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OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Kiedy we wrześniu pisali-
śmy o podwyżce cen za wywóz 
śmieci, poruszyliśmy również 
temat budowy biogazowni. 
Do propozycji przedstawionej 
na sesji Rady Miejskiej przez 
radnego Łukasza Piątka teraz 
odniosły się władze miasta.

Czy biogazownia 
pozwoli na obniżkę 

cen za śmieci?

SprząTANIE
OOLLKKUUSSZZ

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

Najemca opuścił Twoje mieszkanie? 
Trzeba je posprzątać i zdezynfekować?

Pełno kurzu po remoncie?

SPRZĄTAMY MIESZKANIA I DOMY

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

PROFESJONALIZM | PERFEKCJONIZM | PUNKTUALNOŚĆ

PROFESJONALNY 
SPRZĘT 

ELASTYCZNE TERMINY 
ATRAKCYJNE CENY 

20% ZNIŻKI 
NA STAŁE ZLECENIA

OOZZOONNOOWWAANNIIEE
OLKUSZ ZZAALLEETTYY

OOZZOONNOOWWAANNIIAA

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

SPRZEDAŻ: URZĄDZEŃ WRAZ Z PRZESZKOLENIEM Z OBSŁUGI

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

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

Centrum Ogrodnicze 
„Galeria Kwiatów”

Centrum Ogrodnicze 
„Galeria Kwiatów”

Oferuje szeroki asortyment:Oferuje szeroki asortyment:
zniczy, lampionów, 
sztucznych kwiatów 
oraz duży wybór 
wiązanek 
i kompozycji 
cmentarnych.  

zniczy, lampionów, 
sztucznych kwiatów 
oraz duży wybór 
wiązanek 
i kompozycji 
cmentarnych.  

Chryzantemy cięte 
oraz doniczkowe.
Chryzantemy cięte 
oraz doniczkowe.

Olkusz, ul. Staszica.  Czynne: 8:00-18:00
Tel. 693 955 262, 609 146 111

Magdalena Zając-Derenda - rezydent gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych

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

KONSULTACJE GASTROENTEROLOGICZNE

KONSULTACJE HEPATOLOGICZNE

KWALIFIKACJE DO GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII

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

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

KONSULTACJE: GASTROENTEROLOGICZNE

całodobowo
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

KLUCZE
Wiola�Woźniczko,�fot.�organizatorzy

Cmentarz wojenny na Pile 
w Kluczach-Osadzie, gdzie znajdują 
się mogiły austriackich i rosyjskich 
żołnierzy, położony jest wśród 
drzew, w ustronnym miejscu. Nie 
zapominają o nim uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Kluczach, którzy 
kilka dni temu posprzątali nekro-
polię z czasów I wojny światowej.

Szkolni wolontariusze grabili 
liście, wycinali krzewy i sprzątali mo-
giły. Wszystko odbyło się z zachowa-
niem wszelkich środków ostrożności 
związanych z pandemią.

Inicjatorem akcji był kluczewski 
radny Sebastian Sierka, a opiekunem 
uczniów Joanna Bokalska – Rajba. 
Do akcji włączyła się także Magdalena 
Moroń z Urzędu Gminy w Kluczach. 

- Młodzież spisała się wzorowo. Po-
rozmawialiśmy o historii cmentarza, 
a na koniec zapaliliśmy znicze dla 
uczczenia pamięci poległych żołnierzy 
- opowiada Sebastian Sierka.

- Uczniowie biorący udział w ak-
cji poświęcili swój wolny czas. Oprócz 

tego, że należą oni do grupy wolonta-
riuszy, są też harcerzami, dlatego nie 
jest im obojętny los takich miejsc. 
Chcemy, aby dzisiejsza akcja na 
stałe wpisała się w działania naszego 
wolontariatu - deklaruje Szkoła Pod-
stawowa w Kluczach.

Lekcja historii na 
wojennym cmentarzu

TRZYCIĄŻ
Ewa�Barczyk

Gmina Trzyciąż pozyskała 
dofinansowanie remontu kolej-
nych odcinków dróg na swoim 
terenie. Dzięki dotacji z Fundu-
szu Dróg Samorządowych zostaną 
zmodernizowane odcinki dróg 
gminnych w Ściborzycach oraz 
Jangrocie.

W ramach zadania, które wykona 
wyłonione w przetargu nieograniczo-
nym Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wo-Mostowych z Żarek zaplanowano: 

cięcie istniejącej nawierzchni asfalto-
wej w miejscu połączenia z dalszym 
odcinkiem drogi oraz w miejscach 
wymiany podłoża, wykonanie nowej 
podbudowy, oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni drogi i skropienie jej 
asfaltem, następnie wykonanie war-
stwy wiążącej i wreszcie wykonanie 
warstwy ścieralnej mineralno-bi-
tumiczno grysowej, asfaltowej oraz 
uzupełnienie poboczy.

Prace będą wykonane w dwóch 
miejscach: na 520 metrowym od-
cinku Ściborzanki w Ściborzycach 
oraz na 560 metrowym odcinku 
drogi gminnej w Jangrocie Skotni-

cy. Koszt całości zadania oszacowa-
no na kwotę 192 273,76 zł brutto 
z czego dofinansowanie w sumie to 
115 362 zł. W podziale na poszcze-
gólne odcinki wygląda to tak – na 
drogę gminną K120477, tzw. Ścibo-
rzankę Gmina Trzyciąż pozyskała 
68 900 zł dofinansowania i dołoży 
do remontu z własnego budżetu 
kwotę 30 976,13 zł, zaś na odcinek 
w Jangrocie dofinansowanie wy-
niesie 460 462 zł, a wkład własny 
Gminy to 45 935,63 zł. Zgodnie 
z podpisaną umową, prace już się 
rozpoczęły i mają być zakończone 
do końca października br.

Kolejne drogi w remoncie

Przypominamy szczegóły pomy-
słu radnego: - Opłata za wywóz od-
padów komunalnych to wypadkowa 
dwóch wielkości – ceny za wywóz 
tony odpadów i ilości tych odpadów. 
Na pierwszy czynnik mieszkaniec 
naszego miasta nie ma bezpośred-
niego wpływu. Inaczej wygląda jed-
nak sytuacja w przypadku drugiego 
czynnika – ilości produkowanych 
odpadów. Ta z roku na rok rośnie, 
działania edukacyjne nie przynoszą 
zamierzonych skutków. Jak zatem 
spowodować zmniejszenie ilości 
śmieci? Jedną z form jest uchwalona 
obniżka dla mieszkańców kompostu-
jących bioodpady, będą mogli jednak 
z niej skorzystać tylko mieszkańcy 
domów jednorodzinnych. Zważywszy 
na fakt, że 60% naszych śmieci to 
odpady bio, śmiem twierdzić, że nie 
rozwiążemy problemu ilości śmieci 
jeśli nie poradzimy sobie z tą frakcją. 
Zaproponowałem zatem rozważenie 
możliwości budowy biogazowni, 
która jest świetną alternatywą dla 
zagospodarowywania bioodpadów. 
Może to brzmieć trochę egzotycznie 
i niektórym źle się kojarzyć, ale 
warto wiedzieć, że od końca lat 
80. działa w Olkuszu biogazownia 
(na terenie oczyszczalni ścieków 
PWiK). Oczywiście nie nadaje się ona 
w obecnej formie do przetwarzania 
bioodpadów, ale skoro mamy podmiot 
z doświadczeniem w prowadzeniu 
tego typu instalacji, a na rynku są 
dostępne technologie umożliwiające 
przetwarzanie bioodpadów, to czemu 
nie wykorzystać tego z korzyścią dla 
wszystkich stron? Zdaję sobie spra-
wę, że będzie to długi proces i nie 
jest to rozwiązanie na dziś, ale jeśli 
nie rozpoczniemy nad nim dyskusji 
już teraz to pozostanie nam tylko 
narzekać na coroczne wzrosty cen 
za wywóz odpadów – uważa radny 
miejski Łukasz Piątek.

Zapytaliśmy wówczas władze 
miasta, jak zapatrują się na taką 
propozycję. Odpowiedź zawarto w in-
terpelacji, którą już po publikacji 
naszego tekstu złożył Łukasz Piątek. 
Radny zaproponował zorganizowanie 
spotkania w sprawie biogazowni 
władz samorządowych z przedstawi-
cielami Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu.

- Należy zdecydowanie podkre-
ślić, że budowa biogazowni to bardzo 
skomplikowane logistycznie przed-
sięwzięcie. Przekazywane przez Pana 
informacje posiadają bardzo duże 
uproszczenia i uogólnienia, na pod-
stawie których wysnuwana jest teza 
o konieczności budowy biogazowni, 
jako elementu systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, który 
spowoduje drastyczne obniżenie jego 
kosztów – odpowiada radnemu wice-
burmistrz Łukasz Rychlewski.

Wiceszef gminy twierdzi, że frak-
cje biodegradowalne, zawarte w masie 
odpadów komunalnych, stanowią 
bardzo wysoki procent, jednak nie 
wszystkie odpady zebrane z terenów 
nieruchomości zamieszkałych moż-
na poddać bezpośrednio procesowi 
fermentacji. -Najlepszym ze względu 
na jakość oraz „czystość” odpadem 
wydają się być odpady zielone. Wyod-
rębnianie frakcji biodegradowalnej ze 
zmieszanych odpadów komunalnych 
wydaje się procesem zarówno czaso 
jak i kosztochłonnym. Aby taki proces 
mógł być z powodzeniem prowadzony, 
należałoby utworzyć instalacje do 
przetwarzania odpadów. Tego typu 

inwestycja to wielomilionowe nakła-
dy, na które w obecnej sytuacji finan-
sowej z pewnością Gminy nie stać. 
Zagadnienie budowy biogazowni wy-
maga szczegółowej analizy w zakresie 
możliwości realizacji takiej inwestycji; 
w rygorach obowiązywania prawa, 
uwarunkowań lokalnych (m.in. 
zgodności z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego), kwestii finansowej, a przede 
wszystkim podjęcia kierunkowej 
decyzji wyłaniającej operatora takiego 
przedsięwzięcia – uważa wicebur-
mistrz Rychlewski dodając, że PWiK 
na chwilę obecną posiada status wy-
twórcy odpadów (nie zajmuje się ich 
przetwarzaniem), a zmiana obszaru 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 
wymagałaby podjęcia stosownych 
decyzji przez wszystkich wspólników 
spółki (czyli czterech gmin: Bolesła-
wia, Bukowna, Klucz i Olkusza).

Konieczne jest również oszacowa-
nie kosztów powstania i opłacalności 
biogazowni „(...) w kontekście uzyska-
nia akceptowalnych społecznie opłat 
za odbiór odpadów od ich wytwórców„ 
-W tej sytuacji trudno jest przewi-
dzieć, czy taka inwestycja realnie 
wpłynie na obniżenie cen ścieków 
i odpadów. Dlatego też na obecnym 
etapie jednoznaczne wskazywanie, 
że potencjalna inwestycja przyniesie 
wymierne korzyści w postaci obniże-
nia kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami, co może 
mieć przełożenie na obniżenie stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wydaje się nie mieć 
uzasadnienia. Nie mniej jednak 
uważam, że należy przeanalizować 
szczegółowo każdą potencjalną moż-
liwość ograniczenia kosztów funkcjo-
nowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, dlatego też 
podjęte zostały już kroki, aby zorga-
nizować spotkanie w przedmiotowej 
sprawie – zapewnia wiceburmistrz 
Rychlewski.

Co sądzicie o pomyśle powsta-
nia biogazowni?
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Na ostatnim posiedzeniu Ra-
dy Miejskiej w Bukownie uchwa-
lony został apel o utworzenie 
w olkuskim szpitalu miejsc prze-
znaczonych do leczenia chorych 
z koronawirusem. Grono jego 
adresatów było szerokie – zaczy-
nając od Ministerstwa Zdrowia, 
na władzach placówki kończąc. 
Ci ostatni twierdzą zaś, że takie 
miejsca zostały niedawno utwo-
rzone.

Dyskusja wokół olkuskiego 
szpitala od lat wzbudza wiele emo-
cji. Nie inaczej jest teraz, gdy cała 
polska służba zdrowia mierzy się 
z wyzwaniami, jakie stawia przed nią 
aktualna sytuacja epidemiologiczna. 
Nad sytuacją w placówce postano-
wili pochylić się radny z Bukowna, 
którzy podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej uchwalili apel o niezwłocz-
ne podjęcie działań zmierzających do 
utworzenia na oddziale zakaźnym 
Nowego Szpitala w Olkuszu miejsc 
przeznaczonych do leczenia chorych 
z koronawirusem.

Skierowany został on m.in. 
do: marszałków sejmu i senatu, 
parlamentarzystów z terenu Zie-
mi Olkuskiej, premiera, ministra 
zdrowia, prezesa NFZ, wojewody 
małopolskiego, przewodniczącego 
Rady Powiatu Olkuskiego, olkuskie-
go starosty oraz do prezesa Zarządu 
Nowego Szpitala w Olkuszu.

- W trosce o zdrowie miesz-
kańców Bukowna i całego powiatu 
olkuskiego zwracamy się z apelem 

o niezwłoczne podjęcie wszelkich 
możliwych działań celem utworze-
nia w Nowym Szpitalu w Olkuszu 
miejsc przeznaczonych do leczenia 
chorych z koronawirusem. Pomimo 
funkcjonowania w Nowym Szpitalu 
w Olkuszu oddziału zakaźnego, od 
czerwca bieżącego roku brak jest 
możliwości przyjmowania i leczenia 
pacjentów zarażonych COVID-19. 
Niezrozumiałym jest fakt, że dla 
powiatu olkuskiego liczącego ponad 
110 tys. mieszkańców, w czasie 
pogarszającej się sytuacji epide-
miologicznej w powiecie i w całym 
kraju, Nowy Szpital w Olkuszu nie 
dysponuje miejscami do leczenia 
chorych z koronawirusem – czytamy 
w uzasadnieniu do uchwały.

Jak tłumaczą bukowieńscy raj-
cy, systematycznie zmniejszająca się 
liczba dostępnych łóżek do leczenia 
chorych, we wszystkich szpitalach 
wyznaczonych do tego celu w woje-
wództwie małopolskim stwarza coraz 
groźniejszą sytuację. Wielogodzinne 
oczekiwania na specjalistyczną 
ekipę pogotowia ratunkowego oraz 
transport do odległych placówek na 
terenie województwa małopolskiego 
lub sąsiedniego śląskiego stanowi 
zagrożenie dla zdrowia i życia miesz-

kańców naszego powiatu. Dlatego 
też Rada Miejska w Bukownie uważa 
za zasadne niezwłoczne podjęcie 
działań zmierzających do utworze-
nia w Nowym Szpitalu w Olkuszu 
miejsc przeznaczonych do leczenia 
chorych z koronawirusem.

Poprosiliśmy o komentarz w tej 
sprawie głównych zainteresowa-
nych, czyli przedstawicieli Nowego 
Szpitala W Olkuszu. Jak tłumaczą 
władze placówki, zasady postępo-
wania w sytuacji epidemii określa 
ministerstwo zdrowia i dostosowuje 
ją do aktualnej sytuacji w kraju. 
To Ministerstwo decyduje, które 
szpitale mają przyjmować pacjentów 
chorych na COVID-19, czy z podej-
rzeniem choroby.

- Szpital w Olkuszu realizuje 
swoje zadania zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. Obecnie mamy 
przede wszystkim zabezpieczyć 
pacjentów, którzy nie chorują na 
SARS-CoV-2, ale potrzebują lecze-
nia szpitalnego również w zakresie 
chorób zakaźnych. Ze względu 
na sytuację i na prośbę starosty 
oraz wojewody zorganizowaliśmy 
w szpitalu kilka dodatkowych miejsc 
dla pacjentów z COVID-19, którzy 
wymagają leczenia szpitalnego. 
Udzielamy  pomocy wszystkim, któ-
rzy jej potrzebują – zapewnia Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Grupy Nowy 
Szpital Holding S.A.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Ja-
kie są wsze doświadczenia w tej 
kwestii? Zapraszamy do dyskusji 
w Internecie!

Radni apelują o łóżka dla 
pacjentów z COVID-19

MODLNICA
Wiola�Woźniczko

Od piątku, 9 października, 
zmieniła się organizacja ruchu 
na drodze krajowej 94 w Modl-
nicy. Powodem jest rozpoczęta 
rozbudowa 1,5 – kilometrowego 
odcinka drogi krajowej 94.

