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Nie chcesz założyć maseczki w autobusie?  
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"Złota jesień" już działa – w Kluczach otwarto 
ośrodek dla seniorów.
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Premier Mateusz Morawiecki 
z  dniem dzisiejszym  odwołał  z  peł-
nionej  funkcji  wojewodę małopol-
skiego Piotra Ćwika. Na stanowisko 
wojewody małopolskiego  powołany 

został  Łukasz Kmita –  głosi  komu-
nikat umieszczony 7 lipca na stronie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji.  Powodu decyzji  nie 
podano.  Tymczasem  ogólnopolskie 
media rozpisują się o nowym, młodym 
wojewodzie z Olkusza. 

Łukasz Kmita  
– od radnego  
do wojewody

Olkusz, Sławkowska 13, piętro 1

tel. 500-179-640, 516-053-608

Moskitiery
okienne,
drzwiowe,
plisowane

Szeroki wybór 
przesłon okiennych

pon - pt - 10:00 - 17:00

sob - 10:00 - 12:30

(w pierwszą sobotę miesiąca nie pracujemy)

Zakończył się, zorganizowany przez BWA,  
XVI Międzynarodowy Plener Malarski  
„Srebrne Miasto” Olkusz 2020. strona�8
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R E K L A M A

INTERWENCJE

POWIAT
A.N.Q.A.

- Tereny leśne to nie wy-
sypisko! Szkoda, że okoliczna 
hołota nie potrafi tego zrozumieć 
– z takim, dość emocjonalnym 
stwierdzeniem, zwrócił się nie-
dawno do naszej redakcji jeden 
z mieszkańców Olkusza. Jego 
irytację wywołały śmieci, których 
pełno jest w okolicznych lasach. 
Nadleśnictwo zapewnia, że robi 
co może, aby usuwać nieczystości 
z podległych sobie terenów. Dopóki 
jednak społeczeństwo nie nauczy 
się sprzątać samo po sobie, będzie 
to iście syzyfowa praca.

Statystyki  prowadzone  przez 
Lasy  Państwowe  są  alarmujące. 
W polskich lasach co roku lądują tony 
odpadów. Tylko w ciągu jednego roku 
wywieziono z nich około 108 tys. m3 
śmieci, z czego ponad 80% stanowiły 
odpady użytkowe, począwszy od opa-
kowań,  a  skończywszy na urządze-
niach AGD i meblach czy częściach 
samochodowych.  

- Wśród 430 naszych nadleśnictw 
w Polsce praktycznie nie ma żadnego, 
w którym nie występowałby problem 
śmieci. Co roku usuwamy z lasów 
odpady, które wypełniłyby ponad 
tysiąc wagonów kolejowych, wydając 
na to 20 milionów złotych – wyliczał 
niedawno w mediach  Andrzej  Ko-
nieczny,  dyrektor  generalny  Lasów 
Państwowych. Niestety, podobnie jest 
i w naszej okolicy.

Kto robi „syf” w lesie?
„Brudasów”  zaśmiecających 

tereny  leśne  podzielić możemy  na 
dwie  kategorie.  Pierwsza  z  nich  to 
osoby,  które  wybrały  się  tam  na 
spacer  lub  ognisko  i  „zapomniały” 
po  sobie  posprzątać.    Efektem  ich 
beztroski  są  porozrzucane między 
drzewami:  puszki,  butelki,  papierki 
czy opakowania po chipsach. Drugą 
grupę stanowią osoby gromadzące na 
swoich posesjach odpady po to, aby 
później  zostawić  je w krzakach  lub 
przy drodze.

Zdaniem interweniującego w na-
szej  redakcji Czytelnika,  nie  jest  to 
kwestia  pazerności  i  chęci  zaosz-
czędzenia,  lecz  ewidentnie  złej woli. 
–  Zupełnie  tego  nie  rozumiem. Do 
gminy i tak trzeba odprowadzić opłatę 
za śmieci wyprodukowane przez każ-
dego zamieszkałego na danej posesji 
mieszkańca. Większe gabaryty można 
zaś zostawić w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki  Odpadów.  Przyjmą  je  za 

darmo. Gdzie tu więc sens i  logika? 
–  słyszymy w  trakcie  telefonicznej 
rozmowy.

Jak wygląda kwestia 
sprzątania?

Postanowiliśmy  zapytać  w  ol-
kuskim nadleśnictwie,  jak wygląda 
kwestia  sprzątania  lasów w naszej 
okolicy.  Z  udzielonej  odwiedzi  wy-
nika,  że  śmieci  pozostawiane przez 
ludzi w lasach zbierane są na bieżąco 
przez  pracowników  zakładów usług 
leśnych na podstawie wystawianego 
co miesiąc przez leśniczego zlecenia. 
Zebrane  do  zielonych,  opatrzonych 
logotypem Lasów Państwowych wor-
ków,  pozostawiane  są w miejscach 
zbiórki odpadów. Stamtąd odbierane 
są  przez  Zakład  Gospodarki  Ko-
munalnej  „Bolesław”  na  podstawie 
umowy podpisanej z nadleśnictwem.

Zebrane  w  punktach  zbiórki 
odpady ZGK odbiera zwykle w ostat-
nim tygodniu miesiąca. Umowa z tą 

firmą do tej pory była podpisywana na 
okres od marca do listopada. Miesiące 
zimowe, ze względu na  mniejszy ruch 
turystyczny, mniejsze  ilości  śmieci 
oraz zaleganie pokrywy śnieżnej były 
pomijane.  Jak  przyznają  przedsta-
wiciele nadleśnictwa, rozwiązanie to 
wymaga jednak weryfikacji.

O  jakich  ilościach  mówimy? 
- W  2019  r.  nadleśnictwo  Olkusz 
wydało  na  usunięcie  śmieci  kwotę 
niespełna  60  tys.  zł.  Za  pieniądze 
te  wywieziono  415 m3  odpadów, 
zgromadzonych  w  3461  workach.  
W 2020 r., na koniec czerwca, kwota 
za  uprzątnięcie  i  wywóz  130 m3 
śmieci (1086 worków) wyniosła ponad 
25 tys. zł – wyliczają przedstawiciele 
nadleśnictwa.

Specjalne kosze dla 
spacerowiczów

Aby ułatwić życie osobom space-
rującym po  lesie, między  drzewami 
zaczęły pojawiać się drewniane kosze 

na  śmieci.  Ich usadowienie wzdłuż 
uczęszczanej, a jednocześnie  mocno 
zaśmiecanej  trasy przy  rzece  „Wite-
radówce”  jest efektem wspólnej  ini-
cjatywy Nadleśnictwa Olkusz, Gminy 
Olkusz i straży miejskiej.

