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Rezerwat „Góra Stołowa im. Ryszarda Malika” 
otwarty.
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Pełzająca inwazja: karaluchy i krecionogi  
na osiedlu Młodych.

� strona�4

Bukowno: dziki opuszczają lasy i coraz lepiej 
czują się pośród skupisk ludzkich.
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OLKUSZ
A.N.Q.A.�fot.:�Rafał�Kajda

W zeszłą niedzielę, w godzi-
nach popołudniowych, miał miej-
sce w pożar lasu w okolicy ul. 
Żuradzkiej w Olkuszu. Szybko 
objął on również inne części lasu 
pomiędzy Olkuszem i Bukownem. 
W akacji gaśniczej brało udział 31 
zastępów strażackich.

Państwowa Straż Pożarna otrzy-
mała informację o pożarze około 
14:00. Jak informują przedstawiciele 
PSP, ogień początkowo pojawił się 
w dwóch miejscach. Sprawiło to, 
że żywioł zaczął się szybko rozprze-
strzeniać.

- 6 czerwca 2021 roku o godzinie 
14:02 do Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Olkuszu wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze lasu w okolicy 

ulicy Żuradzkiej w Olkuszu. Po dojeź-
dzie na miejsce zdarzenia i przepro-
wadzeniu rozpoznania stwierdzono 
dwa ogniska pożaru poszycia leśnego 
oraz młodnika. Działania straży pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia poprzez niedopuszczenie osób 
postronnych, ustaleniu powierzchni 
pożaru oraz podaniu prądów gaśni-
czych na palące się poszycie leśne - 
relacjonują przedstawiciele Komendy 
PSP w Olkuszu.

Podczas prowadzenia działań 
gaśniczych pojawiły się kolejne dwa 
ogniska pożaru, które gwałtownie 
się rozprzestrzeniały. Konieczne było 
zadysponowanie większej ilości sił 
i środków oraz utworzenie stanowiska 
do czerpania wody przy pobliskim 
zbiorniku wodnym i kanale rzecz-
nym Baba. W rejon akcji skierowano 
również 3 samoloty gaśnicze typu 
Dromader, czarterowane przez Lasy 

Pożar lasu między Olkuszem 
i Bukownem

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21

OLKUSZ
ul. Górnicza 20, tel. 32 645 07 32

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

całodobowo

O procesie likwidacji kopalni "Pomorzany".
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Po kilku latach od powstania 
planów i długim oczekiwaniu na 
liście rezerwowej pozytywnie oce-
nionych wniosków Gmina Wolbrom 
doczekała się wreszcie kwalifikacji 
do częściowego dofinansowania 
modernizacji i rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 2 wraz z boiskiem 
sportowym przy ul. Pod Lasem 1 
w Wolbromiu. Budynek „tysiąc-
latki” ma zostać zrewitalizowany 
i rozbudowany o skrzydło przed-
szkolne, gdyż stare przedszkole 
przy ul. Młyńskiej, wchodzące 
w skład tego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nie spełnia już 
współczesnych wymagań.

Zarząd Województwa Małopol-
skiego mógł przyznać dofinansowanie 
kolejnym wnioskom z listy rezerwowej 
dzięki oszczędnościom wygenero-
wanym podczas realizacji wcześniej 
dofinansowanych zadań, zakwalifiko-
wanych do konkursu „Rewitalizacja 
miast średnich i małych” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. Tym samym oczeku-
jący od 2018 r. na liście pozytywnie 
ocenionych wniosków projekt pn. 
„Rewitalizacja Zespołu Szkół Pod La-
sem w Wolbromiu wraz z dobudową 
przedszkola i przebudową istniejące-
go boiska sportowego”, złożony przez 
Gminę Wolbrom, znalazł się wśród 
kolejnych beneficjentów konkursu.

Niestety oszczędności nie były na 
tyle wysokie, aby wystarczyło środków 
na pełną wnioskowaną przez Gminę 
Wolbrom kwotę, ale lokalne władze 
samorządowe wyraziły zgodę na ob-
niżenie kwoty dotacji do aktualnych 

możliwości Województwa, w związku 
z czym możliwy był wybór projektu 
do częściowego dofinansowania 
w kwocie 6 445 018,06 zł. Wartość 
całości zadania wyceniono na kwotę 
12 341 516,17 zł, a Gmina ubiegała 
się o dofinansowanie w wysokości 9 
256 137,08 zł (brakująca kwota to 
aż 2 811 119,02 zł, ale są nieśmiałe 
nadzieje, że może uda się uzupełnić ją 
kolejnymi oszczędnościami).

