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Walka ze smogiem: wymiana pieców,  
czujniki, kontrole.
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Zabytkowy Dworek Dietla w Kluczach  
odzyskał dawny blask.
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"Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku".
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OLKUSZ
Wiola Woźniczko

-Nigdy posiłek przygotowany 
w przedszkolnej kuchni nie zastąpi 
jedzenia z cateringu. Stanowczo nie 
zgadzamy się na takie zmiany – to 
zdanie wielu rodziców olkuskich 
przedszkolaków, którzy nie kryją 
oburzenia w związku z planami władz 
miasta dotyczącymi reorganizacji 
przedszkolnych kuchni i stołówek. 
Zamiast gotowania na miejscu za-

Catering zamiast 
przedszkolnych 

kuchni?

Godziny pracy 11:00 - 17:00 (zamówienia do 16.30)   Płatność: gotówka, karta, przelew 

JADŁO KURIER 
Jedzenie na życzenie

Obiady na wynos, z dostawą lub odbiór własny

32 645 07 42
509 153 011

POLECA Przy zamówieniu 
powyżej 50 zł 

transport gratis 

Cena zestawu 
(dwa dania) - od 18 zł 

+ 2 zł transport

lek. Jędrzej Kubica - neurochirurg

• ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO, 
   SZYJNEGO I PIERSIOWEGO
• NOWOTWORY KANAŁU KRĘGOWEGO I KRĘGOSŁUPA
• DYSKOPATIA LĘDŹWIOWA
• DYSKOPATIA PIERSIOWEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA
• DYSKOPATIA SZYJNA
• Z• ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA
• ZESPÓŁ CIEŚNI NERWU ŁOKCIOWEGO

• NIEDOWŁADY I PORAŻENIA NERWÓW 
   CZASZKOWYCH I OBWODOWYCH
• GUZY NERWÓW OBWODOWYCH 
• TĘTNIAKI MÓZGU
• GUZY MÓZGU
• GUZY PRZYSADKI
• GUZY ŚRÓD• GUZY ŚRÓDKOMOROWE
• NEURALGIE NERWU TRÓJDZIELNEGO
• URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE

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

KONSULTACJE NEUROCHIRURGICZNE

całodobowo

 Więcej na stronie 3
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PODZIĘKOWANIA / KONDOLENCJE

WOLBROM
Ewa Barczyk

Trochę odzwyczailiśmy się 
ostatnimi laty od długich, śnież-
nych zim, a tu ostatnio trochę wię-
cej napadało. Przepisy dość jasno 
określają, kto w jakich miejscach 
powinien usuwać śnieg z ciągów 
komunikacyjnych, ale życie zazwy-
czaj kieruje się swoimi prawami. 
Z tej przyczyny z odśnieżaniem 
bywa różnie.

Drogi, w zależności w czyim są 
posiadaniu, powinni odśnieżać ich 
zarządcy lub wybrane i opłacane 
przez nich firmy. Chodniki natomiast, 
to przedmiot niejednego sporu i żartu, 
bo gdy ktoś chciałby przy nich np. 
umieścić reklamę, to musi za to za-
płacić zarządcy drogi, ale zimą, kiedy 
trzeba chodnik udrożnić ze śniegu – 
powinien to zrobić właściciel posesji, 
przy której ciąg pieszy się znajduje.

Co jednak z miejscami, których 
wcale w miastach niemało, gdzie przy 
chodniku nie ma domów, albo budyn-
ki są niezamieszkałe? Co z wąskimi 
ulicami, przy których wybudowano 
jeszcze węższe chodniki, a zrzucanie 
śniegu z tych chodników na jezdnię 
(bo gdzie indziej?) jest walką z wia-
trakami, a dosłownie z pługami, 
które śnieg z drogi znów spychają 
na chodnik?

Bogatsze miasta z problemem 
radzą sobie, wywożąc na swój koszt 
nadmiar śniegu z ulic i chodników. 
O podobne działania w Wolbromiu, na 
prośbę mieszkańców korzystających 
z ruchliwego ciągu komunikacyjnego, 
jaką jest ul. Miechowska, wystąpił 

z interpelacją do władz Gminy radny 
Radosław Kuś.

„Ze względu na obiektywne oko-
liczności, które często uniemożliwiają 
właścicielom nieruchomości położo-
nych wzdłuż ul. Miechowskiej z wy-
wiązania się z obowiązku utrzymania 
należytego porządku na chodnikach, 
proszę Pana Burmistrza o wypraco-
wanie systemowego i kompromisowe-
go rozwiązania w powyższej sprawie 
tym bardziej, że 30 listopada 2020 
r. powiat olkuski przekazał gminie 
Wolbrom, m.in. ul. Miechowską, która 
do niedawna stanowiła odcinek drogi 
wojewódzkiej nr 783.” – przypomniał 
radny, który nadmieniając, że zdaje 
sobie sprawę z obowiązującego prze-
pisu wskazującego właścicieli posesji 
jako podmioty, na których spoczywa 
obowiązek odśnieżania i odladzania 
chodników, stwierdził, że, w przy-
padku wskazanego odcinka ul. 
Miechowskiej, ze względu na wąskie 
chodniki oraz duże natężenie ruchu 
samochodowego, a także dynamicznie 
zmieniające się zimą warunki pogo-
dowe, wypełnienie przez właścicieli 
nieruchomości obowiązku utrzyma-
nia chodników w należytym porządku 
jest często niemożliwe.

Wąskich, a na dodatek często 
zastawionych parkującymi samocho-
dami uliczek, zwłaszcza w centrum 
w Wolbromia, jest więcej. Konia 
z rzędem temu, kto bez zadyszki 
po obfitszych opadach śniegu prze-
drze się przez wąski chodnik przy 
Listopadowej, Piłsudskiego, 3 Maja, 
20-Straconych, Żwirki i Wigury…, 
a ulicą iść - niebezpiecznie!

Większość mieszkańców przy-
chyla się do pomysłu zorganizowane-

go usuwania śniegu przez gospodarza 
Gminy z najbardziej newralgicznych 
punktów miasta, tym bardziej, że 
bogata Gmina Wolbrom ma również 
techniczne możliwości w tym zakre-
sie, co zresztą niejednokrotnie już 
udowodniła, np. wywożąc skądinąd 
topniejący już śnieg z Rynku czy 
placu dworcowego. A może warto 
zainwestować w specjalne urządzenia 
do systemowego odśnieżania chodni-
ków w mieście?

Cóż, na razie mieszkańcom pozo-
staje „szuflowanie” i zwalczanie efek-
tów sił natury oraz mechanicznych 
działań drogowców siłą własnych 
mięśni (jeśli nią dysponują). Pocie-
szeniem, choć mocno połowicznym, 
dla brnących przez śnieg pieszych 
może być przytoczony w interpelacji 
przez radnego Kusia wyrok Sądu Naj-
wyższego, który w uchwale z dnia 24 
listopada 2017 r. (sygn. akt: III CZP 
38/17) wskazał, że to Gmina, a nie 
właściciel nieruchomości ponosi od-
powiedzialność za szkodę wynikającą 
z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, 
w sytuacji nienależytego sprawowa-
nia nadzoru nad wykonaniem przez 
właściciela obowiązku wynikającego 
z art. 5 ust. 1 pkt. 4 przywołanej 
powyżej ustawy.