Zmiana polega na wyłączeniu 
z ruchu wschodniego pasa ruchu, 
w związku z rozbudową drogi do 
dwóch jezdni. Jak informuje kra-
kowski oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, wyłą-
czona będzie sygnalizacja świetlnej 
na skrzyżowaniach oraz zamknięty 
wjazd i wyjazd z ul. Lipowej do 
DK94. Ruch odbywa się zachodnim 
pasem jezdni i poboczem w dwóch 
kierunkach, z ograniczeniem pręd-
kości do 50 km/godz.

Wszystko to w związku z roz-
poczęta rozbudową „krajówki” na 
drogę dwujezdniową na odcinku od 
węzła Modlnica do ronda ze zjazdem 
na Giebułtów.

-Rozbudowa jest kontynuacją 
większego zadania, które pozwoli 
na zwiększenie przepustowości, 
bezpieczeństwa i komfortu jazdy 
przez mocno zurbanizowane podkra-
kowskie miejscowości. Jedno rondo 
w Modlnicy już powstało, w miejscu 
skrzyżowania drogi krajowej nr 94 
z drogą powiatową (ul. Ojcowską) 
w kierunku Giebułtowa. Wraz z tym 
rondem rozbudowany został także 

odcinek DK94 o długości 715 m. 
Inwestycję oddano do ruchu w maju 
2020 r. Teraz nadszedł czas na prze-
budowę dalszej części DK94 o dłu-
gości 1,5 km w kierunku Krakowa, 
do węzła Modlnica S52 Północnej 
Obwodnicy Krakowa – informuje 
Iwona Mikrut, główny specjalista ds. 
komunikacji społecznej krakowskie-
go oddziału GDDKiA.

Na czym polega inwestycja? 
W miejscu skrzyżowań „krajówki” 
z ulicami: Jurajską/Lipową oraz 
Wierzbową powstaną ronda dwu-
pasowe turbinowe. Wybudowane 
będą dwa skrzyżowania na skręty 
w prawo z ulicami: św. Wojciecha/
Ulubioną oraz Polną. Zakres prac 
obejmuje również budowę: trzech 
zjazdów z DK94 na drogi gminne 
wraz z przebudową odcinków tych 
dróg, przejścia dla małych zwie-
rząt, zatok autobusowych z pasami 
oddzielającymi od jezdni, chodni-
ków, dróg technicznych do obsługi 

zbiorników retencyjnego i odparo-
wującego.

Przetarg na wykonanie projektu 
i realizację inwestycji wygrała firma 
STRABAG INFRASTRUKTURA PO-
ŁUDNIE Sp. z o. o. Pod koniec wrze-
śnia wykonawca rozpoczął prace od 
rozebrania wysepek rozdzielających 
pasy ruchu na skrzyżowaniach, 
a następnie wycinki drzew.

Po  wykonan iu  inwes tyc j i 
zwiększy się przepustowość ruchu. 
-Odcinkiem drogi krajowej nr 94 
w gminie Wielka Wieś, pomię-
dzy Modlnicą i Szycami, według 
średniorocznego pomiaru ruchu 
wykonanego w 2015 r. przejeżdża 
20 120 pojazdów/dobę, z czego 
2277 to samochody ciężarowe. Dla 
porównania 5 lat wcześniej, zgodnie 
z pomiarami, natężenie ruchu było 
tu o 26 % mniejsze. Można więc sza-
cować, że w 2020 r. średni dobowy 
ruch wzrósł do ok. 26 tys. pojazdów/
dobę. W porannych i popołudnio-
wych godzinach szczytu wartości te 
wzrastają i tworzą się zatory. Wyni-
ka to z faktu, że w tych okolicach 
Krakowa intensywnie, od lat wzrasta 
zabudowa mieszkaniowa, jest dużo 
zjazdów do drogi krajowej i w efek-
cie przepustowość DK94 na tym 
odcinku się wyczerpuje. Problem 
jest widoczny szczególnie w obrębie 
skrzyżowań – dodaje Iwona Mikrut.

Przedsięwzięcie powinno być 
gotowe do końca 2021 roku. Koszt 
wszystkich prac wyniesie 35 490 
199,95 zł.

Kierowcy – zmiana 
organizacji ruchu 

w Modlnicy!

DLA TWOJEGO ZDROWIA I ODPORNOŚCI!

PIECZYWO Z BŁONNIKIEM 

NOWOŚĆ!

Chcesz zadbać o swoje zdrowie i  poprawić odporność organizmu?
Jedz każdego dnia swoje ulubione pieczywo z wysoką zawartością
błonnika. Kupisz go teraz we wszystkich sklepach ZŁOTY RÓG!

- Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Kl ientów w niezwykle
wymagających i  trudnych dla nas wszystkich czasach,
postanowil iśmy wzbogacić naszą ofertę o pieczywo, które ma
zwiększoną zawartość błonnika. Jak wiadomo z badań, błonnik
zawarty w naszej diecie korzystnie wpływa na pracę układu
odpornościowego, pomagając uaktywnić mikroflorę jel itową  -
tłumaczą właściciele Złotego Rogu. - Ponadto błonnik pomaga w
profi laktyce schorzeń cywil izacyjnych: nadciśnienia tętniczego,
nadwagi i  cukrzycy,  a także ułatwia utrzymanie prawidłowego
stężenia cholesterolu.

W sklepach ZŁOTY RÓG  można już kupić trzy rodzaje pieczywa
wysokobłonnikowego - kajzerkę,  chleb Złote Ziarno i  bułkę maślaną.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie produktami z l ini i
ZŁOTE ZIARNO ,  na półkach sukcesywnie będą pojawiać się kolejne
rodzaje uwielbianych przez kl ientów wypieków o zwiększonej
wartości  prozdrowotnej !

Pieczywo rzemieślnicze ze ZŁOTEGO ROGU  wypiekane jest lokalnie,
według tradycyjnej receptury,  wyłącznie z naturalnych składników.

Twoje zdrowie zaczyna się na talerzu!

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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P O D Z I Ę K O W A N I A

P O D Z I Ę K O W A N I A

POWIAT
A.N.Q.A.

Pod koniec września radni Sej-
miku Województwa Małopolskiego 
niemal jednogłośnie uchwalili 
Program Ochrony Powietrza dla 
naszego regionu. Wprowadza on 
m.in. zakaz palenia w kozach 
i kominkach z chwilą wprowadze-
nia alarmu smogowego, wycofanie 
publicznych dotacji do kotłów 
węglowych oraz skrócenie czasu 
reakcji służb na zgłoszenia doty-
czące spalania śmieci.

Program ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego wyzna-
cza działania, których celem jest 
osiągnięcie w całej Małopolsce do 
2023 r. dopuszczalnych norm emi-
sji zanieczyszczeń. Najważniejsze 
działania określone w Programie 
m.in.: promowanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii poprzez 
zapewnienie wyższego dofinansowa-
nia dla OZE, wykorzystanie „zielonej 
energii” w budynkach użyteczności 
publicznej oraz przyspieszenie wdra-
żania uchwały antysmogowej dla 
Małopolski, polegającej na wymianie 
przestarzałych pieców i kotłów.

Pomoc w zdobyciu środków
Jak informują przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego, nowy program 
zastąpi dotychczasowy, przyjęty 
w styczniu 2017 r. Jego głównym 
zadaniem jest poprawa jakości po-
wietrza w jak najkrótszym czasie. 
Ma to być osiągnięte poprzez pomoc 
mieszkańcom województwa w skorzy-
staniu z dofinansowań do wymiany 
źródeł ogrzewania, termomodernizacji 
budynków i wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii.

- Do portfeli mieszkańców Mało-
polski mogą trafić pieniądze nie tylko 
z programów, takich jak Czyste Po-
wietrze, Mój Prąd, czy STOP SMOG. 
Również ulgi termomodernizacyjnej 
i programów gminnych. Dodatkowo 
przewiduje się, że powstaną progra-
my osłonowe dla osób dotkniętych 
ubóstwem energetycznym. Reko-
mendowano m.in. przeznaczenie od 
2021 roku co najmniej 1% dochodów 
własnych gmin na działania zwią-
zane z ochroną powietrza. Część tej 
sumy ma być przeznaczona właśnie 
na programy osłonowe – czytamy 
w komunikacie przygotowanym 
przez Departament Środowiska 
UMWM.

Nowe przepisy zakładają wyco-
fanie publicznych dotacji do kotłów 
węglowych już od 1 stycznia 2021 
roku. Zgodnie z założeniami uchwały 
antysmogowej z 2017 roku, kotły wę-
glowe czwartej klasy należy wymienić 
do końca 2026 roku. Natomiast kotły 
piątej klasy zainstalowane przed 1 
lipca 2017 roku mogą być eksplo-
atowane do końca swojej żywotności.

Obowiązkowa inwentaryzacja 
palenisk i ekodoradcy

Pierwszym etapem wdrażania 
programu ma być inwentaryzacja 
urządzeń grzewczych. Na podstawie 
ustawy o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów, właściciele 
i zarządcy budynku zobowiązani są 
do przekazywania informacji o po-
siadanym rodzaju ogrzewania i klasie 
użytkowanego kotła. Dane te zbierają 
pracownicy gmin. Po uruchomieniu 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków będą one weryfikowane 
przez kominiarzy i powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego.

Zgodnie z założeniami programu, 
w każdej gminie w naszym woje-
wództwie mają funkcjonować ekodo-
radcy. W powiatach zaś powstaną 
stanowiska ekodoradcy ds. klimatu. 
Ich zadaniem ma być pomoc miesz-
kańcom w dotarciu do potrzebnych 
informacji. Udzielą oni także wsparcia 
w skorzystaniu z dostępnych środków 
finansowych. Mają oni być zatrud-
nieni w urzędach najpóźniej do 30 
września 2021.

Kontrole spalania odpadów 
i alarmy smogowe

Zmiany wprowadzone zostały 
również w zakresie przestrzegania 
przepisów o ochronie powietrza. 
Skrócono czas interwencji na zgło-

szenia dotyczące np. spalania śmieci. 
Stosowne służby mają teraz na to 
maksymalnie 12 godzin. Samorzą-
dy będą musiały zaplanować także 
kontrole systemowe, których ilość 
zależna będzie od liczby mieszkań-
ców w gminie. Zgodnie z Programem 
kontrole będą prowadzone w oparciu 
o wewnętrzne procedury kontroli 
palenisk. Gminy są zobowiązane 
opracować je do 30 września przy-
szłego roku.

Oprócz długofalowych w nowym 
POP powstał także plan działań do-
raźnych, realizowanych w sytuacjach 
zagrożenia zanieczyszczeniami powie-
trza. Ustalone zostały trzy stopnie 
alarmu smogowego.

Pierwszy będzie ogłaszany, jeśli 
średnia z ostatnich 12 godzin dla stę-
żenia pyłu PM10 przekroczy 80 µg na 
metr sześcienny. Lokalne samorządy 
zostaną wtedy zobligowane do prze-
prowadzenia prewencyjnej kontroli 
spalania odpadów.

Przy drugim stopniu zagrożenia 
(PM10 przekroczy 100 µg na metr 
sześcienny) oprócz kontroli spalania 
będzie ograniczona aktywność na 
zewnątrz dzieci i młodzieży. Nie będzie 
można stosować dmuchaw do liści 
oraz palić w kominkach i kozach, o ile 
nie są one jedynym źródłem ogrzewa-
nia w budynku.

Po wprowadzeniu trzeciego 
stopnia zagrożenia (PM10 powy-
żej 150 µg na metr sześcienny) do 
wszystkich ograniczeń i działań 
przewidzianych dla 1 i 2 stopnia doj-
dzie m.in. ograniczenie eksploatacji 
urządzeń grzewczych na paliwa stałe 
i ograniczenia prac budowlanych 
związanych z emisją pyłu.

fot.: pixabay

Program Ochrony 
Powietrza uchwalony

POWIAT
A.N.Q.A.

Dyskusja na temat budowy 
połączenia kolejowego pomiędzy 
powiatem olkuskim a Krakowem 
trwa od wielu lat. Na realizację 
takiej inwestycji czekają liczni 
mieszkańcy. Nic więc dziwnego, 
że co kilka miesięcy pojawiają się 
nowe pomysły i koncepcje dotyczą-
ce jej realizacji. Najnowszą z nich 
jest propozycja utworzenia linii 
biegnącej przez Miechów.

O pomysłach na stworzenie połą-
czenia kolejowego pomiędzy naszym 
powiatem i Krakowem pisaliśmy już 
wielokrotnie. Koncepcji snutych przez 
polityków jest wiele: budowa bezpo-
średniej linii w kierunku najwięk-
szego miasta Małopolski, stworzenie 
w Olkuszu przystanku na trasie kolei 
dużych prędkości między Krakowem 
i Warszawą bądź też przebudowa ist-
niejącego torowiska tak, aby można 
było nim dotrzeć z Srebrnego Grodu 
do stolicy województwa bez koniecz-
ności przesiadki.

Kilka lat temu pojawiła się idea 
stworzenia połączenia Olkusz-Kra-
ków biegnącego przez Jaworzno. Do 
tego konieczna jest jednak budowa 
łącznicy prowadzącej z Borowej Górki 
na linii Tunel – Sosnowiec do Pie-
czysk na trasie Kraków – Katowice. 
Władze PKP deklarują, że wybudują 
ten 800-metrowy odcinek do 2023 r. 
Czy im się to uda? – Pożyjemy, zoba-
czymy. Niezależnie od realizacji tego 
pomysłu  zarządca infrastruktury 
kolejowej rozważa realizację innego 
projektu - stworzenie nowej łącznicy 
pomiędzy liniami 8 i 62.

Pomysł taki wysunęli wolbrom-
scy radni zrzeszeni w klubie PiS. 
- Powyższa inwestycja umożliwi 
uruchomienie bezpośredniego po-
łączenia kolejowego części powiatu 
olkuskiego oraz części powiatu mie-
chowskiego z Krakowem, a także 
w dalszej perspektywie pozytywnie 
wpłynie na zrównoważony rozwój tej 
części województwa małopolskiego - 
argumentowali niedawno w swoim 
piśmie, skierowanym do Ministra 
Infrastruktury.

Linia kolejowa nr 62 odgałęzia się 
od trasy Warszawa – Radom – Kielce 
– Kraków na stacji Tunel położonej 
w Uniejowie-Rędzinach na pograniczu 
województw małopolskiego, święto-
krzyskiego i śląskiego. Biegnie stam-
tąd w kierunku Sosnowca Głównego 
przez Wolbrom, Olkusz, Sławków 
i Sosnowiec Południowy. Aby za jej 
pośrednictwem dostać się z Olkusza 
do Krakowa konieczna jest albo prze-
siadka pasażerów z jednego pociągu 
do drugiego w miejscowości Tunel, 
albo zmiana czoła całego pociągu.

- Budowa łącznicy kolejowej 
pomiędzy liniami nr 62 i 8 w pobliżu 
Charsznicy i Miechowa umożliwi 
przejazd pociągu pomiędzy Krako-
wem i Wolbromiem w czasie około 60 
min, co stanowić może alternatywę 
dla transportu samochodowego oraz 
odciążenie zakorkowanych dróg: 
krajowej nr 7 oraz wojewódzkiej nr 

794 - czytamy w piśmie przygotowa-
nym przez radnych. Ich zdaniem na 
bezpośrednim połączeniu kolejowym 
ze stolicą województwa skorzystają 
także sąsiednie samorządy, posia-
dające przystanki kolejowe zlokali-
zowane wzdłuż linii kolejowej nr 62. 
Mowa tutaj m.in. o gminach: Klucze, 
Charsznica oraz Gołcza.

Jak do tego pomysłu ustosun-
kowują się władze Polskich Kolei 
Państwowych? - Obecnie na zlecenie 
PKP PLK realizowane jest studium wy-
konalności dla kolejowych inwestycji 
infrastrukturanych Małopolski. W jego 
ramach rozważane są różne opcje 
budowy czy rozbudowy infrastruk-
tury, w tym budowa bezpośredniego 
połączenia linii kolejowych nr 8 i 62 
– mówi Piotr Hamarnik z Zespołu 
Prasowego PKP PLK.

Przedstawiciele PKP nie podają 
szczegółów tych analiz. Branżowe me-
dia przyznają jednak, że taki wariant 
powinien zostać wzięty pod uwagę. 
- Choć zarządca infrastruktury nie 
podaje na razie żadnych szczegółów 
dotyczących przebiegu ewentualnej 
łącznicy, należy się spodziewać, że 
odgałęziałaby się ona od linii nr 62 
w okolicach stacji Charsznica i pro-
wadziłaby w okolice stacji w samym 
Miechowie - czytamy w artykule 
zamieszczonym na portalu rynek-
-kolejowy.pl

Jak informuje rzecznik PKP, po 
zakończeniu studium możliwe będzie 
zdefiniowanie nowych inwestycji 
w kolejnych latach. Oznacza to, że 
decyzja co do ewentualnej realizacji 
takiego przedsięwzięcie podjęte zo-
stanie dopiero po wykonaniu stosow-
nych kalkulacji.