- Ze względu na bardzo dużą pe-
netrację tego terenu przez mieszkań-
ców okolicznych osiedli i narastający 
problem zaśmiecania, nadleśnictwo 
posadowiło już jedenaście koszy, 
a planuje postawić kolejne pięć. 
Uchwyty wraz z workami stoją do-
piero miesiąc i częstotliwość ich 
opróżniania będzie dostosowana do 
potrzeb określonych na podstawie 
poczynionych obserwacji. Działania 
podjęto wspólnie z gminą i  strażą 
miejską, gdyż zależy nam na utrzyma-
niu porządku na terenach leśnych wo-
kół osiedli – tłumaczy Marcin Polak, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.

Bałaganiarzu, licz się 
z odpowiedzialnością!

Śmieci w lesie to nie tylko kwestie 
estetyki, ale także zagrożenie dla żyją-
cych tam zwierząt, dla których mogą 
one  stanowić  śmiertelne niebezpie-
czeństwo. Odpadki wywiezione przez 
ludzi  są  źródłem metali  ciężkich, 
które powodują skażenie gleby, wód 
podziemnych  i  powierzchniowych. 
Ponadto  rozkładające  się  śmieci 
przyczyniają  się  do  powstawania 
pożarów, ponieważ podczas rozkładu 
wytwarzają się gazy, prowadzące do 
samozapłonu.

Warto  pamiętać,  że  za  wywie-
zienie śmieci do  lasu można dostać 
mandat do 500  zł. Kary  za podrzu-
canie odpadów mogą być nakładane 
zarówno na mieszkańców,  jak  i  na 
firmy.  W  roku  2019  r.  w  naszej 
okolicy  odnotowano  pięć  zgłoszeń 
dotyczących takich praktyk. W trzech 
przypadkach ustalono dane winowaj-
ców, którzy musieli zapłacić kary i po 
sobie posprzątać. Przeciwko jednemu 
z nich skierowano sprawę do sądu. 
W  tym  roku wpłynęło  już  sześć po-
dobnych zgłoszeń.

Resort środowiska pracuje obec-
nie  nad  podniesieniem  grzywny  za 
śmiecenie w lasach z obecnych 500 zł 
do 5 tysięcy zł. Dodatkowo sąd będzie 
mógł  nałożyć  karę  sprzątania  lasu. 
Oprócz  naprawienia  wyrządzonej 
szkody,  sędziowie będą mogli  orzec 
dodatkową karę w postaci prac spo-
łecznych polegających na sprzątaniu 
obszarów  leśnych  przez  określony 
czas, np. przez miesiąc.

Lasy to nie wysypisko!

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Do końca sierpnia jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
mogą ubiegać się o dofinansowa-
nie z budżetu powiatu na zakup 
sprzętu, umundurowania czy sa-
mochodów.

Zgodnie  z  regulaminem przyję-
tym w maju przez Radę Powiatu, do-
tacja przekazana z budżetu Powiatu 
Olkuskiego dla jednostek OSP może 
być przeznaczona na dofinansowanie 
do zakupu: umundurowania specjal-
nego (bojowego) oraz środków ochro-
ny osobistej  strażaków ochotników; 
środków łączności; sprzętu, aparatu-
ry, urządzeń oraz innego wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działań 
ratowniczych; samochodów ratowni-
czo-gaśniczych. Oczywiście wszystkie 
przedmioty zakupione z powiatowym 
dofinansowaniem muszą być zgodne 
z obowiązującymi wytycznymi i nor-
mami. Transport i szkolenia z obsługi 
sprzętu  ratowniczego  i wyposażenia 
specjalistycznego strażaków nie sta-
nowią kosztów kwalifikowanych  za-
dania.

Dotacja może być udzielona do 
kwoty 5 tys. złotych i stanowić do 40 
proc. kosztów całego zadania. Wyjąt-
kiem są dofinansowania do zakupu 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
W  tym  przypadku  chodzi  o  kwoty: 
do 20  tys.  złotych dla  samochodów 
ratowniczo-gaśniczych średnich i do 
15 tys. złotych dla samochodów ra-
towniczo-gaśniczych  lekkich. Wyso-
kość dotacji uzależniona jest od ilości 
złożonych wniosków  spełniających 
wymagania  formalne  oraz możliwo-
ści  finansowych  budżetu  Powiatu 
Olkuskiego.

Zarząd  Powiatu  w  Olkuszu, 
udzielając dotacji, weźmie pod uwa-
gę m.  in.: aktywność  jednostki OSP 
(wyjazdy,  stan  wyszkolenia,  stan 
wyposażenia, posiadanie Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej,działalność 
w  ramach  specjalizacji  i w  zakresie 
profilaktyki, udział w wydarzeniach, 
współpraca z  innymi organizacjami, 
osiągnięcia  itp.),  udział  procentowy 
dotacji z budżetu Powiatu Olkuskiego 
do całości zadania, ochronę przeciw-
powodziową na ternie powiatu olku-
skiego  –  działalność  na  obszarach 
stale zagrożonych powodziami, współ-

pracę  ze  Starostwem  Powiatowym 
w Olkuszu w  zakresie  wspierania 
działań służb reagowania i zarządza-
nia sytuacjami kryzysowymi, opinię 
Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Olkuszu, wpływ 
zadania na poprawę bezpieczeństwa 
na terenie powiatu olkuskiego, źródła 
finansowania  zadania,  ilość  wnio-
sków  spełniających wymagania  for-
malne, możliwości finansowe budżetu 
Powiatu Olkuskiego.

Wniosek  należy  złożyć  w  Biu-
rze  Zarządu Powiatu pokój  nr  205, 
I  piętro  od  poniedziałku  do  piątku 
w  godz.  7:00  –  15:00  lub  przesłać 
na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu 
ul. Mickiewicza  2,  32-300 Olkusz. 
Ostateczny  termin  składania  ofert 
upływa  dnia  31.08.2020  r.  o  godz. 
15:00. W przypadku przesłania ofer-
ty  pocztą  o  terminie  złożenia  oferty 
decyduje data wpływu do Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu.

Szczegóły  dotyczące  konkursu 
znajdują się w stosownym ogłoszeniu 
zamieszczonym w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu.