A na razie – byle do wiosny! 
Wcześniej jednak zapewne przyjdą 
naprzemienne roztopy i przymrozki, 
które spowodują powstawanie nad 
chodnikami lodowych nawisów, które 
również trzeba będzie usuwać, by 
nikomu nic złego się nie stało.

Odśnieżanie – temat rzeka

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Drogowe remonty zawsze in-
teresują naszych Czytelników. 
Początek roku to dobry moment, 
aby prześledzić samorządowe za-
mierzenia na najbliższe miesiące. 
Zaczynamy od Olkusza - zatem któ-
re trakty na terenie miasta i gminy 
doczekają się modernizacji?

Niektóre drogowe inwestycje 
zostały rozpoczęte w ubiegłym roku, 
a w tym dobiegną końca. Tak jest np. 
z ulicą Leśną, gdzie po odwodnieniu 
drogi zostanie ułożona nowa jezdnia 
(na 985 m2 nawierzchnia z szarej 
kostki brukowej betonowej, a na 300 
m2 nawierzchnia z kolorowej kostki 
brukowej). Całości dopełnią krawęż-
niki i obrzeża. Trakt powinien być 
gotowy w maju, a na tegoroczne prace 
zapisano w budżecie 250 tys. złotych.

Nadal trwa przebudowa ul. 
Strzelców Olkuskich. Przy tym za-
daniu w budżecie widnieje kwota 
300 tys. złotych. Zgodnie z umową, 
termin wykonania inwestycji mija 
z końcem maja.

Podobnie sprawa wygląda z ul. 
Nullo (800 000,00 złotych) oraz ul. 
Słowackiego (1 050 000,00 złotych). 

Pierwsza z inwestycji dotyczy 285 – 
metrowego odcinka od ul. Kościuszki 
do ul. Bylicy. W zakres prac wchodzi 
kompleksowa przebudowa konstruk-
cji jezdni oraz chodników, budowa 
brakującego odcinka kanalizacji 
deszczowej, przebudowa chodników, 
wyznaczenie nowych oraz usyste-
matyzowanie istniejących miejsc 
parkingowych.

Z kolei inwestycja na ul. Słowac-
kiego dotyczy kompleksowej prze-
budowy jezdni, chodników, miejsc 
postojowych; dobudowy brakującej 
kanalizacji burzowej i budowy linii 
oświetleniowej. W wyniku przebu-
dowy drogi zostanie ujednolicona 
szerokość jezdni i wynosić będzie 5,5 
m za wyjątkiem odcinka z ostrymi 
zakrętami, gdzie dodatkowo zostanie 
wykonane poszerzenie i przechyłka 
poprzeczna jezdni w celu zmniejsze-
nia siły odśrodkowej działającej na 
kierowców.

W ubiegłym roku w magistracie 
podpisano umowę na wykonanie 
łącznika między ul. Króla Kazimierza 
Wielkiego a ul. Świętokrzyską. Inwe-
stycja jest współfinansowana z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Zakres 
prac obejmuje m. in. : wykonanie 
podbudowy z kruszywa kamiennego 
oraz nawierzchni z kostki brukowej, 

układanie krawężników, wykonanie 
kanalizacji burzowej, budowę oświe-
tlenia drogi, wykonanie oznakowania 
pionowego oraz poziomego. Kwota 
przeznaczona na to zadanie w tego-
rocznym budżecie to 410 tys. złotych.

Kolejne trakty do przebudowy to: 
ul. Batalionów Chłopskich (200 tys. 
złotych), ul. Jasna (200 tys. złotych), 
ul. Baczyńskiego (50 tys. złotych), ul. 
Kpt. Hardego (400 tys. złotych), ul. 
Orzeszkowej (200 tys. złotych) i ul. 
Sosnowa (200 tys. złotych).

200 000,00 złotych stanowi 
dotacja dla powiatu olkuskiego na 
przebudowę ul. Długiej. Z kolei 130 
tys. złotych przeznaczono na budowę 
dróg transportu rolnego.

Które drogi w sołectwach docze-
kają się remontów? W Zimnodole 99 
313,00  złotych (w tym 49 313,00 
złotych w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2020) przeznaczono na 
budowę drogi przy kapliczce w kie-
runku Osieka. To kontynuacja prac 
rozpoczętych w ubiegłych latach. Na 
drogowe przedsięwzięcie zaplanowa-
no także 28 022,57 złotych złotych 
z funduszu sołeckiego. W Niesuło-
wicach przewidziano przebudowę 
ul. Żurawiej (22 459,52 złotych) oraz 
remont ul. Nad Karczmą w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2020 (49 
980,00 złotych). Natomiast w Wite-
radowie przebudowie ulegnie droga 
na odcinku od Publicznej Szkoły 
Podstawowej do pętli autobusowej (40 
tys. złotych). Jak drogi, to i parkingi – 
27 tys. złotych z funduszu sołeckiego 
Braciejówki zapisano na budowę 
miejsc parkingowych na działce obok 
starego przedszkola. Z kolei 150 tys. 
złotych to kwota na przebudowę 
drogi od pętli autobusowej do szkoły 
podstawowej.

Część tegorocznych inwestycji 
jest współfinansowana z Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Niektóre 
drogowe przedsięwzięcia wykonywane 
są w ramach Funduszu Sołeckiego.

Które drogi do remontu?

POWIAT
A.N.Q.A.

W polskiej gospodarce nie bra-
kuje dynamicznie rozwijających się 
firm. Takie wnioski można wysnuć 
z lektury najnowszego rankingu 
czasopisma Forbes. W ich „dia-
mentowym” rankingu znalazło 
się 7 przedsiębiorstw z naszego 
powiatu.

„Diamenty Forbesa” to zesta-
wienie najszybciej rozwijających się 
polskich firm opracowane przez firmę 
badawczą Bisnode Polska. Tegorocz-
ny ranking przygotowany został na 
podstawie danych za 2019 r. i liczy 
blisko 15 tysięcy przedsiębiorstw. 
Wszystkie podmioty ujęte na liście 
„Forbesa” posiadają pozytywną ocenę 
wiarygodności i ryzyka współpracy, 
mają wysoką płynność bieżącą i nie 
zalegają z płatnościami. Do zestawie-
nia nie trafiają firmy znajdujące się 
w upadłości lub likwidacji.

Ranking, jak co roku, został po-
dzielony na poszczególne wojewódz-
twa. W tej edycji Małopolska zdobyła 
324 Diamenty. Powiat olkuski może 
poszczycić się 7 firmami, które zdo-
były ten prestiżowy tytuł.

W kategorii firm z przychoda-
mi powyżej 250 mln zł w naszym 

województwie na 2 miejscu znalazło 
się Velvet CARE Sp. z o.o. z Klucz. 
Według autorów zestawienia, firma 
ta zanotowała w 2019 roku sprze-
daż na poziomie niespełna 600 ml 
zł i zysk netto o wartości prawie 79 
mln zł. Na 10 miejscu w skali regionu 
uplasowała się zaś Fabryka Taśm 
Transporterowych Wolbrom SA. 
Podmiot ten osiągnął 273 mln zł ze 
sprzedaży. Zysk netto firmy wyniósł 
prawie 32 mln zł.