Do Krakowa  
przez Miechów?

Serdecznie dziękuję przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 
przedstawicielom licznych instytucji, przedsiębiorstw i stowarzyszeń, 

społeczności I LO z dyrekcją na czele i wszystkim uczestnikom pogrzebu 
mojego męża 

za obecność na ceremonii, modlitwę, złożone kwiaty,
zamówione msze święte i wyrazy współczucia.

Dziękuje władzom samorządowym Olkusza, na czele z panem burmistrzem Romanem Piaśnikiem, 
panem Janem Kucharzykiem oraz radnymi z pocztu sztandarowego:  panią Ewą Kiełtyką, 

panem Jerzym Kwaśniewskim i panem Zbigniewem Stachem za udział w tej smutnej uroczystości, 
a także panu Michałowi Latosowi za pomoc w organizacji pogrzebu.

Dziękuję serdecznie księżom: ks. prałatowi Stefanowi Roguli, 
ks. Zenonowi Ptakowi i ks. Maciejowi Forysiowi za udział w odprawieniu eucharystii, 

a szczególnie ks. Stanisławowi Parkicie za prowadzenie nabożeństwa i wzruszającą homilię.

Dziękuję panu Marianowi Kostulskiemu i pracownikom za zorganizowanie uroczystości 
pogrzebowej mojego męża z dużym profesjonalizmem organizacyjnym i wielką klasą.

Dziękuje Straży Miejskiej za obecność na cmentarzu i dbałość 
o bezpieczeństwo zgromadzonych związane z groźbą COVID-u.

Nie jest tajemnicą, że mój mąż śp. Andrzej Kallista, znany i lubiany lekarz, 
sam doświadczył wielu chorób. Od ponad 30 lat stałą opieką medyczną 

z poświęceniem i oddaniem ratując Mu nieraz życie, otaczał go mój brat dr Jacek Miarka, 
któremu teraz publicznie chcę za to z całego serca podziękować.

Ostatnie tygodnie życia mój mąż śp. Andrzej Kallista spędził otoczony profesjonalną 
i serdeczną opieką w hospicjum na Pomorzanach, za co gorąco dziękuję 

paniom opiekunkom, pielęgniarkom i lekarkom, a kapelanowi 
księdzu Stanisławowi Parkicie za udzielone sakramenty i stałe wsparcie duchowe.

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
tym obecnym i emerytowanym, za kondolencje i okazywaną nam od lat życzliwość.

ŚŚPP    Andrzeja Kallisty

Z wyrazami szczerej wdzięczności Maria Kallista
Żona, Córka, Zięć, Siostra, Wnuczki i Wnuki z Małżonkami, Prawnuczki

Z głębi serca dziękujemy wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 

naszego Męża, Taty, Teścia, Brata, Dziadka i Pradziadka

ŚŚPP Tadeusza Kotnisa
Jesteśmy wzruszeni i wdzięczni za dzielenie z nami bólu 

po śmierci bliskiej nam osoby, modlitwę, liczne intencje mszalne i kwiaty, 
a także wszystkie przekazane nam wyrazy współczucia.

Pragniemy podziękować rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, 
przedstawicielom samorządu i wielu lokalnych instytucji 

za serdeczność i wsparcie, jakie zostały nam okazane 
w bardzo trudnych dla nas wszystkich dniach. 
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OLKUSZ
Olgerd�Dziechciarz

Powstała w końcu lat 20. XX 
w. francuska szkoła historyczna 
Annales utrzymywała, że dzieje 
świata winny być rozpatrywane 
na każdym poziomie, a więc o ile 
dotąd uważano, że najważniejsze 
są wydarzenia polityczne, głów-
nie militarne, o tyle historycy 
pokroju Marca Blocha, a w Polsce 
prof. Bronisława Geremka, zaczęli 
przekonywać, że historię powinno 
się badać w wielu aspektach, bo 
historyka winny interesować nie 
tylko rządzący wielonarodowymi 
monarchami królowie, w szcze-
gólności tyrani, toczone krwawe 
wojny, zmieniające losy świata 
traktaty polityczne, ale również 
sprawy pozornie mniejszej wagi, 
te społeczne, antropologiczne, 
dotyczące ludzkiej mentalności, 
wydajności rolnictwa, rozwoju 
gospodarki, kultywowanych oby-
czajów, tworzonej sztuki czy litera-
tury. Historia – wedle nich – winna 
była być więc totalna i korzystać 
z osiągnięć innych nauk, np. 
ekonomii, socjologii czy geografii. 
Idąc tym słusznym tropem uzna-
łem, że dla dogłębnego poznania 
przesławnej historii Olkusza trzeba 
się też pochylić z troską nad czę-
sto efemerycznym, ale przecież 
istotnym i odciskającym piętno na 
życiu wielu ludzi zjawisku, jakim 
są dzieje olkuskiej gastronomii, 
z naciskiem na losy lokali, gdzie 
ludność naszego ukochanego mia-
sta spożywała, a częstokroć i nad-
używała alkoholu.

(...) Jest takie piękne zdjęcie 
z 1914 roku; wokół wojna światowa, 
u nas, na Jurze niezwykle krwawa, 
poległo lub było ciężko rannymi 
prawie 200 tysięcy żołnierzy wielu 
nacji, a tu scenka bukoliczna: ko-
bieta w oknie, raczej ciut starsza, 
a nie panienka z okienka, a za stołem 
w ogrodzie kilku muzyków w mun-
durach austriackich, trzymających 
instrumenty i udających, a może i nie 
udających, że grają: „Nad pięknym 
modrym Dunajem”, albo coś innego 
w tym guście. To jedyne mi znane 
zdjęcie z legendarnej restauracji 
Bobrzeckiego (zwanej „u Bobra”), 
która się znajdowała przy obecnej 
ulicy Augustiańskiej, teraz tam dają 
jedzenie wietnamskie, ale z dekadę 
temu, gdyśmy z kolegami penetrowali 
piwnice tegoż budynku, znaleźliśmy 
sporo pustych butelek po winach 
węgierskich i austriackich sprzed stu 
laty – ani chybi z czasów rzeczonej 
fotografii. Na zdjęciu z I wojny świa-
towej widzimy jednak nie wnętrze re-
stauracji, tylko ogród i okna; jak było 
w środku lokalu, nie wiem. Po latach 
działała tamże słynna „Dwójka”, lokal 
dość wątpliwej konduity, aczkolwiek 
popularny (stąd pewnie oficjalna 
nazwa „Popularna”), nawet w krę-
gach artystycznych; artysta malarz 
Stanisław Stach opowiadał mi kiedyś, 
jak to zachodził do „Popularnej”, by 
incognito i ukradkiem rysować por-
trety zapijających codzienne kłopoty 
mężczyzn, bo przed egzaminami do 
akademii sztuk pięknych ćwiczył 
kreskę szkicując sterane życiem 
twarze; o mało co, a skończyłoby się 
to dla niego poważnym uszczerbkiem 
na zdrowiu, bo któregoś niepiękne-
go dnia przyłapano go na gorącym 
uczynku i portretowani wzięli go za 
…ubeka. W „Dwójce” pod koniec jej 
funkcjonowania urzędował oprych 
o ksywie Gruby, miał „pułkownika” 
na pagonie (ramieniu), którego mu 
wytatuowali w pierdlu, w którym 

swoje odsiedział. Lubił przylać i ge-
neralnie było mu obojętne komu; 
zapamiętałem go najlepiej z jednej 
akcji w „Stylowej”, lokalu podlegają-
cego pod olkuski PSS (przy ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego, na rogu z ul. 
Świętokrzyską). A było tak – w jakieś 
popołudnie pijany „Gruby” wparował 
do „Stylowej”, wiadomo, do tej jej 
części, która była na parterze, bo 
tam lali piwo (i po mordach), a na 
piętrze była tzw. wyższa kultura, 
stoliczki, przykryte ceratowymi ob-
rusami i obsługą, która sama pytała, 
co podać. Na dole było zwyczajnie, 
znaczy po ludzku, stałeś w kolejce, 
czekałeś na kufel, potem czekałeś aż 
ci naleją piwa, nieważne jakiego, bo 
o to nikt nie pytał, w PRL zadawano 
tylko jedno pryncypialne pytanie: 
„Jest piwo?”. Jak było, to się brało, 
a nie marudziło, że nie ma „Krakusa”, 
czy „Żywca”; nie było, to się brało, co 
było, choćby piwo marki „Barbakan” 
(zwane też „zemstą smoka”). No więc 
wparował Gruby, mocno zawiany i już 
w drzwiach rzucił nośne społecznie 
hasło: „Bić Pakuskę”. No, niedobrze, 
pomyślałem, bo przecież mieszkałem 
na Pakusce. Do bitki się nie nadawa-
łem, zwłaszcza z Grubym, bo za młody 
byłem, nawet na izbie wytrzeźwień nie 
dane mi było jeszcze zanocować, a co 
dopiero znaleźć się „pod celą”, więc – 
za przeproszeniem: z czym do ludzi? 
Życie, a przynajmniej zęby, uratował 
mi Chińczyk, brat Grubego, z którym 
szczęśliwym zrządzeniem losu piłem 
piwo, zlitował się nad chuchrem 
i mnie jakoś wyprowadził z lokalu. 
Wspomniałem o „Stylowej”, tej na 
piętrze; o tak, tam chodził lepszy 
garnitur, to jest „elegancja-Francja”, 
bo piło się z tzw. konsumpcją. Udało 
mi się jeszcze być w tej części „Stylo-
wej” tuż przed jej zamknięciem, czyli 
krótko przed tym, gdy zrobiono tam 
lokal ze striptizem, prowadzony przez 
niejakiego Ciana, ale o tym legendar-
nym lokalu i jego świętej już pamięci 
właścicielu może innym razem. Tak 
więc z kolegą z redakcji – traf chciał 
„Przeglądu Olkuskiego”, w połowie lat 
90. zdążyliśmy jeszcze zagościć w od-
chodzącej powoli w niebyt olkuskiej 
„Stylowej”. To było przeżycie pełne 
nostalgii, potem emocji, a zwieńczone 
zostało suspensem. Kelnerka o skrze-
kliwym głosie podała nam menu; 
najpierw, na apetyt poprosiliśmy 
dwa zimne „Żywce”. Pani przyjęła 
zamówienie i nawet dość szybko się 
pojawiła z piwem, tyle, że to był „Oko-
cim”, a może „Leżajsk” („Najlepsze 
piwo to leżajski ful, gul, gul, gul, 
leżajski ful – śpiewał Bufet z zespołu 
Wańka-Wstańka), no nieważne jakie 
konkretnie, ważne, że to nie był zamó-
wiony przez nas „Żywiec”, no i że było 
ciepłe. Na pytanie o „Żywiec” usły-
szeliśmy fundamentalną odpowiedź 
na każde naiwne pytanie w każdym 
lokalu gastronomicznym w czasach 
„Peerelu”: „Wyszedł!”. Czy mogliśmy 
protestować? Mogliśmy, tylko istniało 
ryzyko, że nas wyproszą z lokalu. 
Czy mogliśmy się wycofać? Nie, nie 
mogliśmy, bo piwo, które podała 
nam kelnerka, było już otwarte. Jej 
oczy mówiły: „Nie marudzić mi tu, bo 
szmatą przywalę”.

Oj, mam wspomnienie niedobre 
co do szmat w rękach barmanek 
i kelnerek, zaraz mi się bar w Ka-
towicach przypomniał, z myśliwska 
„Hubertusem” zwany, a przez nas, 
studentów historii na Uniwersytecie 
Śląskim, obdarzony nazwą „Hiberna-
tus”, bo był to jakby zahibernowany 
lokal z głębokiego PRL-u. To tamże 
pewnego nieszczególnie wyjątkowego 
dnia piłem piwo z dziś już nieżyjącym 
przyjacielem, chłopakiem z gór, 
o kędzierzawych, kruczoczarnych 

włosach i zadziornej naturze, którego 
wypatrzyli inni użytkownicy lokalu, 
jak się okazało kibice Górnika Zabrze, 
którzy – co jest zapewne immanentną 
cechą wszystkich kibiców, nie pałają 
sympatią do innych nacji, do Żydów 
w szczególności, a akurat Mirka z so-
bie znanych powodów zakwalifikowali 
to tejże mniejszości etnicznej i na 
dodatek jeszcze religijnej. Sytuacja 
zgęstniała jak bigos, który był za 
długo na ogniu; wszystko zdążało 
do mordobicia. No tak, tylko, że 
nas było dwóch, a ich niemal pełna 
jedenastka plus rezerwowi. I tu po-
jawiła się – nie wiem, kierowniczka, 
barmanka, czy sprzątaczka, no ktoś 
taki, znaczy kobieta w typie Renaty 
Beger, ale zdecydowanie o posęp-
niejszym obliczu, która zdała mi się 
nieomalże tą półnagą kwintesencją 
wolności prowadzącą na barykady lud 
paryski podczas rewolucji lipcowej, 
która wręcz wyrywa się ze słynnego 
płótna Delacroix’a – i nawet – tak 
jak tamta z obrazu – uniosła wysoko 
rękę, tyle tylko, że trzymała w niej 
nie trójkolorową flagę, ino …ścierkę 
do podłogi, szaro-burą, ociekającą 
wodą z mydlinami, i z tą ręką uzbro-
joną w szmatę, wskazując jakiś bliżej 
niesprecyzowany kierunek, krzyknę-
ła: „Panowie, jak się chcecie bić, to 
proszę przed lokal!”. Skoro piszę, to 
co tu piszę, znaczy ocalałem…

Na wspomnianego Grubego moż-
na się było też naciąć w innym słyn-
nym barze piwnym o nazwie mającej 
literackie konotacje, czyli w „Zagło-
bie”, mieszczącym się w parterowym 
budynku wzniesionym na śladzie 
dawnych murów miejskich, vis-à-vis 
parku przy ul. Mickiewicza. To był lo-
kal, który godzien jest przypomnienia 
i uwiecznienia, bo to był najszlachet-
niejszy przykład klasycznej, wymarłej 
niestety peerelowskiej mordowni 
i jako taki zapisał się w pamięci ol-
kuskich bywalców – choć raczej nie 
złotymi zgłoskami. Wchodziło się do 
„Zagłoby” jak do salonu na dzikim 
zachodzie, przez charakterystyczne 
uchylne drzwiczki, jak właśnie w ja-
kimś XIX-wiecznym lokalu na prerii 
i można się było wtedy poczuć jak 
rewolwerowiec, który zaraz stanie 
przy barze, zamówi whisky, potem 
przygarnie jakieś hoże dziewczę… Nic 
z tych rzeczy, w środku nie było ani 
whisky, ani dziewcząt, a z czasem 
nawet te drzwiczki przestały pełnić 
swoją rolę. Niestety, w wyniku nazbyt 
brutalnych kopnięć agresywniejszych 
klientów, drzwiczki tak często wypa-
dały z zawiasów, że z czasem zostały 
na stałe przymocowane do ścian – 
tak na wszelki wypadek – żeby nie 
kusiło. Po lewej był lokal, a po prawej 
ubikacje. Do ubikacji strach było 
chodzić, bo raz, że higiena pozosta-
wiała wiele do życzenia, dwa, można 
się było nadziać na kogoś, kto mocą 

argumentacji siłowej mógł człowieka 
pozbawić gotówki – dlatego większość 
za potrzebą latała do parku, na jego 
końcu, pod tylną ścianę wznoszącej 
się tam kamienicy – stała ubikacja. 
No, przesadziłem, to nie były ubi-
kacje, tylko ustęp, ale to detal, bo 
po prawdzie większość nawet z tego 
przybytku nie korzystała, tylko swoje 
potrzeby fizjologiczne zaspakajała 
gdzie bądź. Skoro „Zagłoba” był 
barem piwnym, to rzecz jasna, dało 
się w nim kupić wyłącznie piwo. Tak, 
właściwie to był cały asortyment tego 
lokalu; chyba mieli jeszcze paluszki, 
ale jak mi Bóg miły, nie pamiętam, 
żeby ktoś je zamówił; stały na półce, 
zakurzone, upscone przez muchy, jak 
nie przymierzając portret Franciszka 
Józefa w knajpie Paliveca, znanej 
w epopei o Jozefie Szwejku – i nikt 
nigdy nie zaryzykował ich kupna. 
Piwo – jak to było w zwyczaju – lano 
do kufli. Kufle myto w zlewie, przy 
kliencie, bo kufli zawsze było mało, 
więc czasami trzeba było poczekać, 
aż ktoś opróżni swój i odda do mycia; 
mój ty Boże, cóż to zresztą było za my-
cie, czy to w ogóle można było nazwać 
myciem, czy bardziej strasznym snem 
pracownika Sanepidu?! Teraz, w do-
bie koronawirusa, to wspomnienie 
ma posmak higienicznego hardkoru 
rodem z opowieści z dreszczykiem – 
mycie kufla polegało bowiem tylko 