Dofinansowanie dla strażaków

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Tematy związane z segregacją 
śmieci i ich odbiorem od kilku lat 
często goszczą na naszych łamach. 
Ostatnio mieszkanka gminy Olkusz 
zainteresowała redakcję „Przeglą-
du Olkuskiego” problemem z wy-
rzucaniem dużych opon. 

-Opony  od maszyn  rolniczych 
oraz  samochodów  ciężarowych  nie 
są  odbierane  razem  z  odpadami 
wielkogabarytowymi. Z uwagi na ich 
rozmiar problemem  jest  zawiezienie 
ich  do  punktu,  gdzie mogą  zostać 
zutylizowane. Czy na  terenie  gminy 
Olkusz mogłyby  być  organizowane 
(raz czy dwa razy w roku) zbiórki z po-
sesji  tego typu odpadów? To byłoby 
ogromne ułatwienie dla mieszkańców. 

Niektóre  gminy  przeprowadzały  ta-
kie akcje - zadzwoniła do nas jedna 
z Czytelniczek.

Systemem gospodarki odpadami 
koordynuje gmina. Tam też zapytali-
śmy o ewentualną możliwość pomocy 
mieszkańcom,  którzy  zmagają  się 
z problemem opisanym powyżej. Na 
odbiór opon od traktorów nie ma co 
liczyć  -  wynika  z  odpowiedzi,  jaką 
otrzymaliśmy z urzędu.

-Przede  wszystkim  sprecyzo-
wać powinniśmy  jedną podstawową 
kwestię - opony rolnicze i ciężarowe 
w myśl ustawy o odpadach - nie są 
odpadami komunalnymi, a przedsię-
biorcy i/lub rolnicy muszą pozbywać 
się  ich  na  własny  koszt.  Opony 
z ciągników rolniczych można oddać 
w  punktach  świadczących  usługę 
wymiany takich opon lub punktach 
ich sprzedaży przy zakupie. Zgodnie 

bowiem z przepisami, to na wytwórcy 
odpadów,  w  ramach  świadczenia 
usługi wymiany lub sprzedaży, spo-
czywa  obowiązek  ich  prawidłowego 
zagospodarowania. Warto  również 
zwrócić się w PSZOK - u z pytaniem, 
czy - za odpłatnością - odbiorą opony 
ciężarowe  lub  z  traktorów  z  posesji 
mieszkańca. Nie można mieszkańców 
obciążać  dodatkowymi  opłatami  za 
zagospodarowanie odpadów w wyni-
ku prowadzenia działalności  gospo-
darczej - odpowiada rzecznik prasowy 
olkuskiego magistratu Michał Latos. 

Rzecznik  dodaje,  że  prywat-
nie mieszkańcy mogą  nieodpłatnie 
oddawać  do  PSZOK  -  u  opony  np. 
z samochodów osobowych, w ramach 
podpisanej przez Gminę Olkusz umo-
wy). Koszt utylizacji poniesiony  jest 
w comiesięcznej opłacie.

Problem z utylizacją opon. 
Będzie zbiórka?

POWIAT
A.N.Q.A.

Nie chcesz założyć maseczki 
w autobusie? – Licz się z możli-
wością wyproszenia z autobusu lub 
dostania mandatu. W autobusach 
komunikacji miejskiej ruszają 
kontrole prowadzone przez pra-
cowników ZKG „KM” oraz olkuską 
Straż Miejską.

Jak  informuje  Związek Komu-
nalny  Gmin  „Komunikacja  Mię-
dzygminna” w Olkuszu; w ostatnim 

okresie do władz Związku dochodzą 
sygnały,  że  część  pasażerów komu-
nikacji  miejskiej  nie  przestrzega 
obowiązującego  nakazu  noszenia 
maseczek  ochronnych w miejscach 
publicznych, w tym również podczas 
podróży komunikacją miejską.

Dlatego w  najbliższych  dniach 
ZKG  ”KM” wraz  ze  Strażą Miejską 
w Olkuszu  rozpocznie  kontrolę  re-
spektowania przez pasażerów ciążą-
cych na nich obowiązkach. Wszyscy, 
którzy ignorują stosowanie środków 
ochrony  osobistej  w  autobusach 
komunikacji miejskiej, muszą liczyć 

się  z mandatami  lub możliwością 
wyproszenia z pojazdu.

-  Przypominamy,  że  do  chwili 
obecnej nie ogłoszono w Polsce końca 
epidemii  koronawirusa. W  imieniu 
Zarządu,  kierowców  autobusów 
oraz współpasażerów, zwracamy się 
do  Państwa  z  apelem  o  rozsadek 
i poszanowanie bezpieczeństwa osób 
podróżujących  naszymi  autobusa-
mi.  Tylko  od nas  zależy  jak  szybko 
rozprzestrzenianie się koronawirusa 
zostanie  powstrzymane  –  czytamy 
w oficjalnym komunikacie wydanym 
przez Związek.

Będą kontrole w autobusach
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

POWIAT
A.N.Q.A.

Maturzyści z powiatu olku-
skiego nie zawiedli pokładanych 
w nich nadziei. Pomimo przesu-
nięcia terminu egzaminu dojrza-
łości o ponad miesiąc i trudności 
związanych z pandemią zdawal-
ność matury w naszym powiecie 
wynosi ponad 80%. Jest to wynik 
niższy niż w latach ubiegłych, ale 
na tle ogólnokrajowych statystyk 
olkuska młodzież i tak nie ma się 
czego wstydzić.

Do  egzaminów  z  wszystkich 
przedmio tów  obowiązkowych 
w  czerwcu  2020  roku  przystąpiło 
w  całym  kraju  niespełna  260  tys. 
tegorocznych  absolwentów  liceów 
ogólnokształcących  i  techników. 
Absolwenci zdawali maturę z przed-
miotów obowiązkowych, tj. języka pol-
skiego,  języka  obcego nowożytnego, 
matematyki oraz jednego przedmiotu 
dodatkowego  na  poziomie  rozsze-
rzonym. Wszystkie  egzaminy  zreali-
zowane  zostały w  formie  pisemnej. 
Z uwagi na  epidemię koronawirusa 
w tym roku zrezygnowano z egzami-
nów ustnych.

Tegoroczną maturę zdało w na-
szym  kraju  74%  przystępujących. 
Poprawiać  we  wrześniu  może  ją 
jeszcze 17,2%. To osoby, które mały 
negatywny wynik z jednego przedmio-
tu. W Małopolsce egzamin dojrzałości 
zaliczyło  pozytywnie 77,8%,  czyli 
ponad 20  tys.  uczniów  z  niespełna 
26  tys.  zdających. W  sierpniu  do 
poprawki  będzie mogło  przystąpić 
14,9% uczniów.