W grupie przedsiębiorstw o przy-
chodach od 5 do 50 mln PLN na 
14 pozycji znaleźć możemy firmę 
Linoszczel Sp. z o.o. z Gołaczew. 
Jej obroty sięgnęły 37,6 mln zł, a zysk 
uplasował się na poziomie 3,86 mln 
zł. Kolejnym przedsiębiorstwem w tej 
kategorii jest firma ETEC Sp. z o.o. 
z siedzibą w Olkuszu. Firma może 
pochwalić się sprzedażą na poziomie 
5,63 mln zł oraz 270 tys. zł zysku. Za 
nimi, na 177 pozycji w Małopolsce, 
odnajdziemy spółkę Sovrana Polska 
z Olkusza. Jej obroty wyniosły ponad 
30,5 mln zł a zysk netto  6,9 mln 
zł. W rankingu odnajdziemy jeszcze 
olkuską przychodnię OLMED (191 
miejsce w województwie, 6,4 mln zł 
obrotu i 70 tys. zł zysku) oraz firmę 
Keram Sp. z o.o. z Bukowna (203 
pozycja w Małopolsce, 7,6 mln zł 
sprzedaży i 460 tys. zł zysku).

„Diamentowe” 
rozdanie
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

KLUCZE
Wiola Woźniczko, fot. Rafał Jaworski

Zabytkowy Dworek Dietla 
w Kluczach jest już w pełni zmo-
dernizowany. Rozpoczęty w 2018 
roku gruntowny remont dobiegł 
końca. Do końca zrewitalizowania 
tej części Klucz pozostał jeszcze 
jeden etap.

W budynku wymieniono wszyst-
kie instalacje, dach, okna i drzwi. 
Klatka schodowa została wyremonto-
wana, wzmocniono tez fundamenty, 
położono nowe tynki, zbudowano 
windę i odtworzono ganek. Podczas 
prac zostawiono swoistą wiadomość 
dla potomnych. Gdy na budynku 
wykonano nową elewację, tuż pod 
wieżyczką umieszczono herb gminy 
Klucze, a w ścianie tzw. kapsułę cza-
su. W owej kapsule znajduje się list 
z informacjami dotyczącymi obecnej 

kadencji władz samorządowych gmi-
ny, a także modernizacji Dworku. 
Włożono tak również egzemplarz 
lokalnego miesięcznika „Echo Klucz”, 
w którym opisano historię przedwo-
jennych właścicieli zabytku – rodzin 
Dietlów i Mauve. 

Zmodernizowane wnętrza robią 
wrażenie. Rewitalizacyjne prace wy-
konała firma ZRB Paciej Sp. z o. o. 
Wewnątrz powstanie multimedialna 
ekspozycja, nawiązująca do historii 
zabytku. Zgodnie z założeniami, 
w odnowionym budynku będzie 
sala konferencyjna, pomieszczenia 
gościnne, sala wystawiennicza, mini 
centrum rehabilitacji. Zaplanowano 
tam również miejsca do pracy biu-
rowej dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz młodych przed-
siębiorców (tzw. coworking- stoły do 
pracy indywidualnej, podstawowy 
sprzęt biurowy, dostęp do internetu). 

Niewykluczone, że swoją siedzibę 
znajdzie tam Pustynne Centrum 
Informacji. 

Modernizacja Dworku to jedna 
z kilku rewitalizacyjnych inwestycji 
w tej części Klucz. Wcześniej zmo-
dernizowano sąsiedni budynek, tzw. 
„starą gminę”. Teraz jest tam Dzien-
ny Dom Seniora oraz samorządowy 
żłobek. Wcześniej przeprowadzono 
szereg prac w tzw. parku dolny, 
obok dworku Dietla. Powstała tam 
drewniana altana, odtworzono także 
amfiteatr, którego fragmenty schodów 
znajdują się za obeliskiem upamięt-
niającym Ludwika Mauve. Przy alej-
kach zamontowano ławki, kosze na 
śmieci, zainstalowano również nowe 
oświetlenie. Z kolei w górnej części 
parku (za żłobkiem) wybudowano 
alejki, wzdłuż których zainstalowano 

oświetlenie parkowe. Znalazła się tam 
także drewniana altana, plac zabaw 
i inne obiekty małej architektury 
– ławki, kosze, stojaki na rowery, 
a także stoliki do gier planszowych.

Przed gminą ostatni etap prac. 
Plac między budynkami zostanie 
wyłączony z ruchu samochodowego 
– ul. Rabsztyńską połączono z ul. 
Partyzantów jednokierunkową drogą 
wybudowaną za „starą gminą”. Od 
strony ul. Rabsztyńskiej ma powstać 
stylowy murek (który nie zasłoni 
parku) z bramą wjazdową, otwieraną 
tylko w przypadku różnego rodzaju 
uroczystości. Wymianie ulegnie pobli-
ska wiata przystankowa. Na środku 
placu stanie fontanna w kształcie 
amonitu, nawiązująca do Jury Kra-
kowsko – Częstochowskiej. Całość 
zyska stylowe oświetlenie.

Dworek Dietla  
odzyskał dawny blask

proponowano usługi cateringowe. 
Zmiany miałyby nastąpić od nowego 
roku szkolnego, czyli od 1 września 
2021 roku.

Rodzice, którzy na portalach 
społecznościowych komentują zda-
rzenie, w zdecydowanej większości są 
zdecydowanie na „nie”. Interwencje 
w tej sprawie trafiły też do naszej 
redakcji. - Co kuchnia, to kuchnia. 
Jedzenie dowożone nigdy nie będzie 
tak smaczne, jak to przygotowywane 
na miejscu. Wiem, że wiele osób przy 
wyborze przedszkola – w tym ja – 
kierowało się także kwestią posiłków: 
czy są przyrządzane w przedszkolu 
czy też zamawiane. Dlaczego nikt nas 
nie zapytał o zdanie i o wszystkim do-
wiadujemy się po fakcie? - denerwują 
się rodzice.

Skąd pomysł na zastąpienie 
kuchni cateringiem? Na portalach 
społecznościowych udostępniane 
jest pismo podpisane przez olku-
skiego wiceburmistrza Łukasza Ry-
chlewskiego, a skierowane właśnie 
do rodziców. Zastępca szefa gminy 
wyjaśnia:  „(...) wychodząc naprzeciw 
prośbom dotyczącym diet i żywie-
nia proponowanego w przedszkolu 
przedstawiamy rozwiązanie, które 
pozwoli na przygotowanie posiłków 
zgodnie z zapotrzebowaniem Państwa 
i dzieci (np. wegetariańskie, bezglute-
nowe, dla cukrzyków). Równocześnie 
wpłynie to na zbilansowany budżet 
oświaty, do którego Gmina dokłada 
corocznie ponad 30 mln zł. Podjęli-
śmy poważną decyzję o reorganizacji 
struktury kuchni/stołówek przed-
szkolnych. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w wielu Gminach funkcjonuje 
już podobne rozwiązanie, które cał-
kowicie satysfakcjonuje Rodziców, 
mamy nadzieję, że spełni również 
Państwa oczekiwania. Proponowany 
system wprowadzono kilka lat temu 
w szkołach podstawowych Gminy 
Olkusz i do dnia dzisiejszego nie 

wzbudza kontrowersji. Rozwiązanie 
takie sprawdziło się również w przed-
szkolach podczas strajku nauczycieli 
i obsługi w 2019 roku”.