na jego zanurzeniu w zlewie pełnym 
gorącej wody z dolanym, albo i nie, 
detergentem, stop, gorąca to ona była, 
jak ją wlewano przy otwarciu knajpy, 
po kwadransie była letnia, a pod ko-
niec dniówki wyglądała jak babciny 
żurek, albo grzybowa. Dygresja mi 
się nasunęła, z innego miejsca, ale 
z tego samego czasu, z baru o nazwie 
„Obywatelska” w katowickiej dzielni 
Piotrowice, w pobliżu akademików 
Uniwersytetu Śląskiego, bywaliśmy 
klientami tego lokalu, ma się rozu-
mieć klasycznej mordowni z daw-
nych, socjalistycznych jeszcze lat 
(ponoć nazwa nawiązywała do faktu, 
że nadzwyczaj często z interwencjami 
bywała tam Milicja Obywatelska, fakt 
faktem kiedy by się tam nie było, 
dochodziło do jakiejś bójki między 
klientami, albo chociaż szarpaniny), 
tam również kultywowano zwyczaj 
mycia kufli poprzez ich krótkotrwałe 
zanurzenie w cieczy przypominającej 
zlewki z obiadu. Jednak nie sama 
ablucja kufli nas zastanawiała, nie, 
do tego już nawykliśmy, naszą fascy-
nację budziła kobieta, która nurzała 
kufle – zwaliśmy ją Truskaweczką, 
bo nos miała faktycznie podobny do 
dużej truskawki, tak z koloru, jak i in-
nych szczegółów, traf chciał, że kiedyś 
wybrał się z nami do „Obywatelskiej” 
kolega, student medycyny, który na 
podstawie właśnie wyglądu organu 
węchu Truskaweczki zdiagnozował 
u niej …kiłę wrodzoną. Ale już dość 

o myciu, nikt się tak naprawdę tym 
nie przejmował, brało się piwo i szło 
w głąb „Zagłoby”, znaczy na salę. Kto 
tam nie był, to naiwnie myśli, że szedł 
sobie taki klient do wolnego stolika 
i siadał. Nic z tych rzeczy, tam w ogóle 
nie było stolików, tylko długie wyso-
kie blaty, przy których można było 
wyłącznie stać. Można było jeszcze 
przysiąść na parapecie okna, ale to 
groziło wypadnięciem mniej trzeźwe-
go klienta, co, niestety zdarzało się 
wcale nie sporadycznie, więc z czasem 
w oknach zamontowano kraty. Byłem 
tam kiedyś świadkiem sceny zakra-
wającej o cud, gdyż świadkowałem 
zamianie pustego kufla w pełny, bo-
wiem klient po wypiciu piwa schował 
na moment kufel pod blatem, a potem 
uśmiechając się od ucha do ucha wy-
ciągnął go i postawił na blacie, tyle że 
znów był pełny żółtego płynu; do dziś 
nie wiem, czy to było piwo, którego 
dolał z ukrytej pod stołem butelki, czy 
efekt pracy jego nerek, nie wiem, bo 
zrobiło mi się niedobrze i pośpiesznie 
się ewakuowałem. To że bywali w „Za-
głobie” chuligani, to wcale nie znaczy, 
że wyłącznie oni, wszak zapamiętałem 
z tej miejscówki na przykład spokojne 
oblicze profesora Romana Nowosada, 
wysoko cenionego polonisty z liceum 
im. Króla Kazimierza Wielkiego, który 
lubił tam zaglądnąć na duże jasne, 
a zwykł wypijać je nieśpiesznie, przy 
okazji przeglądając gazetę. Lokal 
funkcjonował jeszcze na początku 
lat 90. Potem zamienił się w bar o in-
trygującej nazwie „Przechowalnia”, 
ale ta już działała jedynie w części 
dawnej Zagłoby; „Przechowalnia” to 
już nie była dobra oldskulowa mor-
downia, ale knajpka z ambicjami. 
Odbywały się tam nawet koncerty, 
czego dowodem znalezione w moich 
przepastnych archiwach zdjęcia 
z 2005 roku, z koncertu Sebastiana 
Łanika, ale już nie pomnę, czy grał 
tam wtedy jako Trycjator z Krainy 
Lempu, czy z zespołem Żywioły. 
Potem przez chwilę działał tu jeszcze 
lokal o nazwie „Kaktus” (wiadomo, 
człowiek nie kaktus, musi częściej 
pić), ale w końcu i jego zamknięto 
na głucho. Dziś ta część dawnego 
„Zagłoby” chyli się ku upadkowi, a w 
sali głównej dawnego baru są jakieś 
sklepy z narzędziami czy oknami. 
Normalnie z żałości wątroba się kraje.

Niewiele też pozostało, poza 
pamięcią, z chętnie odwiedzanej, 
można by rzec modnej kawiarni „Gór-
nicza”, która mieściła się na parterze 
budynku PSS-u, przy ul. 1 Maja 
(dziś Króla Kazimierza Wielkiego) - 
obecnie jest tam sklep spożywczy. 
Zdarzyło mi się w latach 80. gościć 
tam kilka razy, aczkolwiek akurat 
do stałych bywalców nie należałem, 
co zważywszy na mój ówczesny wiek, 
raczej dobrze o mnie świadczy. Nie 
mam więc jakichś rewelacyjnych 
z niej wspomnień; nie mniej znana mi 
jest opowieść o „Górniczej” z czasów 
wcześniejszych, z lat 60., gdy „dyżu-
rowali” w niej godzinami nad „małą 
czarną” poeta Andrzej Trzeciak i jego 
kamaryla. Kolega Trzeciaka, Marian 
Odrobiński, wspominał mi kiedyś, 
że czas wypełniało im nawiązywanie 
kontaktu wzrokowego z co śliczniej-
szymi dziewczynami, a Trzeciakowi 
zdarzało się tamże spisywać wiersze 
na chusteczkach. Późniejszy autor 
„Obietnic i piołunów” miewał szalone 
pomysły; malarz Jerzy Kantorowicz 
wspominał, że „Trzeciak niski, chudy 
i diablo inteligentny”, dodatkowo 
gość, który „się nie dawał”, i po-
trafił być kontrowersyjny niczym 
legendarny poeta Rafał Wojaczek, 
któremu zdarzyło się wyjść z knajpy 
w Mikołowie przez szybę wystawową, 
weźmy choćby pomysł Trzeciaka 

z udawaniem …umarłego; koledzy 
nieśli go przez Olkusz, zaś rzekomy 
trup śpiewał łacińską wersję pieśni 
pogrzebowej „Dobry Jezu, a nasz 
Panie, daj mu wieczne spoczywanie”. 
Sześciu kolegów wniosło Trzeciaka do 
„Górniczej” i położyło na zsuniętych 
stołach. Kierowniczka lokalu wyka-
zała obywatelską postawę i wezwała 
organa władzy ludowej, toteż dow-
cipnisie trafili na komendę. Innym 
razem Trzeciak wręczył w restauracji 
Kantorowiczowi stary banknot 50 
rublowy, na którym było napisane: 
„Drogiemu Jerzemu na drobne wy-
datki od podupadłego dziedzica”. 
Poecie częstokroć towarzyszył jego 
ukochany pies, który miał urzekający 
wszystkich zwyczaj szczerzenia kłów 
i zajadłego ujadania za każdym ra-
zem, gdy słyszał nazwisko Władysła-
wa Gomułki, ówczesnego pierwszego 
sekretarza Komitetu Centralnego 
PZPR. No, niestety, Trzeciak zmarł 
w latach 90. w Warszawie, i nie ma 
już również „Górniczej”…

Serce też mi się kraje, jak widzę 
drzewa wycinane w ramach rewitali-
zacji parku na Czarnej Górze; miała 
powstać oaza zieleni, a będzie ładny 
i pewnie potrzebny obiekt sportowy, 
ale zawodnicy i kibice będą się prażyć 
w słońcu i wdychać spaliny jeżdżą-
cych wokół samochodów. A szkoda, 
bo była to w zamierzchłych czasach 
enklawa zieleni, w której działała 
lubiana w pewnych kręgach restau-
racja, jeszcze przedwojenna, o ładnej 
nazwie „Leśniczanka”. Mieściła się 
w urokliwym drewnianym budynku, 
gdzie w przestronnej sali znajdowały 
się boksy, które zapewniały części 
klientom pewną dozę intymności. 
Tutaj nie tylko pito, ale i konsumo-
wano, tym bardziej w czasach, gdy 
w ramach zwalczania alkoholizmu, 
starano się popularyzować zakąski. 
Królowały trzy rodzaje zakąsek: 
śledziki, żółty ser i jajeczko w ma-
jonezie; z „Leśniczanki” pamiętam 
głównie dwie pierwsze. Różnie bywało 
ze świeżością zakąsek, bo wiadomo, 
ile można zjeść czegoś, co jest obo-
wiązkowe? Wypić, wiadomo, można 
dużo, ale z zakąskami tak łatwo nie 
jest, a tu do każdego drugiego piwa 
był mus zakupu zakąski. Jeśli się 
komuś chciało stać co rusz w kolejce, 
tylko po jedno piwo, wtedy zakąski nie 
musiał brać, ale już zamawiając dwa 
piwa zakąska była ustawowo obliga-
toryjna. Piętrzyły się więc na stołach 
niezjedzone śledziki i serki, które 
potem wracały do lad chłodniczych, 
następnie znów wędrowały na stół, 
kolejny raz wracały do lad, by jeszcze 
raz zostać wydanymi w ramach obo-
wiązkowej zakąski, i tak w nieskoń-
czoność… Nie oszukujmy się, to miało 
fundamentalnie negatywny wpływ 
na ich wygląd: odchodziła ochota na 
konsumpcję śledzi piątej świeżości 
i sera o stwardniałych końcówkach, 
które z godziny na godzinę unosiły 
się, jakby zakąska się poddawała. 
Jedzenie już nie było ryzykiem, ale 
desperacją. Przypomina mi się w tej 
chwili akurat nie olkuski, ale krakow-
ski lokal, teraz tam jest tzw. Nowe 
Miasto, ale kiedyś funkcjonowały 
punkty szybkiej gastronomi, gdzie 
królowały kiełbaski na gorąco, fasolki 
po bretońsku i wątróbki (zapamiętam 
na całe życie: wątróbka wieprzowa 
po …żydowsku za 4 zł 40 gr). To tam 
widziałem w ladzie chłodniczej śledzia 
w oleju oblepionego muchami, na 
których zdążyła wyrosnąć pleśń cen-
tymetrowej wysokości; nie odważyłem 
się nic zamówić...

Ze wspomnień bywalca olkuskich lokali 
gastronomicznych od późnego PRL- do 

współczesności, cz. 1.
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R E K L A M A

ZGŁOŚ  
INTERWENCJE
TEL. 32 754 44 77

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

- W Żuradzie nie wszystkie domo-
stwa otrzymały harmonogram odbio-
ru śmieci – ja nie dostałem, a sąsiad 
i owszem. Dlaczego mieszkańcy 
otrzymali je wybiórczo? - zadzwonił 
do nas mieszkaniec Żurady, pytając 
także o to, w jaki sposób gmina (po-
za dostarczaniem harmonogramów 
do domów) informuje mieszkańców 
o terminach odbioru śmieci.

Magistrat przyznaje, że pewne 
niedociągnięcia mogły się zdarzyć. 
- W związku z trwającym okresem 
przejściowym między ustaniem jed-
nej, wejściem w życie nowej umowy na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
w tym jednym miesiącu mogły zdarzyć 
się pewne utrudnienia w dystrybucji 
harmonogramów. Nie powinny się 
one powtórzyć w przyszłości. Gmina 
Olkusz podpisała jednak umowę 
z serwisem Moje Odpady, dzięki 
czemu dostęp do harmonogramów 
odbioru odpadów oraz instrukcji 
segregacji stał się prostszy niż dotąd 
– odpowiada rzecznik prasowy UMIG 
Olkusz Michał Latos.

Wspomniany serwis Moje Od-
pady jest dostępny pod adresem 
https://olkusz.moje-odpady.pl/ 
Można także zainstalować na telefonie 
aplikację (ze Sklepu Play lub App Sto-
re). W aplikacji są dostępne aktualne 
harmonogramy oraz instrukcja segre-
gacji śmieci. Przez aplikację możliwe 
jest również zgłoszenie dzikiego wysy-
piska, robiąc zdjęcie, które zostanie 
przekazane do urzędu z informacją 
o lokalizacji.

Nie wszyscy jednak korzystają 
z internetu. Rzecznik zapytany o to, 
czy harmonogramy w formie papiero-
wej docierają regularnie do każdego 
domostwa w gminie Olkusz twierdzi, 
że tak (oprócz tego jednego miesiąca 
przejściowego). Poza tym – jak zapew-
nia magistrat – firma zajmująca się 
odbiorem śmieci daje informacje do 
prasy, a harmonogramy są przeka-
zywane także sołtysom.

Co z harmonogramem 
odbioru śmieci?

Olkusz

Studia inżynierskie
i licencjackie

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! 

 Kadry i płace w praktyce
 Marketing i zarządzanie sprzedażą
 Zarządzanie jakością
 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Karolina Warat

Studentka na kierunku
zarządzanie menedżerskie

R E K L A M A

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia kontaktu konieczne 
jest podanie numeru telefonu na każdym skierowaniu.

Informacje udzielane są pod numerami telefonu: 32 642 80 90, 32 645 81 07

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu informuję, iż celem 

ograniczenia konieczności dojazdów do Szpitala, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego 

oraz komfortu świadczeniobiorców,  od dnia 26.10.2020 r od godziny 8.00 do godziny 15.30 będzie można 

składać skierowania na udzielane świadczenia w zakresie: 

1. Poradni: Rehabilitacyjnej, Gruźlicy i Chorób Płuc

2. Rehabilitacji Stacjonarnej: Ogólnoustrojowej, Pulmonologicznej

3. Rehabilitacji Dziennej

4. Rehabilitacji Ambulatoryjnej

w skrzynce umieszczonej na I piętrze w budynku przy ul. Bylicy 1.

Skrzynka oznaczona napisem "Skierowania do Małopolskiego 

Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły". 
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

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

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

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

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 
62 61 731. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki). 
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestra-
cja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wiel-
kiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 
8.00-17.00.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabili-
tacji Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 
pon., pt. Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz 
dla dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:45‒19:30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzar-
trii, afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przeły-
kania). Tel. 32 62 61 731.

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

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie 
chorób nerek, układu moczowego, nadciśnie-
nia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmie-
ście 11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

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

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

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu

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

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

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

Aby usunąć zaćmę na NFZ „OKO TEST” pod  
kierownictwem medycznym dr n. med. 
Violetty Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. 
Nullo 35B. Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 
9‒16. www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i dorosłych: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kon-
taktowe, badania profilaktyczne. VIS-OPTICA, 
Olkusz al. 1000-lecia 20. Gabinet czynny 
codziennie od 14.00, w soboty 10.00 – 14.00. 
Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970. 

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

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista 
chorób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, 
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 
643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista 
chorób dzieci, neonatolog. Diagnostyka 
i leczenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. 
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Optica) 
Rejestracja tel. 502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. 
USG, EKG, HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.
com/lekarzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, spe-
cjalista chorób noworodków. Profilaktyka 
dzieci zdrowych, leczenie dzieci chorych. 
USG: stawów biodrowych, mózgu, jamy 
brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14A. Rej. tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra 
specjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 
921, 505 988 780.

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

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

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

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.

Gabinet psychoterapii uzależnień i psycho-
logiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady 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.



9Przegląd Olkuski | 16 października 2020 |www.przeglad.olkuski.pl O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Agata Majda, psycholog, terapia krótkoter-
minowa. Tel. 512 331 430. www.pracownia-
terapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 
28. Czw. 14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 
89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, 
czw. 8-13, pt. 15-20. www.opoczynska-mora-
siewicz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 
510 120 408. 