W szkołach, dla których organem 
prowadzącym  jest  Powiat  Olkuski 
do matury  przystąpiło  718  spośród 
799 abiturientów. W pierwszym ter-
minie udało się ją zdać 580 osobom. 
Egzaminu  dojrzałości  definitywnie 
nie  zdało 35 uczniów. Do poprawki 

w sierpniu będą mogły podejść 103 
osoby. Oznacza  to,  że  ogólna  zda-
walność matury na  terenie naszego 
powiatu  wyniosła  80,78%,  przy 
czym w  liceach  ogólnokształcących 
współczynnik  ten wyniósł  89,11%, 
a w technikach 66,02%.

Spośród  „ogólniaków” najlepiej 
poradzili  sobie absolwenci  I Liceum 
Ogólnokształcącego w Olkuszu. Na 
204 zdających zaliczyły ją 192 osoby 
(94,12%). W  IV  LO  egzamin  zadało 
91,41% uczniów (149 ze 163 matu-
rzystów).  II  LO  odnotowało  rezultat 
na poziomie 84,62%. Tutaj na 52 zda-
jących pozytywny wynik uzyskało 44 

abiturientów.  Liceum Ogólnokształ-
cące w Zespole Szkół w Wolbromiu 
osiągnęło wynik  na  poziomie  60%. 
Czerwcowy egzamin zaliczyło tam 24 
z 40 przystępujących.

Wśród  techników najlepiej wy-
padł „Mechanik”, czyli Technikum Nr 
1 w Zespole Szkół Nr 1. Test pozytyw-
nie zaliczyło tam 87,63% przystępują-
cych (85 osób). Należy jednak mieć na 
uwadze, że do egzaminu dojrzałości 
zdecydowało  się  tam podejść  tylko 
97  ze  144  tegorocznych  absolwen-
tów. Na drugim miejscu znalazło się 
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 
3. W „Ekonomiku” z grona 100 zda-

jących pozytywny wynik w pierwszym 
terminie otrzymały 62 osoby. Zdawal-
ność w tej szkole wyniosła 62%.

Na trzecim miejscu, z wynikiem 
na poziomie 52%, znalazło się Tech-
nikum w Zespole Szkół w Wolbromiu, 
gdzie na 19 maturzystów pozytywny 
wynik  otrzymało  10  uczniów.  Ze-
stawienie  zamyka Technikum Nr  4 
w  Zespole  Szkół  Nr  4.  Spośród  68 
absolwentów  „Budowlanki”  na  po-
dejście do matury zdecydowały się 43 
osoby. Egzamin zdało tylko 14 z nich. 
Współczynnik  zdawalności wyniósł 
tam 32,45%.

Znamy wyniki matur!
Samorządowiec od 14 lat

Łukasz  Kmita  ma  35  lat,  od 
zawsze  związany  jest  z  Olkuszem. 
Studiował w Kolegium Europejskim 
w  Gnieźnie  na  Uniwersytecie  im. 
Adama  Mickiewicza;  studia  ma-
gisterskie  ukończył  na  Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
o  specjalności marketing polityczny 
na Uniwersytecie w Poznaniu. Rów-
nocześnie pracował jako dziennikarz. 
Przygodę  z  samorządem  rozpoczął 
w 2006 roku jako miejski radny i od 
tamtej  pory  cały  czas  związany  jest 
z lokalną polityką. W radzie miejskiej 
zasiadał przez dwie kadencje. W 2014 
roku  wystartował  jako  kandydat 
Prawa  i  Sprawiedliwości w wyścigu 
o fotel burmistrza Olkusza. Przegrał 
w drugiej  turze  z Romanem Piaśni-
kiem (7550 głosów do 7760 głosów). 
Ta kadencja (2014 – 2018) upłynęła 
mu w Radzie Powiatu,  gdzie  -  obok 
Pawła  Piasnego  –  był  kandydatem 
na starostę. W 2018 roku ponownie 
próbował swych sił w walce o urząd 
szefa miasta i gminy Olkusz. Powtó-
rzył  się  scenariusz  sprzed  czterech 
lat – ponownie przegrał z Romanem 
Piaśnikiem (8 519 głosów do 11 731 
głosów).  Jednocześnie  dostał  się  do 
Rady Miejskiej, uzyskując najlepszy 
wynik w gminie wśród kandydatów na 
radnych (1 290 głosów). Do kwietnia 
2019 roku pełnił funkcję przewodni-
czącego Rady.

Teraz w olkuskiej radzie Miejskiej 
Łukasza  Kmitę  zastąpi  Edwarda 
Wolska.

ZKG, KRUS, UMWM...
Łukasz Kmita dał się szerzej po-

znać, gdy przez długi czas sprawował 
funkcję dyrektora biura poselskiego 
Jacka Osucha. Na przestrzeni kilku-
nastu  lat  był m.  in.: ministrantem 

i  lektorem,  Rycerzem  Kolumba, 
szefem  lokalnych  struktur  Prawa 
i Sprawiedliwości,  współzałożycielem 
stowarzyszenia „Stop dopalaczom”. 

W  2015  roku  został  przewod-
niczącym  zarządu  Związku  Ko-
munalnego  Gmin  „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu.  Po nie-
spełna roku zrezygnował z tej pracy, 
tłumacząc  to  „osobistymi  planami 
zawodowymi”.  Niedługo  potem  zo-
stał  szefem małopolskiego  oddziału 
KRUS-u. Kolejnym miejscem pracy 
był Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa  Małopolskiego,  gdzie  wygrał 
konkurs na stanowisko głównego spe-
cjalisty ds. obrad zarządu. Nieco póź-
niej został dyrektorem Departamentu 
Generalnego Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego. 

Teraz wojewoda.  
A co dalej?

Łukasz Kmita  został wojewodą 
małopolskim  –  informacja  z  piąt-
kowego  wieczoru  wywołała  lawinę 
komentarzy. Jedni gratulowali,  inni 
pisali o kolejnej „misiewiczowej” po-
sadzie. Łukasz Kmita, od kilkunastu 
lat związany z olkuskim samorządem 
i lokalną polityką, od dawna wzbudza 
wiele  emocji.  I  to  bez  względu  na 
miejsce  pracy  czy  pełnione  funkcje 
w  samorządach. W  ostatnich  kilku 
latach, zwłaszcza w okresach wybor-
czych kampanii, szeroko komentowa-
ne były jego oświadczenia majątkowe, 
czy słynne otwarcie drogi przez teren 
fabryki, którą to drogę tuż po wybo-
rach 2018 roku zamknięto.   