- Restrukturyzacja w zakresie 
kuchni przedszkolnych to zmiana 
miejsca przygotowania posiłków – 
zapewnia wiceburmistrz Rychlewski, 
dodając, że jedzenie będzie przy-
gotowywane zgodnie z przepisami, 
poddane pełnej kontroli Sanepidu, 
podawane na talerzach przez pomoce 
kuchenne, dieta będzie nadal w pełni 
zbilansowana i dostosowana do indy-
widualnych potrzeb dzieci.

Z pisma wynika, że firma przygo-
towująca posiłki miałaby być wybiera-
na przez dyrektorów przedszkoli, „(…) 
po przeanalizowaniu doświadczenia 
w żywieniu dzieci i po dokonaniu 
analizy przykładowych jadłospisów”. 
- Również gwarancja ceny, jaką 
Państwo ponosicie, pozostaje bez 
zmian. Jej regulacja będzie związana 
tak jak dotychczas wyłącznie z ceną 
produktów żywnościowych. Organ 
Prowadzący dofinansowuje żywienie 
przedszkolaków w zakresie przygo-
towania i dowozu posiłków. Wszyscy 
dotychczasowi pracownicy kuchni 
otrzymają propozycję zatrudnienia 
w innych jednostkach - deklaruje 
wiceburmistrz Łukasz Rychlewski.

Miejscy radni z Klubu Prawa 
i Sprawiedliwości wystosowali do 
burmistrza interpelację w tej spra-
wie, sprzeciwiając się cateringowym 
planom. Nie wykluczają też zwoła-
nia sesji nadzwyczajnej w związku 
z tematem. Kolejna interpelacja na 
temat planowanych zmian została 
wystosowana przez radnych Klubu 
Odnowa. Wnioskują także o zwołanie 
posiedzenia Komisji Oświaty z udzia-
łem przedstawicieli Rad Rodziców 
i kierownictwa UMiG Olkusz.

Czy przedszkolne kuchnie 
zostaną zastąpione jedzeniem 
z cateringu? O sprawie będziemy 
informować na bieżąco.

Ciąg dalszy ze strony 1
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław w zasięgu miejscowości Krzykawa, Małobądz i Krze  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

z a w i a d a m i a m 
o  podjęciu  przez  Radę  Gminy  Bolesław  Uchwały  Nr  XXIV/240/2021  z  dnia  28  stycznia  2021  r.  w  sprawie  
przystąpienia  do  częściowej  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Bole-
sław w zasięgu miejscowości Krzykawa, Małobądz i Krze i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  dotyczące  sporządzania  zmiany  planu  i  prognozy  oddziaływania 
na  środowisko  w  formie  papierowej  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Bolesław,  ul.  Główna  58,  32-329  Bolesław  
lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej 
na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.

Wójt 

mgr inż. Krzysztof Dudziński

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem  podanych  we  wniosku  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Bolesław  z  siedzibą  ul.  Główna  58,  32-329  Bolesław,  

tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

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

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail: iod@gminaboleslaw.pl
8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy Bolesław

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) i Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miej-
scowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki zmienionej uchwałami Nr X/96/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 sierpnia 2019 
r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia 
i Hutki  oraz  Nr XXIV/241/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 
Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki 

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 22 lutego 2021 r. do 22 marca 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 7  ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (oraz  
prognozie  oddziaływania  na  środowisko)  odbędzie  się 1 marca 2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Centrum Kultury 
(Dworek) Bolesław, ul. Główna 55.
Projekt  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko 
udostępniony  zostanie  także  w  wersji  elektronicznej  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie  internetowej:  
www.gminaboleslaw.pl. 
Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 
Uwagi  należy  składać  w  formie  papierowej  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Bolesław,  ul.  Główna  58,  32-329  Bolesław  lub 
elektronicznej,  w  tym  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej,  w  szczególności  poczty  elektronicznej  na  adres:  
boleslaw@gminaboleslaw.pl. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2021 roku z podaniem nazwiska, imienia, 
nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.
Równocześnie  informuję,  że we wskazanym wyżej  terminie można  zapoznać  się  z  dokumentacją  projektu  zmiany planu, 
w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie  z  art.  39  ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do 
prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  które  wnoszone mogą  być  w  formie  pisemnej,  ustnie  do  protokołu,  za  pomocą  
środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  na  adres:  
boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w. 

Wójt 
mgr inż. Krzysztof Dudziński

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem  podanych  we  wniosku  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Bolesław  z  siedzibą  ul.  Główna  58,  32-329  Bolesław,  

tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu  i  zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,  ich  sprostowania, ograniczenia 

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

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail: iod@gminaboleslaw.pl
8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy Bolesław

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych 

w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.  
Poniżej przedstawiamy kierunki działań pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”, które będą realizowane w 2021 r.  
(moduły, obszary i zadania programu):

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 
i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1.  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Zadanie 2. Pomoc w  uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu.

Zadanie 3. Pomoc w  uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania 
z usług tłumacza języka migowego.

Zadanie 4. Pomoc w  zakupie i  montażu oprzyrządowania do po-
siadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją na-
rządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społe-
czeństwie informacyjnym:

Zadanie 1. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ele-
mentów oraz oprogramowania, adresowana do osób z  orzecze-
niem o  niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu 
wzroku lub obu kończyn górnych.

Zadanie 2. Dofinansowanie szkoleń w  zakresie obsługi nabytego 
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 3. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ele-
mentów lub oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

Zadanie 4. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ele-
mentów lub oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narzą-
du słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Zadanie 5. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego, zakupionego w  ramach programu, adre-
sowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1. Pomoc w  zakupie wózka inwalidzkiego o  napędzie 

elektrycznym adresowana do osób z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem  
niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne po-
ruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie 2. Pomoc w  utrzymaniu sprawności technicznej posiada-
nego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 
roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zadanie 3. Pomoc w  zakupie protezy kończyny, w  której zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepeł-
nosprawności.

Zadanie 4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do 
osób ze stopniem niepełnosprawności.

Zadanie 5. Pomoc w  zakupie skutera inwalidzkiego o  napędzie 
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcz-
nego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności, z  dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w  sa-
modzielnym przemieszczaniu się i  posiadających zgodę lekarza 
specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D  – pomoc w  utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywają-
cego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), 
adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub 
opiekunem prawnym dziecka. 

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 
adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole 
policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktor-
ski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Wnioski o  dofinansowanie można składać w  formie elektronicznej 
w  systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl) lub w  siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w  Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21 
w poniższych terminach:
w ramach Modułu I w terminie od 1 marca do 31 sierpnia 2021r.
w ramach Modułu II w terminach:

•	 od 1 marca do 31 marca 2021 r.  (dla wniosków dotyczących 
roku akademickiego 2020/2021)

•	 od 1 września do 10 października 2021 r. (dla wniosków  
dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Nr tel. PCPR: 32 643 39 41 w. 18 lub 19

Szczegółowe informacje można śledzić na stronach:   
www.pfron.org.pl lub  www.pcpr.olkusz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu uprzejmie informuje,
że wzorem poprzednich lat Powiat Olkuski kontynuuje w 2021 r.

realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
finansowanego ze środków PFRON, skierowanego do osób niepełnosprawnych.
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ZGŁOŚ INTERWENCJE - tel. 32 754 44 77

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Smog to temat nieodłącz-
nie towarzyszący nam w sezonie 
grzewczym. Zwłaszcza w okresie 
silnych mrozów. Nasi Czytelnicy 
z Olkusza, pilnie śledzący ko-
munikaty o zanieczyszczeniach 
i stężeniach szkodliwych pyłów, 
pytają co robią władze miasta, aby 
poprawić stan powietrza ? Olkuski 
urząd zapewnia, że w kwestii walki 
ze smogiem prowadzi działania 
w kilku kierunkach. Jakich?