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, 
stawów obwodowych i mięśni. Terapia: 
kobiet w ciąży, dysfunkcji dna miednicy, 
blizny. Kinesioteraping, szeroki wybór 
masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. Tel. 502 
212 663, www.fizjo-strefa.pl

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJO-
MED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok 
Skarbka) Tel. 600 585 055. www.fizjomed-
-olkusz.pl

Bianka Klich Fizjoterapia. Od 3.10.2020r. 
zapraszamy do nowego gabinetu. Klucze, ul. 
Dworska 19A. Przez cały październik -20% na 
wszystkie usługi. Tel: 797 847 948.

Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poope-
racyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 
885 628 627.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-
-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro (Medesto).

CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjote-
rapia neurologiczna: udary mózgu, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.
fizjoterapia.olkusz.pl

REUMATOLOG 

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. 
reumatologii, spec. chorób wewnętrznych, 
wtorek 16.00 – 18.00. Tel. 32 62 61 731. 

STOMATOLOGIA 

Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-
18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 

CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr 
n. med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, 
lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 
8.00 – 11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.  

Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 
13.30, czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 
726 28 87, 668 525 532. 

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. 
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 10.00-
17.00, pt. 9.00-15.00, rejestracja w godzi-
nach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 
27 37 wew. 37.

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 
14 (vis a vis kładki nad torami). Godziny 
przyjęć: pon., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; 
sob. od 8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.
Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek – 
piątek 9.00 – 18.00.
Medesto, medycyna, stomatologia, przy-
chodnia stomatologiczna. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 604 294 088.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefo-
niczna: 602 276 667. 

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 
305 405. 

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

— CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 

Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomato-
logicznej Barbara Kucharzewska – Malik, 
specjalista chirurgii stomatologicznej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 
8‒14, śr. i pt. 12‒18, czw. 8.00-14.00. Reje-
stracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805 
027. Umowa z NFZ. 

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

— TECHNIKA DENTYSTYCZNA

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

TRYCHOLOG

Studio Venus Expert Dominika Kłębek, 
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.

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

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, dermato-
logia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. 
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikroderma-
brazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas 
hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi 
dematologiczne.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbo-
lesne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, 
ul. Dworska 19A tel. 690-960-150 www.
podologiakosmetyka.pl 
Medesto - Gabinet Medycyny Estetycznej, 
duży wachlarz zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 604 294 088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermolo-
gie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, 
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, 
kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, 
ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabi-
net-uroda.pl 

UROLOG 

Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwar-
tek 14:00‒17:00. 

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 12.30 - 14.00, ul. Jana 
Pawła II 30, Olkusz. Choroby nerek, prostaty, 
kamica moczowa, diagnostyka USG i leczenie. 
Rej. 9.00‒15.00. Tel. 32 643 30 19. 

USG 

Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw 
kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 
603, www.usgolkusz.pl

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. spe-
cjalista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10‒19, sob. 9‒13.

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi 
chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30‒17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok 
„Skarbka”). Godz. 15.30‒18, tel. dom. 32 643 
38 46, 600 249 359.  

R E K L A M A

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

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

17.10. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

18.10. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

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

20.10. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 43

21.10.	 K.	K.	Wielkiego	24	- dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

22.10.	 Rabsztyńska	2	- dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICARabat 40 zł

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60
(obok Poczty) gab. 309 III p. 

tel. 570 691 681

www.kosmetyka-olkusz.pl

Centrum 
kosmetologii
estetyczne

Polub nas na

Depilacja laserowa

USUWANIE:
● PRZEBARWIEŃ ● RUMIENIA

● NACZYNEK 
● FOTOODMŁADZANIE

WIELOLETNIA PRAKTYKA
W KOSMETOLOGII 

LASEROWEJ

Olkusz, Na Skarpie 14

Krzysztof KluczewskiKrzysztof KluczewskiKrzysztof KluczewskiKrzysztof Kluczewski

 
PRYWATNY GABINET

DENTYSTYCZNY 
(vis a vis kładki nad torami)

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek, Środa od 14:00

Wtorek, Czwartek od 16:30

sobota od 8.00 do 11.00

( ( ( ( 32 645 32 645 21 21 080832 645 32 645 21 21 0808

lekarz dentysta

Leczenie
wspomagane
mikroskopem

Leczenie
wspomagane
mikroskopem
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OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

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

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

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

 ǧ Sprzedam Skodę Felicję  
2001 r., 1.6MPI, benzyna +gaz, 
2000 zł. Tel.(668)322880.

 ǧ Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie ul. Mickiewicza (blok)  
40 m2 . Tel.(668)420955.

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 

(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

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

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

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

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

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

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: 
pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż 

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

OKOLICZNOŚCIOWE

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

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

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

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

sze zdjęcia do dokumentów w 3 
minuty + retusz gratis (możli-
wość dojazdu do klienta). Tel.
(600)057911, (692)736760.

MOTORYZACJA
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.

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

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

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI 
Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.
 ǧ Sprzedam mieszkanie 3-poko-

jowe, 60 m², II piętro, Olkusz, 
ul. Tuwima, cena 265000 do 
negocjacji. Tel.(690)547388.

PRACA
 ǧ Zatrudnimy osobę do 

samodzielnego prowadzenia 
księgowości, na pełny etat. 
Kontakt pod numerem telefonu.
(733)700757, 505258526.

POWIAT 
A.N.Q.A.

Od początku września do końca 
listopada w całej Polsce przeprowa-
dzany jest Powszechny Spis Rolny. 
Udział w nim jest obowiązkowy. Ba-
danie prowadzone jest głównie przez 
Internet, ale nie tylko. W paździer-
niku w województwie małopolskim 
pracę rozpoczęło 550 rachmistrzów 
spisowych, którzy pomogą rolni-
kom wypełnić obowiązek spisowy. 
Z uwagi na sytuację epidemiczną 
będą kontaktować się z nimi przede 
wszystkim telefonicznie.

Jak informuje Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie, Powszech-
ny Spis Rolny jest realizowany jako 
badanie pełne, skierowane obligato-
ryjnie z mocy ustawy do wszystkich 
użytkowników gospodarstw rolnych. 
Udział w nim jest obowiązkowy, a jego 
brak może skutkować nałożeniem kary 
grzywny określonej w ustawie o sta-
tystyce publicznej. Spis realizowany 
jest raz na 10 lat. Poprzedni odbył się 
w Polsce w 2010 r. Obowiązek realizacji 
spisów nakłada na państwa członkow-
skie prawo Unii Europejskiej.

Celem spisu jest m.in.:  dostarcze-
nie informacji niezbędnych do planowa-
nia polityki żywnościowej, zapewnienie 
bazy informacyjnej o gospodarstwach 
rolnych i związanych z nimi gospodar-
stwach domowych oraz analiza zmian, 
jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich 10 lat. W  ramach spisu 
zbierane są takie informacje jak: rodzaj 
i powierzchnia użytkowanych gruntów, 
liczba maszyn i urządzeń w gospo-
darstwie rolnym, ilość hodowanych 
zwierząt czy zużycie nawozów.

Do tej pory spisało się 13 tys. 
gospodarstw rolnych w Małopolsce, 
co stanowi około 9% wszystkich go-
spodarstw w naszym województwie. 
– Informacje zebrane w spisie będą 
podstawą do kreowania polityk rolnych 
i społecznych tak ważnych dla rozwoju 
polskiej wsi – podkreśla Agnieszka 
Szlubowska, dyrektor Urzędu Staty-
stycznego w Krakowie.

Podstawową i obowiązkową meto-
dą realizacji jest samospis internetowy, 
przeprowadzony za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej na 
stronie internetowej pod adresem 
http://spisrolny.gov.pl. Rolnicy, któ-
rzy nie posiadają dostępu do Internetu 

lub mają trudności z wypełnieniem 
formularza on-line mogą skorzystać 
z formy samospisu przez telefon, dzwo-
niąc na infolinię pod numer telefonu:  
22 279 99 99.

W każdym urzędzie gminy oraz w urzę-
dzie statystycznym są dodatkowo udo-
stępnione w godzinach pracy stanowiska 
komputerowe, gdzie rolnicy mogą się 
spisać. W ramach metod uzupełniających 
z osobami, które nie spiszą się samodzielnie 
będą kontaktować się rachmistrzowie spi-
sowi, przede wszystkim telefonicznie, a jeśli 
pozwoli na to sytuacja epidemiczna również 
bezpośrednio z zachowaniem reżimu sani-
tarnego. Jeżeli z użytkownikiem gospodar-
stwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, 
rolnik ma obowiązek udzielić mu odpowiedzi 
na pytania z formularza spisowego.

– Dziękuję wszystkim rolnikom, 
którzy do tej pory wzięli udział w Po-
wszechnym Spisie Rolnym i proszę 
pozostałych o zaangażowanie się 
w to przedsięwzięcie. To wyraz naszej 
odpowiedzialności, a w konsekwencji 
również troski o kondycję polskiego 
rolnictwa. Pozyskane dane pozwolą 
nakreślić właściwe kierunki rozwoju ob-
szarów wiejskich w Małopolsce, co jest 
szczególnie istotne – mówi wojewoda 
małopolski Łukasz Kmita.

Rolniku, spisz się!

POWIAT 
KPP�w Olkuszu

Okres jesienny to pora, kiedy 
widoczność ma największy wpływ 
na powstawanie kolizji i wypadków 
drogowych. To czas szczególnie 
niebezpieczny dla pieszych. Jesie-
nią widoczność może być zła nawet 
w ciągu dnia. Pieszy jest gorzej 
widoczny nawet tam, gdzie są oświe-
tlone ulice. Przy takich warunkach 
atmosferycznych kierowca widzi go 
w ostatniej chwili i nie zawsze zdą-
ży w porę wyhamować. Nie trudno 
wtedy o tragedię.

Jesienią szczególnie zagrożoną  
grupą uczestników ruchu drogowego 
są piesi. Aura, która panuje na ze-
wnątrz, ma niekorzystny wpływ na 
samopoczucie i często rozprasza uwagę 
kierowców. Do tego dochodzi wcześnie 
zapadający zmierzch, co ma związek ze 
słabą widocznością pieszego na drodze. 

O tej porze roku piesi zazwyczaj 
ubrani są w ciemną odzież, to znacznie 
ogranicza  ich widoczność.  Kierowca 
samochodu widzi pieszego w ostatniej 
chwili. Przy mokrej nawierzchni dro-
ga hamowania pojazdu znacznie się 
wydłuża - kierowca nie jest w stanie 
szybko zareagować i na drodze często 
dochodzi do potracenia. 

W trosce o bezpieczeństwo Policja 
apeluje apelujemy o:

- korzystanie z elementów odbla-
skowych. Jeśli pieszy ma na sobie jasne 
ubranie, widoczny jest z odległości 
około 50 metrów. Gdy ma kamizelkę 
odblaskową lub inny odblaskowy 
element jego widoczność sięga od 150 
nawet do 300 metrów.

- o korzystanie z chodnika, 
a w razie jego braku - z pobocza 
drogi. Jeżeli nie ma pobocza lub 
czasowo nie można z niego korzystać, 
wówczas można poruszać się przy 
jezdni, ale pod warunkiem, że  pieszy 

korzysta z niej najbliżej krawędzi 
i ustępuje miejsca nadjeżdżającemu 
pojazdowi. Korzystając z pobocza 
lub jezdni, należy poruszać się lewą 
stroną drogi. 

- o zachowanie ostrożności przy 
przejściach dla pieszych.  Nie należy 
wchodzić na jezdnię bezpośrednio 
przed jadący pojazd nawet w pobliżu 
przejść dla pieszych. 

Z kolei do kierowców policjanci 
apelują o dostosowanie prędkości do 
panujących warunków na drodze, 
zachowanie bezpiecznej odległości 
pomiędzy pojazdami i szczególnej 
ostrożności przy podjeżdżaniu do 
przejść dla pieszych. 

Nie mamy wpływu na panujące 
warunki atmosferyczne, jednak zacho-
wanie zdrowego rozsądku i przestrze-
ganie przepisów ruchu drogowego przez 
kierujących, jak i pieszych z pewnością 
przyczyni się do zmniejszenia wypad-
ków i kolizji na drogach! 

Dbaj o bezpieczeństwo! 
Noś odblaski!

Nad Białą
Przemszą

  LGD przeznaczyło na realizację tego celu 
dofinansowanie o łącznej kwocie 117 829,00 zł., 
a umowy z grantobiorcami zostały już uroczyście 
podpisane.  

    Celem przedsięwzięcia jest promocja obszaru 
z wykorzystaniem jego lokalnych zasobów przy- 
rodniczych, kulturowych i historycznych, ochrona 
dziedzictwa kulturowego regionu, jak również 
pielęgnowanie tradycji. 

   Serdecznie gratulujemy podpisanych umów i wraz 
z grantobiorcami cieszymy się, że wykonane zadania 
przyczynią się do promocji naszego obszaru, 
w oparciu o lokalne bogactwa przyrodnicze, 
kulturowe i historyczne. 

1 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
Nawojowa Góra – Wydanie monografii „125 lat 
OSP Nawojowa Góra”
2. Stowarzyszenie Nasz Tenczynek – Album 
fotograficzny „Tenczynek na starej fotografii” 

4. OSP Bukowno Miasto – Promocja monografii 
jako element szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa 
lokalnego animowane przez OSP Bukowno Miasto 
na obszarze Miasta Bukowno.

   Rozwijanie kapitału społecznego jest jednym 
z głównych działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Nad Białą Przemszą”. W myśl tego 
zadania LGD realizuje projekt grantowy pt. 
„Promocja obszaru w oparciu o lokalne zasoby 
przyrodnicze, kulturowe i historyczne”. 3. Fundacja Zakładów Górniczo- Hutniczych 

„Bolesław” – Opracowanie monografii i promocja 
reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów 
Górniczo- Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie 
jako dziedzictwo lokalnego obszaru 

W ramach projektu grantowego zrealizowane 
zostaną cztery zadania: 

ZAPRASZAMY NA MECZ 
I LIGI KOBIET

ZAPRASZAMY NA MECZ 
I LIGI KOBIET

STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJSTOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ

O L K U S ZO L K U S Z v.s.v.s.

Hala Mosir Olkusz, ul. Wiejska 1 A

sobota 17.10.2020,  godz. 17:00

KS ZGODAKS ZGODA
RUDA
ŚLĄSKA
RUDA
ŚLĄSKA

OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK I DEZYNFEKCJI

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

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

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

R E K L A M A

Małopolski Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły w Jaroszowcu poszukuje

Oferty CV należy składać na adres
email: sekretariat@wschp.pl 
tel. 32/6428090 wew. 58 

lub 508 882 863. 

Fizjoterapeutów
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Pompa ciepła w pytaniach i odpowiedziech
Bardzo często inwe-

stor, który rozważa 
możliwość zamontowa-
nia pompy ciepła, za-
stanawia się ile będzie 
go kosztować inwesty-
cja i czy ma ona uzasad-
nienie ekonomiczne. 
Spróbujmy rozważyć 
przykładowy proces fi-
nansowania takiej in-
westycji.

W numerze:
Okna PVC czy ALU 
  strona 4

Porównanie pokryć 
dachowych  strona 5

Czy prace budowla-
ne można prowadzić 
zimą? strona 7

Co zrobić z odpadami 
po remoncie w miesz-
kaniu strona 8

c.d. na str. 2 i 3
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cd ze str. 1
Przyjmijmy do naszych rozważań budy-

nek mieszkalny jednorodzinny o powierzch-
ni 140 m2, wyposażony w kotłownię gazową. 
Przyjmijmy, że dla sfinansowania inwestycji 
zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 300 
000 zł. Przy założeniu:

- rata stała,
- oprocentowanie 5%,
 -okres kredytowania 30 lat,
– wielkość raty wyniesie 

1610 zł/mc.
Możemy założyć, że przy zamianie kotłow-

ni gazowej na pompę ciepła z kolektorem po-
ziomym wielkość kredytu wzrośnie o 30 000 zł, 
przy tych samych założeniach rata miesięcz-
na wzrośnie o 160 zł, co daje rocznie 1920 zł. 
Roczne koszty ogrzewania będą niższe o:

- różnica w kosztach paliwa 
i energii elektrycznej 1 200 zł

- roczny koszt przeglądu kotła 
(pompa ciepła nie wymaga 
takich przeglądów) 250 zł

- roczny koszt opłat stałych 
z tytułu przyłącza gazowego 
516 zł
SUMA 1 966 zł
Żywotność kotła jest około dwukrotnie 

mniejsza od żywotności pompy ciepła, zatem 
w okresie kredytowania dojdzie do wymiany 
kotła, koszt takiej wymiany to około 8 000 zł.