  Jakim  będzie  wojewodą?  Jak 
poradzi  sobie  jako  przedstawiciel 
Rady Ministrów  w  województwie? 
Z  pewnością  bacznie  będzie  to  śle-
dzić wiele osób.  A wybiegając trochę 
w przyszłość – jaka będzie jego dalsza 
polityczna  droga?  Czy  za  trzy  lata 
powalczy o fotel parlamentarzysty?

Ciąg�dalszy�ze�strony 1
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

P O D Z I Ę K O W A N I A

POWIAT
A.N.Q.A.,�mapa:�GAZ-SYSTEM�S.A.

Powiat olkuski staje się waż-
nym punktem na szlaku transpor-
towym surowców energetycznych 
w naszym kraju. Przez tereny oko-
licznych gmin przebiegać będzie 
strategiczny gazociąg wysokiego 
ciśnienia oraz rurociąg produktowy 
służący do przesyłu paliw ciekłych. 
Pierwszy z nich jest już w trakcie 
realizacji. Budowa drugiego roz-
pocznie się niebawem.

Korytarz Północ – Południe
Na  terenie  naszego  powiatu 

realizowana  jest  obecnie  budowa 
strategicznego  gazociągu wysokiego 
ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji 
Pogórska Wola – Tworzeń na odcinku 

II Pałecznica – Braciejówka i odcinku 
III Braciejówka – Tworzeń. Za realiza-
cję tej inwestycji odpowiada operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYS-
TEM S.A. Będzie on przebiegał przez 
trzy  województwa:  małopolskie, 
świętokrzyskie i śląskie. W przypadku 
naszego powiatu gaz transportowany 
będzie przez gminy: Trzyciąż, Olkusz, 
Klucze,  Bolesław,  skąd  popłynie 
dalej w stronę Sławkowa i Dąbrowy 
Górniczej.

Przedsięwzięcie  to  realizowa-
ne  jest w  oparciu  o  zapisy Ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego  skroplonego  gazu 
ziemnego w Świnoujściu. Inwestycja 
uzyskała dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu  Operacyjnego  Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Jak infor-
muje  inwestor,  budowa  gazociągu 

jest kluczowym projektem związanym 
z rozwojem polskiego systemu prze-
syłowego  gazu.  Jego  podstawowym 
celem  jest wzmocnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju oraz za-
pewnienie możliwości dywersyfikacji 
źródeł dostaw tego surowca do Polski.

Rurociąg w stronę Trzebini
Jeszcze w tym roku ma się roz-

począć budowa instalacji zarządzanej 
przez    grupę  PERN  –  państwową 
firmę  zajmującą  się    transportem 
i magazynowaniem  ropy  naftowej 
oraz paliw. Będzie to rurociąg relacji 
Boronów – Trzebinia, który przetnie 
miasta i gminy województwa śląskie-
go  i małopolskiego: Boronów, Woź-
niki,  Koziegłowy,  Siewierz,  Porębę, 
Łazy, Dąbrowę Górniczą,  Sławków, 
Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię.

Inwestycja  stanowić  będzie 
przedłużenie  istniejącego  rurociągu 
produktowego  relacji  Płock  –  Ko-
luszki  –  Boronów  do  Terminala 
Paliw  w  Trzebini.  Celem  projektu 
jest  poprawa  bezpieczeństwa  za-
opatrzenia południa Polski w paliwa 
przez zwiększenie zasięgu transportu 
rurociągowego  z  Zakładu Głównego 
PKN ORLEN S.A. Ograniczy on także 
transport  produktów naftowych  lo-
kalnymi drogami. Na terenie powiatu 
olkuskiego  trasa  przebiegać  będzie 
przez gminę Bukowno (ok. 11,5 km) 
oraz gminę Bolesław (ok. 2 km).

Bezpieczeństwo i korzyści
Oba  przedsiębiorstwa  zapew-

niają,  że  inwestycje  te  będą  całko-
wicie  bezpieczne  dla mieszkańców 
powiatu.  Instalacje  budowane będą 
z  wykorzystaniem  nowoczesnych 
technologii, a przed oddaniem ich do 
użytku  poddane  zostaną  szeregowi 
prób i czynności sprawdzających. Ich 
bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji 
będzie zaś zapewnione dzięki działa-
jącym bez przerwy, automatycznym 
systemom nadzoru nad pracą ruro-
ciągu  oraz  systemom wykrywania 
rozszczelnień i wycieków.

Służby  prasowe  obu  spółek  in-
formują,  że  do  budżetów  samorzą-
dów  trafiać  będzie  co  roku podatek 
w wysokości  2% wartości wybudo-
wanej infrastruktury na terenie danej 
gminy. Właścicielom nieruchomości, 
na  których  zostanie  wybudowany 
rurociąg  będzie  zaś  przysługiwało 
odszkodowanie.

Przez powiat popłynie paliwo i gaz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE
Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.  jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 
i Uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

z a w i a d a m i a m 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
które odbędzie się w dniach od 24 sierpnia do 22 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 
 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz 
prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 17 września 2020 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Klucze.
Projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą 
dostępne w wersji  elektronicznej w Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie  internetowej:  klucze@gmina-klucze.pl 
w terminach jw.
Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w  formie 
papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: klucze@gmina-klucze.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 7 października 2020 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu 
uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.
Równocześnie  informuję,  że we wskazanym wyżej  terminie można  zapoznać  się  z  dokumentacją  projektu  zmiany  planu, 
w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie  z  art.  39  ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do  
prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą  
środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  na  adres:  
klucze@gmina-klucze.plw terminie jw. 

Wójt Gminy Klucze
/-/ Norbert Bień

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Gmina Klucze z siedzibą ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. (32) 642-85-08,  

mail: klucze@gmina-klucze.pl
3. Dane są podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych.
7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, przez tel. +48 326428508, mail: iod@gmina-klucze.pl 
8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.gmina-klucze.pl/art,2745,klauzula-informacyjna oraz  

w siedzibie Administratora: ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Ogromne wyrazy wdzięczności 

dla 

Zakładu Pogrzebowego mgr. Zbigniewa Kwinty

za profesjonalizm wykonywanych 

usług, empatię i nieocenioną pomoc 

w tych trudnych dla nas chwilach.