- My, olkuszanie, zadajemy sobie 
pytanie: jakie są działania władz Ol-
kusza w sprawie trucia mieszkańców? 

Tak - trują nas nasi sąsiedzi, spalając 
w nieekologicznych piecach byle 
co! - interweniuje w naszej redakcji 
mieszkaniec centrum miasta. - Często 
pojawiają się komunikaty ostrzegają-
ce o przekroczonych normach głównie 
pyłów zawieszonych. Dobrze, że są 
publikowane, ale co się u nas robi, 
aby likwidować przyczyny takiego sta-
nu powietrza? Sezon grzewczy jeszcze 
trochę potrwa, a to, co wydostaje się 
z niektórych kominów, to dramat! 
Przecież wszyscy tym oddychamy - 
piszą nasi Czytelnicy. 

Ekologiczne piece 
i edukacja

Sztandarowym działaniem wielu 
samorządów są programy współfi-
nansowane z unijnych czy państwo-
wych środków, a dotyczące wymiany 
starych kotłów na nowe, ekologiczne 
źródła ciepła. Taki program realizuje 
również gmina Olkusz, która w latach 
2017-2020 dofinansowała wymianę 
282 kotłów (ze środków pochodzących 
z budżetu Miasta i Gminy Olkusz ze 
wsparciem finansowym Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Małopolskiego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska).

Kilka słów na temat edukacji. Ta 
– według zapewnień urzędu – polega 
m. in. na opracowaniu i kolporto-
waniu ulotek dotyczących spalania 
w piecach, opracowaniu książeczek 
o niskiej emisji dla dzieci, organizacji 
pikników tematycznych i spektakli 
o tematyce niskiej emisji dla najmłod-
szych, współfinansowaniu nagród 
w konkursach ekologicznych. -Takie 
działania przyczyniają się do poprawy 
świadomości społecznej o szkodliwo-
ści spalania odpadów, także wśród 
najmłodszych mieszkańców. One 
zaprocentują w przyszłości – mówi 
rzecznik prasowy olkuskiego magi-
stratu Michał Latos.

Czujniki i czujni 
mieszkańcy

- Dzięki staraniom Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz po kilkuletniej 
przerwie udało się przywrócić ciągłe 
pomiary zanieczyszczenia powietrza 
na terenie Olkusza – mówi Michał 
Latos. -Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska zainstalował stację moni-
toringu zanieczyszczeń powietrza przy 
SP Nr 5 w Olkuszu. Jej pomiary objęte 
są nadzorem Krajowego Laboratorium 
Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ. 
Ponadto, w 2017 roku została zbudo-
wana sieć czujników oparta o system 
Airly - dodaje rzecznik.

Kolejnym narzędziem do walki ze 
smogiem jest formularz udostępniony 
na stronie internetowej olkuskiego 
urzędu formularz, przez który można 
zgłaszać interwencje dotyczące sze-
roko rozumianego zanieczyszczenia 
powietrza, jak: spalania odpadów, 
eksploatacji kotłów i kominków 
niespełniających wymagań uchwały 
antysmogowej, naruszanie przepisów 
ochrony środowiska przez przedsię-
biorcę czy sprzedaż węgla złej jakości. 
Zgłoszenia są automatycznie przeka-

zywane do organów odpowiedzialnych 
za przeprowadzenie kontroli.

Straż na kontrolach
Według urzędowych danych, od 

początku tego roku Straż Miejska 
wykonała 94 kompleksowe kontrole. 
Dotyczyły one: przestrzegania zakazu 
spalania odpadów, posiadania świa-
dectw jakości opału, pomiaru wil-
gotności drewna opałowego, a także 
gospodarki nieczystościami ciekłymi.

- Warto dodać, że przy każdym 
zakupie węgla sprzedawca ma obo-
wiązek przekazania świadectwa 
jakości opału, które w czasie kontroli 
Straży Miejskiej jest weryfikowane. 
Wilgotność drewna opałowego, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, 
nie może przekroczyć 20%, co jest 
weryfikowane atestowanym wil-
gotnościomierzem. Ponadto, Straż 
Miejska sprawdza zawartość pieca, 
a także jego najbliższe otoczenie 
(przypadki, gdy w kotłowni jest pełno 
śmieci, a wszystko wskazuje na to, że 
trafiają one do pieca). Jeżeli istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że odpady 
są spalane, to wówczas pobierana jest 
próbka popiołu do badania w labora-
torium - odpowiada na nasze pytania 
Michał Latos.

Zgodnie z urzędową statystyką, 
25 tych kontroli nastąpiło wyniku 
interwencji mieszkańców. Pozostałe 
to działania własne Straży Miejskiej, 
spowodowane m. in. obserwacją czuj-
ników Airly. Magistrat wyjaśnia, że 
kontrole prowadzone są wyrywkowo. 
-Co ciekawe, żadna z powyższych 
kontroli nie potwierdziła spalania 
odpadów, także nie jest to zjawisko 
powszechne – dodaje Michał Latos.

Porozmawiajmy 
o „Czystym Powietrzu”

W odpowiedzi nadesłanej z urzę-
du pojawiła się także informacja 
o programie „Czyste Powietrze”. To 
ogólnopolski program dotyczący 
finansowego wsparcia na wymianę 
źródeł ciepła. W olkuskim magistracie 
uruchomiono punkt konsultacyjny, 
czynny codziennie w godzinach pracy 
urzędu. Zainteresowani udziałem 
w programie właśnie tu (UMiG Olkusz 
- pokój 334 oraz pod numerem tele-
fonu 32 6260184) uzyskają wszelkie 
informacje w zakresie wypełnienie 
i złożenia wniosku o dofinansowanie 
kosztów wymiany źródła ogrzewania 
oraz termomodernizacji budynków. 
Informacje udzielane są bezpłatnie.

Jak oceniacie działania władz 
Olkusza w temacie smogu?

Walka ze smogiem:  
co robią władze Olkusza?

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Wiosna to dobry czas na po-
rządki. Według obietnic płynących 
z olkuskiego magistratu, właśnie 
wtedy zostanie uporządkowana 
sytuacja ze starymi liniami na 
skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego 
i Rataja. Z pewnością ku uciesze 
kierowców, którzy po raz pierw-
szy interweniowali w tej sprawie 
w naszej redakcji nieco ponad dwa 
lata temu.

Interwencje pojawiły się po zmia-
nie organizacji ruchu na wspomnia-
nym skrzyżowaniu, przy skręcie 
z drogi krajowej nr 94 w ulicę ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Jak 
wówczas pisaliśmy, niekiedy pojawiał 
się tam problem – kto ma pierwszeń-
stwo. Niektórzy twierdzili, że to przez 
pozostałości po starych poziomych 
znakach, które pozostały na asfalcie.