Podsumowując: Na najczęściej zadawa-
ne pytanie „Po jakim czasie mi się to zwróci?” 
odpowiedź jest jedna: zacznie się zwracać po 
pierwszym roku, a oszczędność wyniesie 46 
zł/rok. Po 15 latach będzie to oszczędność 46 

x 15 lat + 8000 = 8 690 zł. W okresie kredyto-
wania daje to kwotę 8 690 + 46 x 15 = 9380 zł

Z powyższego wyliczenia wynika, że je-
dyne oszczędności moga wyniknąć z koniecz-
ności wcześniejszej wymiany pieca. Chciałem 
jednak przeciwstawić się opiniom głoszonym 
na różnych forach, które mówią, że pompa 
ciepła nigdy się nie zwróci. Jest to ewidentna 
nieprawda. Po prostu oszczędności w kosz-
tach ogrzewania pozwalaja na sfinansowa-
nie zakupu droższej pompy ciepła, a jej duża 
żywotność daje wymierne korzyści inwesto-
rowi. Na koniec pragnę dodać, że w naszej 
kalkulacji wszystkie koszty porównywaliśmy 
z najtańszym (oczywiście oprócz pompy cie-
pła) sposobem ogrzewania tj. gazem ziemnym. 
W przypadku innych rozwiązań, takich jak olej 
opałowy, czy gaz płynny korzyści wynikające 
z zastosowania pompy ciepła są wielokrotnie 
większe.

Źródło: arcontg.pl
Arcon Technika Grzewcza, ul. Oświęcim-

ska 73, Chrzanów

Pompa ciepła – informacje 
dla użytkownika, którego nie 
interesują dane techniczne

Najważniejszą zaletą pompy ciepła jest podkreślana przez wielu ekspertów, 
jej wieloletnia bezawaryjność i bezobsługowa praca. Producenci nie wyma-
gają okresowych przeglądów ani wymiany żadnych podzespołów. Gwarancja, 
tak jak w przypadku pompy ciepła IVT, może dochodzić do pięciu lat, a na 
sprężarkę nawet dziesięć lat (choć tu są już wymagane coroczne przeglądy).

Na pewno nie bez znaczenia będzie dla 
domu fakt jak mało miejsca zajmuje pompa 
ciepła i to, że jest absolutnie czysta, co ozna-
cza, że pomieszczenie w którym się znajduje 
można wykorzystać na inne cele np.: pralnię, 
suszarnię czy małą siłownię.

Pompa ciepła wraz z kolektorem piono-
wym posiada jeszcze jeden niebagatelny atut, 
staje się źródłem chłodu dla budynku miesz-
kalnego. Wszystko to sprawia, iż zastosowanie 
pompy ciepła, wentylacji i instalacji chłodze-
nia pasywnego zapewnia najwyższy komfort 

nie tylko w zimie ale także w lecie i wszystko to 
przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

Dla odmiany pompa ciepła z kolektorem 
poziomym zapewni Państwu piękny trawnik. 
Tak, tak kilkuletnia obserwacja pozwoliła nam 
i naszym klientom zauważyć, że krety bardzo 
nie lubią przedzierać się przez instalację dol-
nego żródła.

Pompa ciepła jest zatem niezbędnym wy-
posażeniem budynku dla wszystkich, którzy 
cenią sobie nowoczesność, wygodę, niskie 
opłaty i ekologię.

Na koniec kilka słów o nas. Ze wszyst-
kich wymienionych powyżej zalet pompy cie-
pła będziemy mogli skorzystać pod jednym 
warunkiem: montażem pompy ciepła zajmie 
się doświadczona w tym zakresie firma. Pom-
pa ciepła jak żadne inne urządzenie grzewcze 
jest wrażliwa na błędy popełnione zarówno na 
etapie projektowania jak i montażu. Jako że 
wykonaliśmy ponad 70 takich instalacji, zdą-
żyliśmy się wiele nauczyć, a w związku z tym 
każda następna wykonana przez nas instala-
cja będzie jeszcze doskonalsza.

Źródło: arcontg.pl
Arcon Technika Grzewcza,  

ul. Oświęcimska 73, Chrzanów

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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Po jakim czasie zwróci się pompa ciepła 
Czy pompa ciepła ogrzeje samodzielnie dom? Tak. W przypadku niedużych 
instalacji, jak domy jednorodzinne nie ma potrzeby łączenia pompy ciepła 
z innym źródłem ciepła. Dobrze dobrana pompa ogrzeje budynek i zapewni 
niezbędną ilość ciepłej wody użytkowej.

Czy pompa powinna być dobrana 
z lekkim zapasem mocy?

Nie. Ponieważ największe zużycie ener-
gii elektrycznej i samej pompy ciepła nastę-
puje podczas startu zawsze dążymy do tego 
aby liczba tych startów była jak najmniejsza. 
Dlatego pompa ciepła powinna być dobrana 
na nieco mniejsze zapotrzebowanie niż fak-
tycznie wyliczone dla budynku. Drugim czyn-
nikiem, który zmniejsza ilość startów jest 

pojemność instalacji. Im większa tym lepiej 
dla pompy ciepła.

Czy kolektor pionowy jest 
bardziej wydajny od poziomego?

Tak. Jeżeli wziąć pod uwagę moc cieplną 
pozyskaną z 1 m kolektora pionowego waha 
się ona od 30 W/m do nawet 60 W/m, nato-
miast w przypadku kolektora poziomego jest 
to około 10 – 15 W/m. Dodatkowo na korzyść 
kolektora pionowego przemawia bardziej sta-

bilna temperatura w ciągu całego sezonu, a to 
ma wpływ na tańszą eksploatację pompy cie-
pła. Jednak przy podejmowaniu decyzji należy 
uwzględnić czynnik ekonomiczny. Wykonanie 
kolektora pionowego jest znacznie droższe, 
zwłaszcza w przypadku gdy warunki geolo-
giczne nie pozwalają na zbyt dużą wydajność 
kolektora pionowego.

Czy gruntową pompę ciepła 
można połączyć z rekuperacją?

Tak. Pompa ciepła może służyć, po pierw-
sze, jako źródło ciepła do podgrzania powie-
trza, które nie uzyskało odpowiedniej tem-
peratury w procesie rekuperacji i po drugie 
jako źródło chłodu dla zwiększenia komfortu 
w upalne dni.

Czy pompę ciepła można połączyć 
z kominkiem z płaszczem 

wodnym?
Tak. Technicznie jest to możliwe, ale trze-

ba mieć świadomość, że kominek bez płaszcza 
może pracować bez energii elektrycznej, co 
pozwala go wykorzystać jako awaryjne źró-
dło ciepła w razie przerw w dostawie prądu. 
Jednocześnie koszt ogrzewania kominkiem 
nie jest niższy od kosztów ogrzewania pom-
pą ciepła, co czyni bezcelowym ponoszenie 
dodatkowych nakładów inwestycyjnych, nie 
wspominając o tym, że kotłownia w salonie to 
nie najlepsze rozwiązanie ze względów funk-
cjonalnych.

Czy montować kolektory 
słoneczne razem z pompą ciepła?

Nie, jeżeli mają służyć tylko do podgrze-
wu c.w.u., jeżeli w domu będzie basen to moż-
na takie rozwiązanie rozważyć. Podgrzanie 
c.w.u. za pomocą pompy ciepła dla rodziny 

czteroosobowej to koszt około 400 zł/rok, in-
stalacja solarna pozwoli nam z tego zaosz-
czędzić najwyżej połowę. Jak łatwo policzyć 
okres zwrotu inwestycji (około 10 000 zł) to 
50 lat.

Czy instalacje pomp ciepła są 
dofinansowane?

Tak. Są to najczęściej dofinansowania re-
alizowane przez gminne lub powiatowe wy-
działy ochrony środowiska na instalacje z od-
nawialnymi źródłami ciepła. Ich kwota jest 
z reguły bardzo niska. Innym rozwiązaniem 
jest kredyt BOŚ na OŹE z dofinansowaniem 
FOŚ.

Źródło: arcontg.pl
Arcon Technika Grzewcza,  

ul. Oświęcimska 73, Chrzanów
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Okna PVC czy ALU 
Okna plastikowe i aluminiowe porównuje się od lat. Dawne zestawienia „za i prze-
ciw” ciągle funkcjonują w świadomości klientów, choć często niewiele już mają 
wspólnego z rzeczywistością. Stosowane obecnie technologie i proponowane przez 
producentów najnowsze rozwiązania skutecznie niwelują „minusy” z przeszłości – 
przekonuje OknoPlus. Dziś okna PVC wcale nie muszą mieć standardowego roz-
miaru, a okna metalowe także są energooszczędne. Odpowiednio zabezpieczone 
plastikowe profile nie zmieniają już z czasem swojego koloru, a opcja aluminiowa 
jest łatwo dostępna i popularna nie tylko w biurowcach. Co ważne dla klienta – nie 
ma obecnie przepaści cenowej pomiędzy oknami ALU i PVC.

Gabaryty – PVC małe i duże, 
aluminium... jeszcze większe 
Panuje błędne przekonanie o tym, że okna pla-

stikowe muszą mieć najbardziej typowe i niezbyt po-
kaźne (w kontekście dominujących teraz trendów) 
rozmiary (np. 1465 na 1435 mm). To nie do końca 
prawda. Wybór PVC nie ogranicza się już do klasycz-
nych okien czy drzwi balkonowych masowo stosowa-
nych do niedawna w budownictwie wielorodzinnym. 
Dostępne dziś na rynku okna plastikowe przystoso-
wane są, m.in. poprzez specjalne wzmocnienia profi-
li czy mechanizmy ułatwiające operowanie ciężkimi 
skrzydłami, do znacznie większych gabarytów, cha-
rakterystycznych dla współczesnych domów jedno-
rodzinnych. Dobrą ilustracją tego jest, wykonana 
z PVC, konstrukcja podnoszono-przesuwna HST 
Swiss Form, która osiąga imponujące rozmiary 6 
na 2,5 metra! Jeśli ktoś jednak czuje niedosyt i ma-
rzy mu się jeszcze większe okno, bo w architekturze 
jednorodzinnej rzeczywiście dominują teraz domy, 
w których wielkogabarytowych przeszkleń jest co-
raz więcej (w przeciętnej wielkości budynku może 
to być 30 i więcej metrów kwadratowych szkła), po-
winien zdecydować się na konstrukcje aluminiowe. 
To one tworzą, tak modne dziś, szklane tafle na całą 
ścianę, atrakcyjnie łączące wnętrze domu z jego oto-
czeniem. To zazwyczaj kompozycja elementów sta-
łych i przesuwnych lub rozwieranych. Całość może 

mieć nawet kilkanaście metrów na szerokość i/lub 
niewiele mniej na wysokość. Z aluminium i szkła bu-
duje się nowoczesne fasady. Na bazie metalowych, 
a zatem niezwykle mocnych, ale i plastycznych pro-
fili, powstają przeszklenia XXL – także te o nietypo-
wych kształtach. Jedną z polecanych w tym zakre-
sie propozycji jest system Genesis, który pozwala 
architektom „bawić się” formą i projektować nawet 
najbardziej wymyślne okna. 

Styl – PVC nie tylko klasycznie, 
ALU nie tylko awangardowo 
Przyjmuje się, że okna plastikowe, które na-

wiasem mówiąc można dość dowolnie stylizować 
kolorem i fakturą, stanowią lepszy wybór do domów 
w stylu tradycyjnym. I rzeczywiście – mogą one ide-
alnie naśladować wygląd okien drewnianych, do-
skonale wpasowując się w ten sposób w klasykę. 
Warto pamiętać jednak, że okna o takim designie 
świetnie prezentują się również w nieco nowocze-
śniejszej stylistyce – jak choćby w domach czy wnę-
trzach scandi. Taką uniwersalną opcją jest m.in. 
SwissForm Art, propozycja polecana zarówno do 
standardowych, jak i awangardowych projektów 
architektonicznych. Na drugim biegunie są okna 
aluminiowe, wybierane zazwyczaj wyłącznie do do-
mów nowoczesnych. Ich smukły, minimalistyczny 
profil i – najpopularniejszy obecnie – kolor antra-
cytowy faktycznie perfekcyjnie podbijają charakter 

prostej bryły budynku i podkreślają jego nowocze-
sny design. Nie oznacza to jednak, że opcja ALU nie 
sprawdza się gdzie indziej. Metalowa rama, zacho-
wując zalety metalu, nie musi wcale wyglądać jak 
metal. Może być w kolorze drewnopodobnym, ma-
towym lub błyszczącym, mieć również dwa różne 
kolory – inny od wewnętrznej i inny od zewnętrz-
nej strony, co pozwala zachować np. zróżnicowanie 
stylu pomieszczeń w domu i jego otoczenia. Jedną 
z ciekawych propozycji w tym kontekście jest alu-
miniowe okno Star. 

Trwałość – zarówno plastik, 
jak i metal obliczone na lata 

użytkowania 
Współcześnie produkowane okna PVC to nie to 

samo, co okna plastikowe sprzed lat, które szybko się 
wypaczały i stawały pożółkłe od słońca. Dzisiejsze 
konstrukcje nie deformują się tak łatwo, a powierzch-
nia ram zabezpieczona jest przed zarysowaniami 
i utratą koloru. Aby się o tym przekonać, wystarczy 
wybrać Morlite acrylcolor, w którym o „mocy” profi-
lu decyduje najtrwalsze na świecie tworzywo – szkło 
akrylowe. To dzięki takiemu wykończeniu ramy są 
jedwabiście gładkie, a jednocześnie odporne na me-
chaniczne uszkodzenia, brud i... temperaturę. Okna 
aluminiowe, jako wykonane z metalu, są mocne... 
z natury, dlatego profile nie odkształcają się, wytrzy-
mując nawet duże obciążenia rozbudowanych pa-
kietów szybowych. Do tego są one odporne na zary-
sowania i warunki atmosferyczne. Metalowe profile 
nie podlegają korozji – są anodowane lub malowane 
proszkowo, co w pełni zabezpiecza je przed rdzą. Co 
istotne, okna aluminiowe nie wymagają w zasadzie 
konserwacji, tak jak m.in. Superial. 

Energooszczędność – i plastikowe 
i aluminiowe to dobra opcja 
Okna PVC, kojarzone z energooszczędnością 

i wstawiane do domów pasywnych, rzeczywiście 

mają zazwyczaj świetne parametry termoizola-
cyjne. Dla przykładu SwissForm Activ (6-komo-
rowy profil PVC z trzyszybowym pakietem) mo-
że pochwalić się współczynnikiem przenikania 
ciepła na poziomie U = 0,7 W/m2K. Jednak okna 
aluminiowe wcale nie ustępują w tym zakresie 
„plastikom”. Jeśli nawet sam metalowy profil ma 
nieco gorsze parametry, to całość „nadrabiana 
jest” odpowiednio ciepłym pakietem szybowym, 
dzięki czemu U dla całego okna może być równe, 
jak w przypadku Reveal, nawet 0,68 W/m2K, co 
także czyni je energooszczędnym, doskonałym 
wyborem do domu pasywnego. 

Koszty – coraz mniejsza różnica 
w cenach okien PVC i ALU 

Jeszcze do niedawna okna plastikowe wybie-
rane były przez klientów częściej przede wszyst-
kim ze względów ekonomicznych. Były one znacz-
nie tańsze niż produkt luksusowy, za jaki uznaje 
się okna aluminiowe. Rewolucję cenową na tym 
polu rozpoczęła firma OknoPlus, która wprowa-
dziła w tym roku na rynek aluminiowe okno klasy 
premium, dostępne teraz od kilkunastu do blisko 
40% taniej, niż porównywalne produkty u innych 
uznanych na rynku producentów 

A zatem... plastikowe czy aluminiowe? Kie-
dyś wybór był bardziej oczywisty, bo łatwiej by-
ło (w obu rozwiązaniach) znaleźć jakieś minusy. 
Dziś zarówno okna PVC, jak i aluminiowe są na ty-
le zaawansowane, nowoczesne, funkcjonalne i do-
stępne, że znacznie trudniej się zdecydować. Aby 
wybrać optymalnie, warto porozmawiać z dorad-
cą OknoPlus, który pomoże dobrać najlepsze roz-
wiązania, uwzględniając projekt architektoniczny, 
lokalizację, styl, a nawet indywidualne potrzeby 
i przyzwyczajenia domowników, oraz skutecznie 
ochroni klienta przed potencjalnie kosztownymi 
pomyłkami. 

Źródło: http://www.pressoffice.pl/

Okna PVC czy ALU 

okna-olkusz@o2.pl

ROLETY
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Porównanie pokryć dachowych 
O dobrym pierwszym wrażeniu nowo wybudowanego domu decyduje często 
rodzaj pokrycia dachowego. I choć dla laika mogłoby wydawać się to sprawą 
nieistotną, to również zwróci na nie uwagę, baczniej przyglądając się bryle 
budynku.