Rodzina  

ŚŚPP

Janiny Bejgier-Kocjan

Dziękujemy uczestnikom 

ceremonii pogrzebowej 

oraz wszystkim, 

którzy okazali wiele serca, 

życzliwości i współczucia.

Rodzina  

ŚŚPP

Janiny Bejgier-Kocjan
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CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie naczyń 
krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn 
dolnych i górnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjali-
sta chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 
16:00‒19:30. 

Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. 
Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, „pającz-
ków” za pomocą skleroterapii, leczenie owrzo-
dzeń. Kompresjoterapia (leczenie niewydolno-
ści żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii 
ogólnej. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 64. Przyjmuje w środę, piątek od 
16.00. Rejestracja telefoniczna 32 645 44 70. 

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul. kr. 
K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

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

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. 
med. Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

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

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 
62 61 731. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok piekarni). 
Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, 
czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki). 
Waldemar Pasich specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestracja 
tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wielkiego 110, 
Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilita-
cji Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 
pon., pt. Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Kon-
sultacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45‒19:30. 

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

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

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

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

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

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

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog- 
-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek 
od 15:00. Rejestracja telefoniczna od pon. do 
pt. od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.
Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00. Co druga ŚRODA 
14:00‒17:00.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położ-
nik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17‒18. Tel. 695 942 182.

Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gineko-
logiczne, profilaktyka nowotworowa, leczenie 
zachowawcze nietrzymania moczu. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. 
Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., 
pt. 16‒19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, tel. 
32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

KARDIOLOG 
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. 
Konsultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 12:00‒19:30

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

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

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, 
Holter ciśnieniowy, Test wysiłkowy na bieżni. 
Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. 
od godz. 17. Tel. 784 099 674.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu.  Gabinet  kardio logiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.

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

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

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kar-
diolog. Specjalista chorób wewnętrznych.  
www.lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna:  
604 052 027.

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

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

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

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

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

NEUROLOG 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 
862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 
731. 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neu-
rolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

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

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

Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Kon-
sultacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami 
rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju psycho-
motorycznego, niepełnosprawnością intelek-
tualną, niedoborem wzrostu, wzrostem nad-
miernym i podejrzeniem chorób jednogeno-
wych, pary z niepłodnością, dorośli z podejrze-
niem choroby uwarunkowanej genetycznie 
oraz z obciążonym wywiadem rodzinnym 
w kierunku chorób nowotworowych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER- -MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00. 

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

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

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

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

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podologia-
kosmetyka.pl

ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza 
na specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. 
Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1, 
tel.698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp.

Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr 
Paulina Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze 
dla Twoich stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A 
I p. (naprzeciwko PZU). Tel. 517 952 536. www.
podologolkusz.pl 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA 
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 
Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychoterapii 
Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28. Tel. 694 839 534.

Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz 
ul. Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, 
depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 
571 www.olkuszpsycholog.pl

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Dia-
gnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.

Gabinet psychoterapii uzależnień i psycholo-
giczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycholo-
giczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specja-
lista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 
603.

Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, 
konsultacje. Tel. 668 123 956.
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Agata Majda, psycholog, terapia krótkotermi-
nowa. Tel. 512 331 430. www.pracowniatera-
peutyczna.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

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

Justyna Stasiak - usługi masażu z dojazdem do 
klienta. Tel. 535 287 970.

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
14.08. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 1 Maja 39

15.08. Buchowieckiego 15 A - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

16.08.	 Piłsudskiego	22	- dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

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

18.08. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

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

20.08. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A

R E K L A M A

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

Pod taką nazwą funkcjonuje 
już Ośrodek Dziennej Opieki i Ak-
tywizacji Osób Niesamodzielnych 
w Kluczach, prowadzony przez 
Spółdzielnię Socjalną OPOKA. 
Placówka mieści się na piętrze 
odrestaurowanego budynku „starej 
gminy”. 

Seniorzy z gminy Klucze w wie-
ku 60+ mogą  liczyć na szereg  zajęć 
prowadzonych przez doświadczonych 
specjalistów. To m. in.: zajęcia tera-
peutyczne,  edukacyjne  i  taneczne; 
gimnastyka,  aktywizacja  w  formie 
rehabilitacji,  wycieczki  i  spacery, 
a także spotkania ze sztuką, muzyką, 
filmem i literaturą. Uczestnicy mają 
zapewnione dwa posiłki  oraz dowóz 
do  placówki  i  powrót  do  domu. Do 

dyspozycji seniorów są: pokój dzienny 
z miejscami  do  wypoczynku,  sala 
do  zajęć  terapeutycznych  i  terapii 
ruchowej, pokój wsparcia indywidual-
nego, kuchnia z jadalnią, biblioteczka 
i  kącik  komputerowy  funkcjonalnie 
połączone ze świetlicą, dwie łazienki 
dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

Na modernizację budynku gmina 
pozyskała środki z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego  na  lata  2014-2020. 
Gruntowny  remont  obejmował m. 
in.:  dobudowę  klatki  schodowej, 
wymianę  dachu, wymianę  stolarki 
okiennej i drzwiowej, wykonanie ta-
rasu nawiązującego stylem do sąsied-
niego Dworku Dietla. Pomieszczenia 
w piwnicach  zaadaptowano na  sale 
coworkingu (z czterema stanowiskami 
do pracy, gdzie znajdzie się podsta-

wowy sprzęt biurowy z dostępem do 
internetu),  salę  konferencyjną  oraz 
sanitariaty. Część prac remontowych 
(w tym montaż windy) oraz całkowite 
wyposażenie ośrodka zostało sfinan-
sowane w ramach unijnego projektu 

„Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji 
osób niesamodzielnych w Kluczach” 
prowadzonego  przez  Spółdzielnię 
Socjalną OPOKA.

W tym samym budynku wkrótce 
będzie działał również samorządowy 
żłobek,  dofinansowany  z  rządowego 
programu  „Maluch  +”.  Środki  na 
żłobek pochodzą też z projektu „Utwo-
rzenie żłobka w Gminie Klucze szansą 
na powrót do aktywności zawodowej 
rodzica” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego  2014 —  2020  oraz 
wkładu własnego Gminy Klucze. Do 
potrzeb  organizacji  żłobka  dla  27 
dzieci został dostosowany parter. Do 
placówki  prowadzi  osobne wejście 
z podjazdem dla wózków dziecięcych 
i inwalidzkich. Poza pomieszczeniami 
opiekuńczymi  i  bawialniami  są  tu 
wózkownia,  pomieszczenia  biurowe 
oraz wszelkie pomieszczenia zaplecza, 
w tym zaplecze sanitarne.