Temat poruszyliśmy w grudniu 
2018 roku, gdy o sytuacji opowiedział 
nam jeden z kierowców, dopytując, 
dlaczego stare linie nie zostały starte 
od razu, przy okazji malowania no-
wych. Wtedy z magistratu nadeszła 
odpowiedź, że „linie te nie zostały 
starte, gdyż natychmiastowe ich 
usunięcie było możliwe wyłącznie po-
przez sfrezowanie nawierzchni, która 
później musi być odtworzona. Nie były 
to prace zaplanowane w budżecie, 

a liczba i wartość wszystkich inwe-
stycji w mieście sprawia, ze musimy 
bacznie przyglądać się każdej złotów-
ce”. Dodano wówczas, że z czasem 
stare oznakowanie ulega naturalne-
mu zatarciu, aktualne oznakowanie 
poziome zostanie odnowione i będzie 
lepiej widoczne, a kierowcy powinni 
zwracać uwagę przede wszystkim na 
znaki drogowe, czyli oznakowanie 
pionowe.

Do tematu wróciliśmy latem 
2019 roku, czyli kilka miesięcy póź-
niej. Niestety, nic w tym temacie się 
nie zmieniło.

Kierowców nadal nurtuje ten 
problem. Zapytaliśmy więc znowu 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkusz, 
kiedy w końcu stare linie zostaną 
usunięte. W odpowiedzi padł termin!

-Na wiosnę, gdy tylko pozwolą na 
to warunki atmosferyczne, planowane 
są prace polegające na starciu starego 
oznakowania oraz odnowieniu aktu-
alnego oznakowania poziomego tego 
skrzyżowania – odpowiedział Michał 
Latos, rzecznik prasowy olkuskiego 
magistratu.

Pozostaje zatem trzymać kciuki, 
aby wiosna, a wraz z nią „odpowiednie 
warunki atmosferyczne” nadeszły jak 
najszybciej. Będziemy przyglądać się 
tej sprawie i na pewno powrócimy do 
tematu. Miejmy nadzieję, że wtedy, 
gdy starych linii już nie będzie, a nie 
przy okazji kolejnego pytania od Czy-
telników: ”Kiedy stare linie zostaną 
usunięte?”.

Stare linie zostaną starte. 
Wiosną

R E K L A M A
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„Plastik nie do pieca – piec 
nie do plastiku” – pod takim ha-
słem prowadzona jest kampania 
edukacyjno-społeczna mówiąca 
o szkodliwości spalania odpadów 
w piecach, przydomowych ko-
tłowniach i na wolnym powietrzu. 
Dlaczego spalanie śmieci przez 
gospodarstwa domowe jest takie 
szkodliwe?

Nasz kraj należy do grona państw 
o najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu. Znajduje się również 
w czołówce krajów z najwyższym 
odsetkiem przedwczesnych śmierci 
spowodowanych złą jakością powie-
trza. Problemy te nie omijają naszej 
okolicy. W trwającym obecnie sezonie 
grzewczym serwis ekoMałopolska już 
kilkukrotnie ogłaszał dla naszego 
powiatu ostrzeżenie o ryzyku przekro-
czenia poziomu dopuszczalnego pyłu 
PM10 ze względu na zwiększoną emi-
sję zanieczyszczeń oraz niekorzystne 
warunki meteorologiczne.

Domowi truciciele
Wbrew utartej opinii, za problem 

ten nie odpowiada w głównej mierze 
przemysł, ale tzw. niska emisja. Z 
raportu GUS „Ochrona Środowiska 
w Polsce 2019” wynika, że ze spalania 
w gospodarstwach domowych wytwa-
rzane jest prawie czterokrotnie więcej 
pyłów niż łącznie emituje sektor 
produkcji i transformacji energii. Jak 
informuje Fundacja PlasticsEurope 
Polska, do takiego stanu rzeczy przy-
czynia się nie tylko palenie węglem 
niskiej jakości, ale także spalanie 

odpadów w piecach, kominkach czy 
na wolnym powietrzu.

Dzieje się tak, gdyż wiele osób 
nadal traktuje takie rozwiązanie jako 
tanią i łatwą metodę pozbywania się 
śmieci. Poprzez ich spalanie w do-
mowych paleniskach osoby te chcą 
także zaoszczędzić na ogrzewaniu. 
W piecach lądują m.in.: stare meble, 
buty, ubrania, tekturowe opakowa-
nia,  a nawet opony. Bardzo często 
są to również odpady plastikowe, 
które cechują się wysoką wartością 
opałową. Niestety, oszczędność ta jest 
jedynie pozorna, gdyż trujemy w ten 
sposób siebie i swoich najbliższych.

- Szkodliwość spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych wynika 
z trzech głównych przyczyn: proces 
spalania przebiega w zbyt niskiej tem-
peraturze (180-500°C), czas spalania 
jest krótki oraz cały proces prowa-
dzony bez dostatecznego nadmiaru 
powietrza. Skutkiem tego są liczne 
szkodliwe produkty, np. tlenek węgla 
(czad), dioksyny, uważane za jedne 
z najbardziej toksycznych substan-
cji chemicznych, tzw. związki WWA 
(wielopierścieniowe węglowodory aro-
matyczne) o silnych właściwościach 
rakotwórczych, czy inne niebezpiecz-
ne dla zdrowia i środowiska gazy, jak 
tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. 
W wyniku niecałkowitego spalania 
odpadów w niskich temperaturach 
powstaje również duża ilość drobnych 
pyłów, które są niezmiernie szkodliwe 
dla układu oddechowego człowieka 
z uwagi na bardzo małe wymiary czą-
stek. Ponadto są one nośnikami za-
wartych w odpadach metali ciężkich 
– czytamy w raporcie przygotowanym 
przez Fundację.

Spalanie lub recycling
Energia pochodząca ze spalania 

odpadów może być produkowana 
w sposób bezpieczny dla zdrowia jedy-
nie w ściśle określonych warunkach. 
Konieczna jest do tego temperatura 
sięgająca 1000°C, oraz odpowiednio 
długi czas. - W ściśle kontrolowa-
nych i monitorowanych instalacjach 
przemysłowych głównymi produktami 
spalania są dwutlenek węgla i woda, 
a niewielkie ilości pozostałych sub-
stancji ubocznych są wychwytywane 
i dezaktywowane w zaawansowanych 
systemach oczyszczania spalin. 
W efekcie spaliny opuszczające taki 
profesjonalny piec spełniają naj-
ostrzejsze wymogi emisyjne i nie 
stanowią zagrożenia ani dla zdrowia 
ludzi, ani dla środowiska – tłumaczą 
eksperci z Fundacji PlasticsEurope 
Polska.

Warto również zwrócić uwagę 
na fakt, że spalając w domu plastik, 
marnujemy surowce zdatne do po-
nownego wykorzystania. – W obec-
nych czasach nie ma racjonalnego 
uzasadnienia dla tego typu praktyk – 
mówi Robert Nielaba, prezes Zakładu 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław”. 
Jego zdaniem powinniśmy dążyć do 
sytuacji, w której jak najwięcej odpa-
dów jest ponownie przetwarzanych. – 
Do przemysłowych spalarni powinny 
trafiać tylko te, z których nie da się już 
nic odzyskać – mówi nasz rozmówca.

Nie bez znaczenia są także 
kwestie finansowe. Obecny system 
gospodarowania odpadami jest skon-
struowany w ten sposób, że chcąc nie 
chcąc, i tak musimy płacić za odbiór 
śmieci z naszych posesji. Ci zaś, 
którzy decydują się na palenie nimi 
w piecu, narażają się na konsekwen-
cje prawne i finansowe. Grozi za to 
bowiem mandat w wysokości do 500 
zł lub kara grzywny do 5000 zł.