Romans z tradycją
Jeśli jednak należymy do tej znakomi-

tej większości inwestorów, którzy mają wy-
bór, nie można pominąć dachówki w swoich 
rozważaniach. Ceramiczna czy betonowa–za-
wsze będzie wyglądała solidnie i ponadczaso-
wo. Żywotność ocenia się nawet na 100 lat. 
Ten niezwykle popularny od dziesiątków lat 
materiał pokryciowy, charakteryzuje się nie-
zwykłą trwałością, a przy okazji zapewni nam 
ciszę w domu podczas deszczu. Wybór tego 
szlachetnego, materiału ma też wymiar prak-
tyczny. To sprzymierzeniec posiadaczy dachów 
o skomplikowanych kształtach, ale wróg lek-
kich, niestabilnych i przestarzałych konstruk-
cji. Powiedzenie, że jakość kosztuje, jest ade-
kwatne do tego rodzaju pokrycia dachowego 
(35–40 zł/m2). I nie o same dachówki tu chodzi, 
ale o akcesoria montażowe i wykończeniowe, 
które oprócz swojego faktycznego wagowego 
ciężaru, są niezbędne i drogie przy pracach de-
karskich. Pokryte glinką, czy glazurą dachów-
ki ceramiczne nie ustępują jakością dachówce 
betonowej, zwanej cementową. Nieco tańsza od 
ceramicznej, odrobinę mniej trwała (do 70 lat), 
ale wyglądem niemal identyczne i dedykowa-
ne do dachów o kącie nachylenia od 30 do 60°.

Z blachą za pan brat
Blacha od lat święci triumfy i dumnie wy-

leguje się w słońcu na polskich domach, szcze-
gólnie jej reprezentant–blachodachówka. Nie 
dość, że do złudzenia przypomina klasyczną 
dachówkę, nie generuje wygórowanych kosz-
tów ekipy budowlanej i akcesoriów montażo-

wych, to jeszcze jest od niej tańsza (od 25 zł/
m2). Warto jednak zwrócić uwagę na jej podat-
ność na odkształcenia i rdzewienie, co zmu-
sza nas do dbałości o regularne odśnieżanie 
i precyzję w kładzeniu tego materiału dacho-
wego. Jako tańszy odpowiednik dachówki, nie 
będzie również tak dobrze tłumiła dźwięków 
z zewnątrz. Przeznaczenie do dachów o kącie 
nachylenia 10 do 90°, czyni je uniwersalnym 
materiałem pokryciowym.

Powrót papy
Z ekonomicznego punktu widzenia, naj-

tańszym materiałem pokryciowym będzie pa-
pa. Należy jednak rozważyć, czy taniej znaczy 
lepiej. Pokrycia bitumiczne są bowiem uniwer-
salne pod względem kąta nachylenia czy rodza-
ju dachu, nie wymagają też wyspecjalizowa-
nej ekipy dekarskiej. „Jednak pamiętać należy 
o braku odporności pokryć bitumicznych na 
wysoką temperaturę. Nikt nie lubi charaktery-
stycznego nieprzyjemnego zapachu topiącej się 
smoły w upalny dzień. Lepszym rozwiązaniem 
będą gonty, czy płyty z papy, które nie reagują 
tak mocno na temperaturę i nie odkształcają 
się istotnie pod wpływem ciepła” – mówi spe-
cjalista ze sklepu Dekarze.pl.

Wiejsko-miejski szyk
Prawdziwy renesans przeżywają wszel-

kiego rodzaju pokrycia dachowe nawiązujące 
do historii, ale i przy okazji ekologiczne. Jak 
przystało na nowy trend, jest to rozwiązanie 
droższe niż typowe dachówki, papy, czy blachy. 
Taka dachowa fantazja, coraz popularniejsza 

w krajach Europy Zachodniej, w Polsce wciąż 
tanowi niszę. Wpływ na to ma słaba dostępność 
materiałów pokryciowych (głównie specjalnie 
preparowanej trzciny) oraz ekip montujących 
je. Niewielu decyduje się na to rozwiązanie 
z uwagi na ograniczoną trwałość do maksy-
malnie 50 lat, a także konieczność przeciwo-
gniowej impregnacji poszycia raz na 3 lata. 
Jest to materiał zarezerwowany dla dachów 
o minimalnym kącie nachylenia 40°. Nie moż-
na jednak zbagatelizować korzystnego wpływu 

strzechy na mikroklimat domu, a także dosko-
nale walory izolujące.

To, co kładzione na dach jest najczęściej 
kwestią gustu, budżetu, dyktowane niejedno-
krotnie parametrami technicznymi. Ale trzeba 
też pamiętać o miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, który precyzyjnie 
może określać kwestie zadaszenia, z kolorem 
pokrycia włącznie. Jeśli jednak mamy wybór–
rozważmy to, co dobre i niekoniecznie tanie.

Źródło: prasoweinfo.pl

ZEMAR
SALON ŁAZIENEK

W ofercie:
- Płytki ceramiczne - Projekty łazienek
- Armatura łazienkowa - Kabiny prysznicowe, wanny
- Remonty łazienek i nie tylko...

Tworzymy łazienki od projektu, aż po realizację!

Olkusz,
ul. St. Staszica 2

(naprzeciwko
parkingu
Dom-Lux) 

Projekt łazienki GRATIS!

Zobacz nasze realizacje na facebooku zemar

Tel. 789 333 243

Przebijemy
KAŻDĄ wyCENĘ

PODŁOGI
DRZWI
OKNA
ROLETY
TARASY
KOMPOZYTOWE

8 skrzydło

GRATIS!

Olkusz,
ul. Rabsztyńska 18,

tel. 506 25 28 29
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Ogrzewacze szybko nagrze-
wające – kiedy kupić? 

W biurze,  jak  i  w domu zastosowanie  zna jdu ją  ogrzewacze 
szybko nagrzewające.  To dzięk i  n im c iepło wdmuchiwane przez 
wenty la tor  bardzo szybko rozchodzi  s ię  w pomieszczeniu.  A le 
to  n ie  jedyna ich za leta.  Co war to wiedz ieć o tego typu urzą -
dzeniach?

Są pomieszczenia, które użytkujemy tyl-
ko przez określony czas. Dobrym przykła-
dem jest tu biuro,

w  którym pojawiamy się najczęściej 
przed 8.00, a zamykamy je po 16.00. A zatem 
przez całe popołudnie i noc lokal stoi pusty. 
Nie ma więc potrzeby w tym czasie go ogrze-
wać. Kiedy jednak przebywają w nim pra-
cownicy, należy zapewnić im maksymalny 
komfort cieplny. Pomóc w tym może ogrze-
wacz szybko nagrzewający. Będzie też ide-
alny do łazienki, jeśli zajdzie potrzeba jej 
dogrzania. A jakie jego zalety można wska-
zać? Na pierwszy rzut oka urządzenie wy-
gląda niepozornie. Jest bardzo elegancko 
wykonane, nie szpeci pomieszczenia i nie 
zajmuje wiele miejsca. W bardzo krótkim 
czasie można osiągnąć żądaną temperaturę.

Ogrzewacze szybko nagrzewające mo-
gą być używane jako urządzenia przejścio-
we lub docelowe. Marka STIEBEL ELTRON 
zadbała, by były też wygodne w użytkowa-
niu i niezawodne. Model CK Premium daje 
możliwość sterowania elektrycznego. Został 
wyposażony w regulator tygodniowy

z czytelnym wyświetlaczem LCD, któ-
ry posiada dwa wstępnie zaprogramowane 
tryby pracy i  jeden tryb do programowa-
nia indywidualnego. Urządzenie umożliwia 

nastaw temperatury pokojowej w zakresie 
+5°C do +30°C z dokładnością co 0,5°C.

W  pomieszczeniach biurowych oraz 
w  domach prywatnych dobrze sprawdzi 
się również ogrzewacz szybko nagrzewa-
jący CK Trend LCD. Jest utrzymany w no-
woczesnej stylistyce. Posiada oddzielnie 
programowalne tryby pracy: komfortowej 
i obniżenie nocne oraz funkcję wykrywania 
otwartego okna.

Z kolei w nietypowych pomieszczeniach 
– na werandach, zadaszonych tarasach lub 
w ogrodzie zimowym – ciepło zapewni pro-
miennik kwarcowy na podczerwień IW 20. 
Urządzenie ogrzewa szybko i bez wyczuwal-
nego ruchu powietrza. Wykonane jest bar-
dzo estetycznie i solidnie.

Nie zawsze możliwe jest instalowa-
nie w pomieszczeniach stałych źródeł cie-
pła. W wielu przypadkach jest to po prostu 
nieekonomiczne. Idealnym rozwiązaniem 
wówczas są ogrzewacze szybko nagrzewa-
jące, które w krótkim czasie po włączeniu 
zapewniają przyjemne ciepło. Są przy tym 
przyjazne środowisku, bo nie generują dy-
mu, oraz ekonomiczne. STIEBEL ELTRON 
dokłada wszelkich starań, by urządzenia 
tego typu były funkcjonalne i estetycznie 
wykonane.

prasoweinfo.pl

Wentylacja w budynkach 
jednorodzinnych

W ostatnim czasie coraz częściej inwestor podejmujący decyzję o budowie 
własnego domu rozważa możliwość zainstalowania w nim wentylacji me-
chanicznej wyposażonej w rekuperator. Zawsze w takim wypadku pojawia 
się pytanie: jakie korzyści wypływają z zamontowania systemu, który kosz-
tuje co najmniej kilkanaście tysięcy złotych.

W wielu artykułach i opracowaniach naj-
częściej podnoszoną zaletą jest oszczędność 
wynikająca z faktu odzyskiwania ciepła z po-
wietrza wywiewanego z budynku i przeka-
zania go do powietrza nawiewanego. Trze-
ba w tym momencie zwrócić uwagę na to, iż 
w dzisiejszej dobie budynków o mocno izo-
lowanych przegrodach, ciepło dla potrzeb 
wentylacji stanowi często ponad 40% całego 
zapotrzebowania budynku. Tak więc natu-
ralną rzeczą jest skierowanie wysiłków in-
żynierów na szukanie oszczędności właśnie 
w wentylacji.

Zatem wentylacja mechaniczna z rekupe-
racją pozwala nam na całkiem spore oszczęd-
ności w tym zakresie.

Pragnę jednak zwrócić uwagę na inną 
zaletę tego rozwiązania, a mianowicie gwa-
rantowaną dostawę świeżego powietrza do 
wszystkich pomieszczeń w naszym domu. Jak 
wcześniej wspomniałem w pogoni za oszczęd-
nościami izolujemy swoje domy coraz dokład-
niej, montujemy absolutnie szczelną stolarkę, 
to wszystko niestety sprawia, że wentylacja 
grawitacyjna nie ma prawa funkcjonować 
prawidłowo. A jakie są efekty życia w budyn-
kach źle wentylowanych dobrze wiemy. Mamy 
więc kolejną korzyść z zastosowania wenty-
lacji mechanicznej.

Następną zaletą jest możliwość obróbki 
powietrza, czyli możliwość jego schłodzenia 
w upalne dni, możliwość regulowania jego wil-
gotności, a także jonizacji, co w dobie wszech-
obecnej elektroniki jest również istotne.

A co z wadami? Oczywiście występują. 
Pierwszą i najistotniejszą jest wspomniany na 
początku, koszt wykonania instalacji. Na pew-
no jest niebagatelny. Chociaż, jeżeli uwzględ-
nimy koszty budowy kominów wentylacyjnych 
to różnica wcale nie musi być tak ogromna. 
Kolejnym problemem jest przestrzeń, którą 
musimy wewnątrz budynku przeznaczyć na 
kanały wentylacyjne, najlepiej jest to zrobić 
już na etapie projektu, pozwoli to uniknąć 
wielu problemów. Na pewno istotnym proble-
mem jest kwestia utrzymania w czystości ka-
nałów wentylacyjnych tak aby wewnątrz nie 
rozwijały się żadne drobnoustroje. Dlatego 
tak ważne jest prawidłowe wykonanie insta-
lacji zapewniające możliwość jej czyszczenia.

Podsumowując wady i zalety wychodzi na 
to, że wentylacja mechaniczna powoli stanie 
się standardem w budynkach mieszkalnych, 
tak jak to się stało w budynkach użyteczności 
publicznej takich jak biura, hotele czy sklepy.

Źródło: arcontg.pl
Arcon Technika Grzewcza,  

ul. Oświęcimska 73, Chrzanów
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Czy prace budowlane można prowadzić zimą? 
Do niedawna w okresie zimowym życie na budowach niemal zamierało. Na 
rynku pojawia się jednak coraz więcej produktów, które można stosować przy 
niższych temperaturach. Dzięki temu prace budowlane mogą być prowadzone 
w mniej sprzyjających warunkach pogodowych również na zewnątrz budynku. 
Aby wznoszone w takim czasie mury charakteryzowały się pełną wytrzymało-
ścią i trwałością, trzeba jednak ściśle przestrzegać kilku zasad.

Mróz i opady atmosferyczne to poważni 
przeciwnicy robót budowlanych. Standardo-
we materiały, zwłaszcza preparaty zawiera-
jące wodę, zwykle nie powinny być stosowane 
w temperaturze niższej niż +5oC. Konsekwen-
cje wznoszenia ścian w tradycyjnej technologii 
bez przestrzegania tego obostrzenia mogą być 
katastrofalne w skutkach. Jeśli woda zawarta 
w zaprawie ulegnie zamrożeniu w trakcie pro-

cesu wiązania, powstające kryształki lodu roz-
sadzą słabe połączenia. W rezultacie mur nie 
osiągnie zakładanej wytrzymałości. Budowanie 
zimą nie jest jednak niewykonalne. Niezbędne 
jest tylko zastosowanie specjalnych produk-
tów oraz zachowanie reżimu technologiczne-
go. Wskazówki znaleźć można w instrukcji ITB 
„Wykonywanie konstrukcji budowlanych w ob-
niżonych temperaturach”.

Zaprawa w wersji „winter”
Bloczki z betonu komórkowego i silika-

tów, wchodzące w skład kompleksowego Sys-
temu Budowy H+H, charakteryzują się wysoką 
mrozoodpornością. Mogą więc być stosowane 
nawet w najtrudniejszych warunkach pogodo-
wych. Kluczowy dla możliwości prowadzenia 
prac zimą jest natomiast dobór odpowiedniej 
zaprawy. W temperaturach poniżej +5oC moż-
na stosować jedynie cienkowarstwowe zapra-
wy klejowe. I tu istotna okazuje się kolejna za-
leta produktów H+H – elementy te cechują się 
dużą dokładnością wymiarową, co jest niezbęd-
ne do murowania na cienką spoinę. W ofercie 
H+H znaleźć można specjalną zimową wersję 
białej zaprawy. Pozwala ona na prowadzenie 
prac przy temperaturach spadających okreso-
wo do -6 oC. Do zaprawy nie należy stosować 
jakichkolwiek dodatków.

Jakie warunki muszą być 
spełnione?

Decyzję o prowadzeniu prac w okresie je-
sienno-zimowym podjąć powinien kierownik 
budowy lub inspektor nadzoru. Niezbędne jest 
regularne śledzenie prognoz pogody, ponieważ 
istotne są warunki atmosferyczne panujące nie 
tylko w momencie murowania, ale też w trak-
cie wiązania zaprawy. Prac murarskich nie po-
winno się prowadzić przy temperaturze poni-
żej -6oC. Co więcej, murarze mogą powrócić 
do przerwanych czynności dopiero, gdy przez 
co najmniej 48 godzin będzie cieplej niż +2oC. 
Miejsce pracy należy zabezpieczyć przed wia-
trem oraz śniegiem i deszczem. Osłonić po-
winno się także świeżo wykonaną konstruk-
cję. Bloczki z betonu komórkowego i silikatów 
nie mogą być oszronione, pokryte śniegiem ani 
przemarznięte. Dlatego zaleca się ich przecho-
wywanie w pomieszczeniu o dodatniej tempe-

raturze przez co najmniej dobę przed wyko-
rzystaniem. Zanim przystąpimy do dalszych 
prac kolejnego dnia, musimy upewnić się, że 
wykonana wcześniej przegroda nie przemar-
zła, a wiązanie jest prawidłowe. W tym celu 
należy uderzyć poziomo gumowym młotkiem 
w wierzchnią warstwę. Mur wykonany w wa-
runkach zimowych może być obciążony par-
ciem gruntu lub działaniem silnego wiatru do-
piero po około tygodniowym występowaniu 
temperatur dodatnich.