„Złota jesień” już działa!
A R T Y K U Ł
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OLKUSZ
Agnieszka�Zub

Zakończył się, zorganizowany 
przez Galerię Sztuki Współczesnej 
Biuro Wystaw Artystycznych, XVI 
Międzynarodowy Plener Malarski 
„Srebrne Miasto” Olkusz 2020. 
Impreza odbywała się od 1 do 
10 sierpnia i wzięło w niej udział 
17 artystów z Polski, Białorusi 
i Słowenii.

Tegoroczny plener malarski  był 
XVI z kolei w historii organizowanych 
przez olkuskie BWA plenerów. Z po-
wodu pandemii  koronawirusa prze-
biegał on inaczej niż dotychczasowe, 
głównie  ze względu na  obostrzenia 
sanitarno-epidemiologiczne,  ale 

cieszy fakt, że pomimo tego imprezę 
udało się przeprowadzić. W tym roku 
w  gronie  artystów uczestniczących 
w  plenerze  znaleźli  się:  Edward 
Gałustow, Dorota Waligóra,  Adam 
Pociecha, Grzegorz Skrzypek, Krzysz-
tof Grajczak, Agnieszka Czyżewska, 
Joanna Zając-Slapnicar,  Paweł Ol-
chawa, Jerzy Dmitruk, Marcin Korek, 
Aleksandra  Zuba-Benn,  Stanisław 
Dziubak, Anna Płachecka-Śniadach, 
Michał  Kwarciak,  Damian  Pacha, 
Mariusz Połeć oraz Stanisław Stach.

Oficjalne otwarcie pleneru odbyło 
się 3 sierpnia w bursie szkolnej przy 
ul. Legionów Polskich, gdzie artyści 
mieszkali. Otwarcia  imprezy  doko-
nał dyrektor BWA Stanisław Stach, 
w towarzystwie radnego Rady Miej-
skiej i jednocześnie dyrektora bursy 

Arkadiusza Królewicza oraz Marcina 
Macka,  prezesa Krajowego Zarządu 
Sołtysów RP.  Przybyli  goście  życzyli 
artystom udanego  pobytu na  ziemi 
olkuskiej, wypełnionego przeżyciami 
artystycznymi i pracą twórczą.

Ponieważ  tradycją  plenerów, 
obok  zajęć  artystycznych,  są  także 
wycieczki,  nie mogło  ich  zabraknąć 
także  tym  razem. Mimo  że  w  tym 
roku, ze względu na sytuację epide-
miologiczną, zrezygnowano z wyjazdu 
do Krakowa, plenerowicze odwiedzili 
Pustynię Błędowską, Rabsztyn, Pilicę 
i Wolbrom. Zwiedzono m.in.  zamek 
w Pilicy, wolbromski kościół św. Kata-
rzyny i kościółek szpitalny pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny. Malownicze zakątki olkuskiej 
ziemi miały stać się inspiracjami do 
powstających podczas pleneru prac.

Choć  plener  zakończył  się  10 
sierpnia, oficjalne pożegnanie z arty-
stami odbyło się  trzy dni wcześniej, 

w piątek, w Galerii BWA. Tego dnia 
odbył  się  także  towarzyszący plene-
rowi  wernisaż  wystawy malarstwa 
częstochowskiej  artystki Magdaleny 
Barczyk-Kurus, absolwentki wydziału 
artystycznego  Akademii  im.  Jana 
Długosza w Częstochowie. Magdale-
na Barczyk-Kurus od 2010 r. działa 
w Stowarzyszeniu Historycznym 
Reduta  Częstochowa,  którego  jest 
współzałożycielką.  Oprócz  sztuki 
interesuje  się  historią  i  zabytkami 
Częstochowy, nad którymi prowadzi 
badania. Jest laureatką kilku nagród 
i wyróżnień,  brała  też udział w kil-
kudziesięciu wystawach zbiorowych 
i  pokonkursowych  oraz  kilkunastu 
indywidualnych.

Mówiąc o swojej twórczości, ar-
tystka wyjaśniła, iż tematem przewod-
nim  jej malarstwa  jest  światło  oraz 
jego wpływ na zmianę tonacji barwnej 
otoczenia  i  na wybrany  obiekt. M. 
Barczyk-Kurus stosuje grubą faktu-

rę  stwarzającą pozory  płaskorzeźby 
i  trójwymiarowości,  budując  obrazy 
na  zasadzie  zestawień  kontrastów 
kolorystycznych,  światłocieniowych 
oraz fakturalnych.

Od 2009 roku główną inspiracją 
dla artystki  są obiekty architektury 
militarnej – polskie schrony bojowe 
z okresu II wojny światowej (wszystkie 
obiekty istnieją do dziś). Jak twierdzi, 
proste, geometryczne, monumentalne 
sylwetki schronów stwarzają idealne 
możliwości  do  studiowania  światła 
w każdym aspekcie.

– Dążę do tego, by niedotykalne-
mu promieniowi  świetlnemu nadać 
pozór materialności,  a  otaczający 
świat pokazać poprzez moje indywi-
dualne spojrzenie – mówi Magdalena 
Barczyk-Kurus. – Dla urozmaicenia 
kompozycji  oraz  uzmysłowienia 
widzowi  prawdziwego  ogromu  tych 
budowli  stosuję  plany  rzutów  po-
ziomych.  Kolorystyka  oraz  sposób 

komponowania sprawiają, że obrazy 
nabierają  tajemniczego,  dramatycz-
nego wydźwięku,  czym szokują,  ale 
jednocześnie zapraszają do oglądania 
– wyjaśnia artystka.

XVI Międzynarodowy Plener Ma-
larski „Srebrne Miasto” Olkusz 2020 
już za nami. Na efekty prac artystów 
będziemy musieli trochę poczekać – 
poplenerowa wystawa  odbędzie  się 
w Galerii BWA w listopadzie.

Galeria BWA w Olkuszu dzię-
kuje sponsorom: ZGH Bolesław, 
BOLTECH Sp. z o.o., INTERMAG, 
Velvet Care, Drukarnia GrafPress, 
Artur Sokół, Restauracja Sorrento, 
LUKS, Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Olkuszu, 
CREATON, TDF AKCEPT S.C., Pan 
Marcin Macek - Zarząd Krajowy 
Sołtysów, Krajowy Delegat Sołty-
sów w RP.