Miejsce plastiku jest 
w śmietniku

POWIAT
A.N.Q.A. fot. PSP Olkusz

Wieloki lometrowy korek 
w stronę Krakowa i auta w rowach 
wzdłuż drogi na Śląsk. Do tego 
lokalne trakty przykryte brązowym 
błotem i zawiane śniegiem chodni-
ki. Tak wyglądał poniedziałkowy 
poranek w powiecie olkuskim. 
Parafrazując słynne polskie powie-
dzenie, tym razem zima zaskoczyła 
nas wszystkich.

Początek tygodnia co do zasady 
jest najmniej przyjemnym momentem 
tygodnia. Poniedziałkowy poranek był 
jednak wyjątkowo ciężki. Wszystko 
za sprawą zimowej aury, która dała 
się we znaki mieszkańcom powiatu 
olkuskiego.

Silne podmuchy wiatru połą-
czone z opadami marznącego śniegu 
sprawiły, że służby porządkowe nie 
były w stanie nadążyć z odśnieżaniem 
dróg. Problemy z utrzymaniem po-
rządku na chodnikach przed swoimi 
domami mieli również sami miesz-
kańcy. Do tego doszła jeszcze brawura 

i brak wyobraźni części kierowców. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać.

W dniach od 7 do 8 lutego poli-
cjanci z terenu naszego powiatu sied-
miokrotnie interweniowali w związku 
ze zgłoszeniami dotyczącymi zdarzeń 
drogowych. W tym czasie odnotowano 
6 kolizji drogowych i jeden wypadek. 
7 lutego br. w Bolesławiu samochód 
wjechał w ogrodzenie.

- Z ustaleń funkcjonariuszy 
wynika, że kierujący pojazdem nie 
dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze i wjechał 
w ogrodzenie jednej z posesji. Kie-
rowca był trzeźwy. Mężczyzna został 
ukarany mandatem karnym - mówi 
Podkomisarz Katarzyna Matras, 
Oficer Prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Olkuszu. Jeszcze tego 
samego dnia doszło do pięciu innych 
kolizji. Główną ich przyczyną było 
niedostosowanie prędkości do warun-
ków pogodowych. Na szczęście w tych 
zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.

Inaczej było w poniedziałek, 
kiedy to w Rabsztynie doszło do wy-
padku drogowego z udziałem dwóch 
samochodów osobowych. - Pojazdami 

podróżowały cztery osoby, w tym 
3-letnie dziecko. Do szpitala zostały 
zabrane: dziecko i jedna dorosła 
osoba. Prawdopodobną przyczyną 
wypadku było niedostosowanie pręd-
kości jazdy przez jednego z kierowców 
do bardzo trudnych warunków panu-
jących na drodze w związku z inten-
sywnymi opadami śniegu – informuje 
brygadier Marcin Maciora, dowódca 
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
PSP w Wolbromiu.

Pełne ręce roboty mieli również 
pracownicy Nowego Szpitala w Ol-
kuszu. W ostatni weekend na SOR 
zgłosiło się 25 pacjentów z urazami. 
To zdecydowanie więcej, niż przed 
tygodniem, kiedy na dyżurze przyjęto 
14 osób. - Najczęściej pacjenci zgła-
szali się z urazami kończyn. Były to 
skręcenia i naderwanie stawów oraz 
zwichnięcia. Zdarzały się też złamania 
kości kończyn dolnych i górnych, 
stłuczenia klatki piersiowej czy ura-
zy głowy – wylicza Jacek Szpunar, 
ordynator Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego.

Synoptycy ostrzegają, że nie był 
to ostatni atak zimy w tym sezonie. 
Prognozy pogody przewidują w naj-
bliższym czasie kolejne opady śniegu 
i niskie temperatury, co z pewnością 
spowoduje sporo utrudnień na dro-
gach. Dlatego policjanci apelują do 
kierowców o ostrożność i rozwagę. - 
Wsiadając za kierownicę samochodu 
musimy pamiętać o zmniejszeniu 
prędkości, zwiększeniu odstępu od 
poprzedzającego samochodu, do-
stosowaniu swoich umiejętności do 
warunków panujących na drodze, 
bezwzględnym przestrzeganiu przepi-
sów ruchu drogowego, podejmowaniu 
z rozwagą manewrów wyprzedzania 
i mijania oraz włączeniu świateł mi-
jania – podkreśla Katarzyna Matras.

Bilans ataku zimy

1 lutego 2021 roku w IV LO im. K. K. Baczyńskiego 
został rozstrzygnięty XXI Ogólnopolski Konkurs 
„Poezja K. K. Baczyńskiego w malarstwie, grafice 
i rysunku”. Spośród 208 nadesłanych prac nagro-
dzono aż 20. Młodzi twórcy dali popis swoich moż-
liwości i kreatywności.

Tegoroczny konkurs bez wątpienia w szczególny 
sposób zapisze się w pamięci uczestników i organizato-
rów, olkuskiej „Czwórki” oraz Instytutu Pamięci Narodowej 
z Krakowa. Rok 2021 został przecież ustanowiony oficjalnie 
przez Sejm w dniu 27 listopada rokiem Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Jest to również jubileuszowy czas dla IV LO, 
które powstało w 1991r. i właśnie przeżywa trzydziestolecie 
istnienia.

Konkurs miał na celu zachęcenie początkujących twór-
ców do wypowiedzi w formie rysunku, grafiki i malarstwa, do 
zapoznania się z oryginalną twórczością K. K. Baczyńskiego. 
Chodziło też o stworzenie możliwości profesjonalnej oceny 
interpretacji, która może mieć duże znaczenie w dalszym, 
twórczym rozwoju młodych talentów.

Komisja konkursowa stanęła przed niemałym wyzwa-
niem. Spośród 208 prac wyłoniono zwycięskie, ale ich po-
ziom był tak wysoki, że postanowiono docenić w sumie 23 
kompozycje.

Jury w składzie: mgr K. Polak – dyrektor IV LO i prze-
wodnicząca konkursu, art. plast.  S. Wywioł – komisarz 
konkursu oraz kurator wystawy, mgr A. Majta – nauczyciel  
j. polskiego, mgr M. Soboń – artysta grafik, mgr Z. Rola – 
Wywioł – artysta plastyk, dr hab. S. Jakubas – artysta gra-

fik, mgr M. Masłowski dyr. Biura Edukacji Narodowe Odział 
IPN w Krakowie, przyznało pierwsze miejsca w kategoriach: 
technika malarska – Ruti Prokowicz z Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Krakowie, grafika komputerowa – Mile-
nie Juniak z IV LO w Olkuszu, technika rysunku – Zofii Cioch 
z IV LO w Olkuszu. Drugie miejsca trafiły do czterech osób, 
trzecie również do czterech, a wyróżniono jedenaście. Ilość 
nagrodzonych i wyróżnionych uczestników świadczy bez 
wątpienia o bardzo wysokim i wyrównanym poziomie prac.

Wśród docenionych form znalazły się kompozycje na-
desłane jeszcze z innych szkół –  z  I  LO z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. M. Kopernika w Krośnie, z Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych im. J. Kluzy w Krakowie, z Zespołu 
Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Tarnowie.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczest-
nikom i ich opiekunom za zaangażowanie, za wytrwałość 
i wzajemną inspirację. Oby kolejne lata przynosiły powody do 
radości i dumy.

