontowo-budowlane

Oferujemy:

- usługi transportowe

- docieplenia budynków

tel. 518 649 931 tel. 518 649 931 

RENOWACJA

NAGROBKÓW RENOWACJA

NAGROBKÓW 

REMBUS

REKLAMA

 10%
meble z ekspozycji
upusty do 35%

SALON MEBLOWY HERMES
OLKUSZ ul. Rabsztyńska 19,

tel. 32 / 643 08 83

do 28 lipca

MEBLE

-

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

gwarancje referencje

20 lat

na rynku
 

PRODUCENT FRONTÓW
MEBLOWYCH

PRODUCENT FRONTÓW
MEBLOWYCH

www.kamad-fronty.pl

Olkusz, ul. Głowackiego 23,
661 089 669, 509 596 728

LAKIERNICTWO MEBLOWE

l MEBLE NA WYMIAR

LAKIERNICTWO MEBLOWE

l MEBLE NA WYMIAR
l Usługi sprzętem budowlanym
l Sprzedaż kruszywa:
     piasek, kamień, żwir
l Brukarstwo

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 7
siedziba: Przeginia 256

e-mail: tom-trans256@o2.pl
www.tomtransolkusz.pl

USŁUGI TRANSPORTOWE od 2 T do 27 T

INSTALBUD

MARKET BUDOWLANY

INSTALBUD

3148,99 zł/m

12,99 25 kg

17,99 25 kg

124,99 25 kg

Olkusz, ul. Przemysłowa 1
tel. 32 754 62 30, 608 338 406, 662 272 969, 662 395 474
Godz. otwarcia: pon. - pt. 7.00 - 17.00, sob. 7.00 - 13.00

##

##

##

##

ddoo  rreeaalliizzaaccjjii

ww  sskklleeppiiee

lipcowa

promocja!

STYROPIAN GRAFITOWY POLSTYR 0,33

KREISEL TYNK SILIKONOWY NANOTYNK SILICON 
PROTECT 031 1,5 mm

KREISEL LEPSTYR 210 KLEJ DO STYROPIANU

KREISEL STYRLEP 220 KLEJ DO SIATKI

MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

TAPICER
Meble na wymiar:Meble na wymiar:

695 634 054
793 573 422

szafy, kuchnie, sypialnie, garderoby