Dobierając odpowiednie materiały murowe 
i zaprawę oraz zachowując zasady sztuki bu-
dowlanej, prace murarskie można prowadzić 
niemal przez cały rok. System Budowy H+H 
odpowiada wszystkim tym wymogom i skom-
ponowany został tak, by maksymalnie przy-
spieszać prowadzone roboty.

Źródło: prasoweinfo.pl

795 128 910 silverhouse.olkusz.pl

Prestiżowemieszkania
w centrum Olkusza!

PROJEKT WNĘTRZA
GRATIS ORAZ 10 000 ZŁ
NA WYKOŃCZENIE!

Wielka Okazja

*oferta dotyczy wybranych mieszkań

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 
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Co zrobić z odpadami po 
remoncie w mieszkaniu? 

Remont zarówno mieszkania jak i domu nierozłącznie związany jest z gene-
rowaniem ogromnych pokładów odpadów – począwszy od tynku przez kafel-
ki aż po tapety czy podłogi. Wszystkie te odpady nie mogą zostać w prosty 
sposób spakowane do kubła na śmieci.

Głównie z tego powodu, iż nie mogą być 
one odpowiednio zakwalifikowane jako stan-
dardowe odpady komunalne. Tym bardziej, 
jeżeli nasz remont obejmował również burze-
nie ścian. Co w takim razie powinniśmy zrobić 
z wszystkimi pozostałościami po naszym re-
moncie? Poniżej znajduje się kilka rozwiązań.

Wynajem kontenerów
Wynajem kontenerów jest zdecydowa-

nie najprostszym i najłatwiejszym sposobem 
na pozbycie się wszystkich odpadów, które 
nazbierały się w drodze remontu. Specjalne 
kontenery budowlane mogą zostać na nasze 
życzenie podstawione pod dom na określony 
czas. Wtedy cały gruz, cegły, kafle i tynki mo-
gą zostać bezpośrednio umiejscowione w kon-
tenerze. Z naszej strony pozostaje tylko za-
ładowanie całego ładunku. Firma natomiast 
odpowiedzialna jest za wywiezienie kontenera 
na odpady. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczę-
dzimy zarówno czas, jak i miejsce użytkowe, 
w którym tymczasowo składowalibyśmy pozo-
stałości po remoncie.

Wynajem kontenerów przyda się nie tyl-
ko w przypadku wywozu materiałów budow-
lanych. Zdarza się, iż chcemy pozbyć się wielu 
starych sprzętów, metalowych i aluminiowych 
pozostałości lub prętów. W tym przypadku do-
skonałym pomysłem będzie wynajem konte-
nera na złom.

Wywóz odpadów na wysypisko 
śmieci

W celu pozbycia się jakichkolwiek pozo-
stałości po remoncie możemy również we wła-
snym zakresie udać się z całym ładunkiem na 
odpowiednie wysypisko śmieci. Zależnie jed-
nak od gminy, procedura pozostawienia tam 
odpadów może wyglądać różnie. Na wielu wy-
sypiskach obowiązują bardzo restrykcyjne za-
sady dotyczące segregowania śmieci. Spra-
wia to, iż każdy pojedynczy element będziemy 
musieli wyrzucić do osobnego kontenera lub 
specjalnie przygotowanego miejsca na ten typ 
odpadów – na przykład tylko szklanych, tylko 
drewnianych lub plastikowych. Na innych wy-
sypiskach jednak za opłatą obsługa jest w sta-
nie dokonać segregacji we własnym zakresie – 
nam pozostaje jedynie przywieźć cały ładunek.

Źródło: prasoweinfo.pl

Jak odnowić ścianę z komin-
kiem? - poradnik

Kominek stanowi dużą atrakcję salonu, w związku z tym jest eksponowany 
we wnętrzu. Korzystanie z jego walorów wiąże się jednak z szybszym bru-
dzeniem się ścian wokół niego. Jak temu zaradzić? Poznaj sposób Śnieżki 
na odnowienie ściany z kominkiem.

Wnętrze z kominkiem
Kominek to marzenie wielu osób. Wnosi 

do domu klimat i ciepło – dosłownie i w prze-
nośni. Wokół niego skupiają się domownicy, 
by odpocząć i zrelaksować się. Gdy są tylko 
możliwości techniczne, centralnym elemen-
tem przestrzeni salonu często staje się ściana 
z kominkiem. Aranżacje salonów, w których 
jest kominek są wyjątkowe i wyróżniają się 
na tle innych.

Kominek w nowoczesnym 
wnętrzu

Zabudowa ściany z kominkiem przycią-
ga wzrok, dlatego powinna być dobrze prze-
myślana i wykonana. Planując kominek trze-
ba pamiętać o  specyfice jego użytkowania 
– w efekcie spalania, wytwarza się w nim sa-
dza, która bardzo brudzi. Wystarczy dotknąć 
ściany brudną od sadzy ręką i brzydkie pla-
my gotowe. A z kominka korzysta się przecież 
dość często, szczególnie zimą. Dlatego ważne 
jest zabezpieczenie zabudowy kominka jak 
i zabezpieczenie ściany za kominkiem.

Biała ściana z kominkiem
Jak zabezpieczyć ścianę przy kominku?
Jeśli nie planujesz zastosować żadnej 

okładziny, a  tylko malowanie, użyj do tego 
farby, która tworzy powłokę odporną na szo-
rowanie i wielokrotne zmywanie. Zapewnia 

ona doskonałe krycie i trwałość powłoki ma-
larskiej. Masz duży wachlarz kolorów do wy-
boru, dzięki czemu łatwo dobierzesz odcień 
pasujący do wystroju salonu.

Jak odnowić ścianę z kominkiem?
Pęknięta ściana kominowa? Zdarza się 

to dość często i nie jest dużym problemem. 
Wszelkie pęknięcia i ubytki w ścianie uzupeł-
nisz łatwo masami szpachlowymi Acryl Putz – 
doradcy Śnieżka pomogą wybrać odpowiednią. 
Równie często ściana z kominkiem po prostu 
się brudzi. Ale i na to mamy rozwiązanie: far-
ba Śnieżka Zacieki Plamy

. Jest to akrylowa farba do ścian i sufitów, 
która izoluje wszelkie plamy i zabrudzenia, 
także te po sadzy (oraz zaciekach wodnych, 
nikotynie, oleju i innych tłuszczach). Może być 
stosowana jako farba podkładowa (izolująca 
i wzmacniająca podłoże) lub nawierzchnio-
wa (ochronno-dekoracyjna). Doskonale kryje 
i jest dobrze przyczepna do podłoża.

Oto jak krok po kroku przygotować podło-
że pod farbę Śnieżka Zacieki Plamy:

- podłoże powinno być trwałe, suche, 
oczyszczone z kurzu;

- usuń cząstki sadzy niezwiązane z pod-
łożem, jeśli są jakieś wodne zacieki – osusz je 
(plamy po tłuszczach i nikotynie możesz ma-
lować bezpośrednio).

Źródło: https://www.sniezka.pl/
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Zapraszamy: 

pn.-pt. 8:30-17:00, 

sob. 9:00-13:00   

Olkusz, al. 1000-lecia 2 A
   695 057 111

/hosigaleria/hosigaleria

FARBY ZEWNĘTRZNE 

FARBY WEWNĘTRZNE 

EMALIE DO DREWNA I METALU 

LAKIERY I BEJCE 

ARTYKUŁY MALARSKIE 

Czym jest fotowoltaika?
FOTOWOLTAIKA jest nowoczesnym systemem zamieniania energii słonecz-
nej bezpośrednio na energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych. 
Głównym budulcem takich ogniw jest krzem- naturalny pierwiastek występu-
jący na ziemi, który jest całkowicie bezpieczny, obojętny dla środowiska oraz 
odzyskiwany recyklingowo.

Panele fotowoltaiczne mają 
wiele niezaprzeczalnych zalet:

1.Przyjazność dla środowiska, wynikająca 
nie tylko z  tego iż są naturalnym sposo-
bem wytwarzania energii, ale też z faktu, 
że nie zawierają toksycznych substancji.

2.Konstrukcja urządzenia, która jest na ty-
le lekka, że pozwala na montaż urządzeń 
na różnych powierzchniach, ale też nie 
zawiera ruchomych części, co zapewnia 
ciszę przy użytkowaniu.

3. Ich wysoka trwałość, która sprawia, że 
ich żywotność wynosi 30 lat oraz, że mo-
gą one pracować w skrajnych warunkach 
atmosferycznych.

Jak to działa?
W uproszczeniu zasadę działania ogniw 

fotowoltaicznych można wyjaśnić następu-
jąco:

Na skutek padania na ogniwo fotowol-
taiczne promieni słonecznych, elektrony 
wybijane są z atomów w materiale półprze-
wodnikowym tworząc napięcie a przewody 
elektryczne podłączone są do powstałego 
obwodu elektrycznego, elektrony przechwy-
tywane są w postaci prądu elektrycznego.

System modułów fotowoltaicznych jest 
oferowany przez Naszą firmę dzięki współ-
pracy z firmą solar-energy.pl z której pocho-
dzą oferowane systemy.

Obecnie maksymalna moc znamionowa 
panelu wynosi 250Wp. Tolerancję mocy mo-

dułów oferowanych przez dystrybutora jest 
tylko tolerancją dodatnią aż do +5%. Ozna-
cza to, że moc panelu fotowoltaicznego nie 
będzie nigdy niższa od mocy deklarowanej, 
a może być wyższa nawet o 5 %.

Dzięki wykorzystaniu automatycznej li-
nii produkcyjnej gwarantującej powtarzal-
ność parametrów technicznych i  jakościo-
wych Solar-Energy S.A. udziela 12-to letniej 
gwarancji fabrycznej, gwarancja na spraw-
ność modułu wynosi 30 lat.

Opłacalność zamontowania 
systemów fotowoltaicznych.

Istotnym czynnikiem, na który zwraca 
się uwagę przy podejmowaniu decyzji na te-
mat zainstalowania ogniw fotowoltaicznych, 
jest opłacalność takiego sytemu. Niestety nie 
da się łatwo określić tego parametru, gdyż 
zależy to od kilku czynników, zaczynając od 
wielkości instalacji na ilości zużytej przez 
budynek energii kończąc. W przybliżeniu in-
stalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp może 
wyprodukować ok. 950 kWh w ciągu roku.

Co jednak istotne, dzięki ustawie za-
twierdzającej stałe stawki odkupu elektrycz-
nej wyprodukowanej w instalacjach fotowol-
taicznych, zwrot kosztów może nastąpić na 
przestrzeni 5-6 lat.

Źródło: arcontg.pl
Arcon Technika Grzewcza, ul. Oświęcimska 

73, Chrzanów
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NAJLEPSZA
CENA

STAN SUROWY

 NAWIEWNIKI OKIENNE

 REGULACJA OKIEN I DRZWI

 WYMIANA USZCZELEK, SZYB

OKNA DRZWI
BRAMY ROLETY

Olkusz, ul. Kościuszki 34, (przy światłach)

tel. 668 821 181

MEGA RABATY

na bramy

i drzwi

wejściowe! 

Wyceny : superokno.olkusz@gmail.com 

JESIENNA PROMOCJA!

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
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Olkusz, ul. Długa, naprzeciwko nr 165

tel. 601 464 046

- PASTUCHY ELEKTRYCZNE NA KUNY

- GONTY BITUMICZNE
- BLACHY DACHOWE

- RYNNY
- PŁYTY OSB

- PASTUCHY ELEKTRYCZNE NA KUNY

POKRYCIA DACHOWE
- SPRZEDAŻ

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 40
technikagrzewcza.olkusz@gmail.com

663 238 446, 513 185 101

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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SPECMAR Olkusz, ul. Mickiewicza 7 (za kościołem)
e-mail: TapetySpecmar@wp.pl    kom: 790-80-80-84
SPECMAR Olkusz, ul. Mickiewicza 7 (za kościołem)
e-mail: TapetySpecmar@wp.pl    kom: 790-80-80-84

TAPETY
Fototapety
Okleiny,
Kasetony,
Rozety,
Skaj, 
Rolety, Karnisze
Panele, Listwy,
Folie statyczne,
Farby, Lakiery, Kleje,
Narzędzia, Ceraty,
Naklejki ścienne,
Paski Dekoracyjne,
Tapicerka drzwiowa
Drzwi składane i przesuwne

TAPETY
Fototapety
Okleiny,
Kasetony,
Rozety,
Skaj, 
Rolety, Karnisze
Panele, Listwy,
Folie statyczne,
Farby, Lakiery, Kleje,
Narzędzia, Ceraty,
Naklejki ścienne,
Paski Dekoracyjne,
Tapicerka drzwiowa
Drzwi składane i przesuwne

TANIEJ NIŻ W MARKETACH TANIEJ NIŻ W MARKETACH 
Tapety od 10 zł

Emulsja biała 10 l tylko 21 zł
Podkładki stołowe tylko 2,80 zł

Karnisze metalowe

Tapety od 10 zł
Emulsja biała 10 l tylko 21 zł

Podkładki stołowe tylko 2,80 zł
Karnisze metalowe

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

- 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

    - Rury, profile nierdzewne oraz alu - hurt,
    - Drzwi, panele, listwy wykończeniowe,
    - Farby, lakiery, chemia budowlana,
    - Karnisze, rolety, lampy, ceraty,
    - Elektryka, wod.-kan., przewody,
    - Parapety, narzędzia i wiele innych.
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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.

Wpis branżowy
już od 30 zł netto

Zadzwoń:
32 754 54 99

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

design  studio
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Kompleksowe projekty wnętrz 
prywatnych oraz komercyjnych

Projekty koncepcyjne i porady

Identyfikacja wizualna

Projektowanie mebli

tteell..  551155  226666  669911
aannddddeessiiggnnssttuuddiioo@@oopp..ppll

DOWÓZ DO KLIENTA 

ATRAKCYJNE CENY DREWNO 
kominkowe
opałowe
kominkowe
opałowe

Olkusz, ul. Długa 1, Chechło, ul. Hutnicza 6

600 855 532, 886 884 267
Olkusz, ul. Długa 1, Chechło, ul. Hutnicza 6

600 855 532, 886 884 267

tel. 510 191 033tel. 510 191 033

Wylewki agregatem

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

gwarancje referencje

20 lat

na rynku
 

l projektowanie wnętrz 

l pakiety wykończenia "pod klucz"

l szybkie metamorfozy wnętrz 

+ 48 512 149 704
www.brzezinska-pracownia.pl 

Olkusz
kr. Kazimierza Wlk. 25 

(vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, 

(32) 643 30 23 

Olkusz
kr. Kazimierza Wlk. 25 

(vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, 

(32) 643 30 23 

OKNA
DRZWI
OKNA
DRZWI

DOCIEPLENIADOCIEPLENIA

KOM
PLE

KSO
WE

KOM
PLE

KSO
WE

DUDEK Okna Drzwi ParapetyDUDEK Okna Drzwi Parapety

gwarancja faktura

gwarancja faktura

wykończenia
wnętrz

wykończenia
wnętrz

KOMPLEKSOWE
wykończenia

wnętrz

KOMPLEKSOWE
wykończenia

wnętrz

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

Olkusz
kr. Kazimierza Wlk. 25 

(vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, 

(32) 643 30 23 

Olkusz
kr. Kazimierza Wlk. 25 

(vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, 

(32) 643 30 23 

OKNA
DRZWI
OKNA
DRZWI

DOCIEPLENIADOCIEPLENIA

KOM
PLE

KSO
WE

KOM
PLE

KSO
WE

DUDEK Okna Drzwi ParapetyDUDEK Okna Drzwi Parapety

gwarancja faktura

gwarancja faktura

wykończenia
wnętrz

wykończenia
wnętrz

KOMPLEKSOWE
wykończenia

wnętrz

KOMPLEKSOWE
wykończenia

wnętrz

Lokal przeniesiony na 

ul. Głowackiego 102, Olkusz
biuro tel.: 32 641 41 49  
rolety zewnętrzne tel.: 604 467 725

Lokal przeniesiony na 

ul. Głowackiego 102, Olkusz
biuro tel.: 32 641 41 49  
rolety zewnętrzne tel.: 604 467 725

EWIK
PRODUKCJA - SPRZEDAŻ - MONTAŻ
www.rolety.olkusz.pl

PiW ZUB "WALDI" S.C.

Wesoła
27-29 MJ

900 zł tona

Wesoła
27-29 MJ

900 zł tona

DOSTAWA GRATIS!DOSTAWA GRATIS!

Skarbek 
pow. 28 MJ
1020 zł tona

Skarbek 
pow. 28 MJ
1020 zł tona TAPICER

Meble na wymiar:Meble na wymiar:
695 634 054
793 573 422

szafy, kuchnie, sypialnie, garderoby