IV LO w Olkuszu już dziś zaprasza do udziału w kolej-
nych artystycznych wyzwaniach, których będzie organizato-
rem. Zainteresowania plastyczne uczniów wciąż są w „Czwór-
ce” rozwijane, a konkursy zachęcają do wytrwałej pracy 
i doskonalenia umiejętności pod fachowym okiem opiekunów.

Szkolna Galeria „Na Piętrze” teraz będzie wypełniona 
nowymi pracami z aktualnie rozstrzygniętego konkursu. Miej-
my nadzieję, że już wkrótce będą mogli je obejrzeć wszyscy 
zainteresowani.

LAUREACI KONKURSU
Kategoria Malarstwo
1. miejsce: Patrycja Boruch „Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie”- 

Zespół Pańtwowych Szkół Plastycznych w Krakowie
Kategoria Rysunek
1. miejsce: Milena Zofia Cioch „Bez imienia” - IV Liceum 

Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu
Kategoria Grafika Projektowa
1. miejsce: Milena Juniak „Zamknięty echem” - IV Liceum 

Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu

To wyjątkowy rok!

Zadzwoń i dowiedz się więcej

736 656 875

Zadbaj

o czyste powietrze

Kupuj online: https://www.e-antysmogowe.pl

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

DO SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ŻŁOBKÓW

Autoryzowany dystrybutor rozwiązań AeraMax Professional

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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 Tanio sprzedam solarium 
w bardzo dobrym stanie.  

Tel. 509 556 872

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

USŁUGI
 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.

FINANSOWO - PRAWNE

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

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

OKOLICZNOŚCIOWE

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

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

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, 
RYNEK 30. Najszybsze  

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

gratis (możliwość dojazdu  
do klienta).  

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

MOTORYZACJA
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE  
F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660,  
czynne: 8-18.

 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.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Mieszkanie do wynajęcia  

I piętro, dwa pokoje, Os. Mło-
dych tel.(502)466872.

 ǧ Zamienię mieszkanie w cen-
trum Olkusza na dom z dopłatą 
lub kupię dom w Olkuszu 100-
120 m2 z 2 łazienkami.  
Pośrednikom dziękuję!!!  
Tel. 579 510 579.

 ǧ Kupię dom 100-120 m2 bez 
pośredników. Tel. 737477731.

PRACA
 ǧ Przyjmę kierowcę kat. B w 

transporcie międzynarodowym. 
Tel.(692)181998. 

 ǧ Zatrudnimy: logopedę, tera-
peutę pedagogicznego, praca 
od zaraz. Cv wraz z klauzulą o 
ochronie danych osobowych 
prosimy przesyłać na adres 
mailowy: pracaprzedszkole@
interia.pl

 ǧ Nauczycieli wychowania 
przedszkolnego zatrudnimy. 
Wymagane odpowiednie 
kwalifikacje. Cv wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych 
prosimy przesyłać na adres 
mailowy: pracaprzedszkole@
interia.pl

INNE
 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 

1 zaprasza. Natychmiastowe 
zdjęcia do domkuentów (drobny 
retusz grafis, możliwość wyko-
nania w dmu klienta). Tel.
(600)057912. 

 ǧ Poszukuję dwie wysporto-
wane, zgrane dziewczyny o hajiQ 
w miarę dyspozycyjne. Zagad-
nienie do rozwiązania. Wyna-
grodzenie. Tel. (577)854175 (po 
16.00 - tej) 

Tygodnik Regionalny 
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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
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Olkusz, ul. Sikorka 21
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HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”
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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.
Przemysław Waluch ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Wtorek 14:00‒17:00.
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.
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. Ponie-
działek 10-14, czwartek od 14. www.kardio-
log-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.
LOGOPEDA - diagnoza i terapia. Tel. 692 987 304.

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.

MEDYCYNA SPORTOWA
BARBARA BANYŚ – badania sportowców, 
kandydatów do służb mundurowych, kierow-
ców, pozwolenia na broń, porady neurolo-
giczne, rehabilitacyjne. Tel.: 600 009 942.

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. 232 
479 10 00.
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na 
codzień zajmuje się ciężkimi przypadkami, 
wymagającymi hospitalizacji i leczenia ope-
racyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego i 
osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabiegów 
dla urody, leczy botoksem migrenowe bóle 
głowy, bruksizm, przykurcze czy nadpotli-
wość. Przyjmuje: 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. 
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.
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.

Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – soczewki 
PREMIUM, opieka anestezjologiczna, bez-
płatne kontrole pooperacyjne. Poradnia 
Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i DZIECI. 
"OKO-TEST" Olkusz,  ul .  Nul lo 35 B.  
Rejestracja – tel. 32 643 25 85 godz. 9-16  
www.okotest.pl
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.
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.
Bezpłatne badanie wzroku* Zakład Optyczny 
Biały Anna, Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 305, 
wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00. Rej. 
tel. 887 246 341. (*szczegóły u sprzedawcy).

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 
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
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Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psycho-
logiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycho-
logiczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 
501 286 603.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
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. 
Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista psy-
cholog kliniczny, certyfikowany psychotera-
peuta uzależnień. Psychoterapia osób uzależ-
nianych, współuzależnionych oraz DDA. 
Porady psychologiczne oraz wsparcie osób w 
kryzysie psychologicznym. Psychologiczna 
diagnoza kliniczna. Centrum Medyczne S5, 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, tel. 668 127 238.

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
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. Rehabi-
litacja neurologiczna. Ćwiczenia lecznicze, 
masaż. Tel.: 508-451-924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl
Zabiegi: falą uderzeniową, laserem biosty-
mulacyjnym, Masaże lecznicze, relaksa-
cyjne. Roj-Med ul. Bóżnicza 5. Tel. 530 788 
848.

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.

"MEDESTO" Wielospecjalistyczna Poradnia 
Stomatologiczna - stomatologia zachowaw-
cza, endodoncja mikroskopowa, protetyka, 
chirurgia stomatologiczna (implanty), RTG. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel. 
327545900, 604294088.

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. 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.
"MEDESTO" Gabinet Medycyny Estetycznej. 
Mezoterapia, botox, nici PDO, radiofrekwen-
cja mikroigłowa, modelowanie i powiększa-
nie ust, osocze bogatopłytkowe i inne zabiegi. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, tel. 
327545900, 604294088.
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

Idzikowska Natasza - Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: USG 
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu 
moczowego, USG szyi, USG tarczycy, USG 
ślinianek, USG węzłów chłonnych (w tym USG 
szyi, USG dołów pachowych, USG pachwin), 
USG jąder, USG tkanek miękkich, USG blizny. 
Przyjmuje: dwa piątki w miesiącu 16:00-
20:00 oraz dwie soboty w miesiącu 09:00–
13:00.

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
12.02 ul. Skwer 6 - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

13.02 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Skalska 22

14.02 ul. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

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

16.02 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Krakowska 2

17.02 al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 ul. Mariacka 6

18.02 ul. Buchowieckiego 15A - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

dr n. med. Dorota Supernak-Bobko

lek. stom. Paulina Kłapcińska
poniedziałek - piątek

poniedziełek, czwartek

lek. stom. Anna Rudzińska
wtorek, piątek

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

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

RENTGEN ZĘBOWY,
PANORAMICZNY

LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

www.estetica.centerdent.pl
Estetica Olkusz

medycyna estetyczna
Tel. 792 464 660

SEDACJA