XVI Międzynarodowy  
Plener Malarski „Srebrne Miasto”  

Olkusz 2020 zakończony

POWIAT
A.N.Q.A.

Bezrobocie w powiecie jest 
większe niż rok temu, ale nie 
jest to drastyczny jego wzrost. 
– Na razie tragedii nie ma. Bieda 
może jednak przyjść na jesieni – 
mówią przedsiębiorcy. – Kryzys 
to świetna wymówka, żeby ciąć 
wypłaty i benefity – komentują 
ich podwładni. Czy pandemia sta-
nowi chwilowy problem, czy też na 
długie lata położy kres „rynkowi 
pracownika” w naszym kraju?

Od wielu miesięcy  dużo mówi 
się na temat kryzysu gospodarczego 
wywołanego  pandemią. W  związku 
z  ogólnokrajową  kwarantanną naj-
mocniej „po kieszeni” dostała branża 
usługowa  i  gastronomiczna,  która 
zmuszona była do wielotygodniowych 
postojów.  Poluzowanie  obostrzeń 
i nadejście sezonu wakacyjnego po-
zwoliło wielu  firmom ustabilizować 

swoją sytuację. Do prosperity sprzed 
pandemii wciąż  jednak daleko.  Tak 
przynajmniej  twierdzi  większość 
pytanych przez nas przedsiębiorców.

„Pełzające” bezrobocie
Na tle kraju i naszego wojewódz-

twa  stopa  bezrobocia  w  powiecie 
olkuskim  zawsze wypadała  gorzej. 
Podobnie jest i tym razem. Na koniec 
pierwszego półrocza 2020 wskaźnik 
ten w powiecie olkuskim  wynosił 
7,9%. W  tym  samym czasie w wo-
jewództwie małopolskim  było  to 
5,2%, zaś w skali kraju 6,1%. W Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu 
zarejestrowanych  było  3  783  osób. 
To o 641 więcej niż w analogicznym 
okresie rok temu, ale o 95 osób mniej 
niż na koniec maja bieżącego roku.

Dane o bezrobociu przygnębiają, 
ale w  statystykach wciąż nie widać 
katastrofy, której można się było oba-
wiać w związku z recesją. Z faktyczną 
oceną  jej  skutków  trzeba  jednak 

poczekać.  –  Teraz możemy  jeszcze 
korzystać z programów pomocowych 
i  pożyczek,  które  pomagają  nam 
przetrwać.  Ale  co  będzie  później?  
Niebawem wrócą zobowiązania podat-
kowe, składki ZUS i czynsze sprzed 
pandemii – mówi nam pan Kazimierz, 
właściciel  przedsiębiorstwa usługo-
wo-handlowego z Olkusza.

Jak wypadamy na tle innych?
Z danych Głównego Urzędu Sta-

tystycznego wynika, iż w Małopolsce 
tradycyjnie najlepiej wypadł Kraków. 
Bezrobocie  wyniosło  tam  zaledwie 
2,7%. Dane te mocno zawyżają  jed-
nak  statystyki  dla  całego  regionu, 
Jest  to  bowiem drugie  co  do  liczby 
mieszkańców  i  powierzchni miasto 
kraju, w którym mieści się niemalże 
połowa miejsc pracy funkcjonujących 
w obrębie całego województwa.

Na  przeciwnym  biegunie  ze-
stawienia  GUS  znalazł  się  powiat 
dąbrowski. Współczynnik osób zare-

jestrowanych w tamtejszym Urzędzie 
Pracy wynosi 11%. W rankingu, który 
liczy 22 samorządy, nasz powiat zna-
lazł się na 19 pozycji, czyli czwartej 
od końca.

Gminna statystyka
Pod lupę wzięliśmy również bez-

robocie w poszczególnych  gminach. 

Z danych udostępnionych na stronie 
internetowej  Powiatowego  Urzędu 
Pracy wynika,  że w Bukownie  było 
to  309 mieszkańców,  z  czego  182 
stanowiły panie. Z terenu Bolesławia 
zarejestrowanych było 254 bezrobot-
nych, w tym 143 kobiety. W Gminie 
Klucze  taki  status  posiadało  569 
osób  (295  kobiet).    Najwięcej  ludzi 

pozostających  bez  pracy  (1  809 
osoby)  odnotowano  w Olkuszu. 
Wśród nich znalazło się 959 kobiet. 
W Gminie Trzyciąż odnotowano 160 
bezrobotnych  (w  tym 74 kobiety).W 
przypadku Wolbromia w  olkuskim 
„pośredniaku” zarejestrowanych było 
682 mieszańców tego miasta, w tym 
339 kobiet.

Jak pokazują statystyki, bezro-
bocie w naszej  okolicy wzrosło. Na 
wnioski z tego płynące trzeba będzie 
jednak poczekać, ze względu choćby 
na  nie  ujęte w  statystykach  prace 
sezonowe w miesiącach letnich. Wielu 
ekonomistów  twierdzi,  że w dalszej 
perspektywie recesja wywołana walką 
z koronawirusem może wywindować 
stopę bezrobocia wyżej. Nie wszyscy 
jednak  traktują  te  doniesienia  po-
ważnie. – „Kryzys” to fajna wymówka 
w ustach wielu prezesów. O tym, że 
nie może dać mi podwyżki ze względu 
na kryzys z lat 2007–2009, słyszałem 
od mojego szefa jeszcze w 2015 roku 
– ironizuje pan Stefan, pracownik jed-
nej z okolicznych firm produkcyjnych.

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

Czy czeka nas kryzys?

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”
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

KUPIĘ	-	SPRZEDAM
 ǧ SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWO 

- UŻYTKOWE (kantówki, belki, 
deski) wszystko jest suche. część 
materiału można wykorzystać do 
różnych prac, a gorszy przeznaczyć 
na opał. Drewno jest w dobrym 
stanie. wszelkie informacje pod 
numerem Tel.(512)331126.

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

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

USŁUGI

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

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

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

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi. Tel.(799)914521

FINANSOWO	-	PRAWNE

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

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

warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

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

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

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

MOTORYZACJA
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

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

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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. Tel. 507131388

PRACA

 ǧ Zatrudnię mechanika samocho-
dowego (osobowe + ciężarowe). 
Tel.(604)503205. 

RÓŻNE

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