Dzięki przyznanym przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego środ-
kom Gmina Wolbrom będzie mogła 
zrealizować plan poprawy warunków 
nauczania w szkolnej części Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, a także zre-
alizować marzenie o budowie nowego 
budynku przedszkola, ponieważ stary 
obiekt nie wpisuje się już w aktualne 
potrzeby i wymogi. Dotacja pozwoli 
też dokonać rewitalizacji boiska 
sportowego przy szkole. W pierwot-
nych planach burmistrz wspominał 
także o rewitalizacji położonego obok 
sztucznego lodowiska, ale nie wiado-
mo czy starczy na to środków.

Dobre wiadomości o dotacji 
przywieźli do Wolbromia marszałek 

Sejmiku Województwa Małopolskie-
go Łukasz Smółka oraz członkini 
Zarządu Województwa Iwona Gibas, 
którzy podczas swojej roboczej wizyty 
odwiedzili także teren, gdzie w przy-
szłości ma powstać trzeci, obecnie 
najważniejszy odcinek obwodnicy 
Wolbromia. Dwa już funkcjonujące 
odcinki od strony wschodniej tylko 
częściowo spełniają rolę obwodnicy, 
która stanie się prawdziwym połu-
dniowym obejściem centrum Wolbro-
mia dopiero po wybudowaniu właśnie 
trzeciego odcinka, łączącego ul. 
Skalską z Szosą Olkuską, domykając 
łuk obwodnicy. Jak na razie trwają 
intensywne zabiegi i starania lokal-
nych polityków o znalezienie środ-
ków w budżecie wojewódzkim na tę 
budowę, ale konkretów wciąż nie ma. 
Wolbromianie i kierowcy jadący przez 
Wolbrom tranzytem mają nadzieję, że 
poniedziałkowa wizytacja przyszłego 
terenu budowy przez członków Za-
rządu Województwa będzie wkrótce 
skutkowała dobrymi wiadomościami 
również w tym zakresie.

Będą środki na 
modernizację „Dwójki”

JAROSZOWIEC
Wiola�Woźniczko

Niedawno informowaliśmy na 
naszych łamach o powstaniu rezer-
watu „Góra Stołowa im. Ryszarda 
Malika” w Jaroszowcu. W środę od-
było się uroczyste otwarcie zorgani-
zowane przez Nadleśnictwo Olkusz.

Zaproszonych gości powitał nad-
leśniczy Marcin Polak. O walorach 
rezerwatu opowiadał prof. Jerzy 
Szwagrzyk, natomiast postać patrona 
- przedwcześnie zmarłego pracownika 
Nadleśnictwa Olkusz zaangażowa-
nego w ochronę jurajskiej przyrody 
Ryszarda Malika - przybliżył prof. 
Jan Bodziarczyk. Po symbolicznym 
przecięciu wstęgi zaproszeni goście 
wyruszyli na spacer po rezerwacie. 
Można tam zobaczyć wiele wapien-
nych ostańców, a także chronione 
rośliny, jak jaworzyna z języcznikiem 

czy storczykowa buczyna jurajska. 
Cały rezerwat ma 96,09 ha, a 109,03 
ha stanowi jego otulina.

O rezerwacie pisaliśmy nie-
dawno szerzej na naszych łamach. 
Przypominamy, że wycieczkę naj-
lepiej rozpocząć od strony kościoła 

w Jaroszowcu (przy ul. Leśnej 40), 
podążając za szlakiem oznaczonym 
niebiesko-białym kwadratem. Jak 
informuje Nadleśnictwo Olkusz, 
środkiem wiodą ścieżki, z których - 
zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w rezerwatach – nie wolno schodzić.

Rezerwat otwarty!

Państwowe, które dokonały łącznie 
20 zrzutów wody na teren pożaru. 
Akcja gaśnicza trwała ponad 4 godzin.

- W działaniach udział brały 4 
zastępy z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej PSP w Olkuszu, 1 zastęp 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP w Wolbromiu, 23 zastępy Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Policja 
oraz Służba Leśna. Na miejscu zda-
rzenia obecna była również Grupa 
Operacyjna Komendanta Powiato-
wego PSP w Olkuszu oraz Oficer ope-
racyjny z Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Krakowie - informują służby 
prasowe Państwowej Straży Pożarnej.

Olkuskie nadleśnictwo poinfor-
mowało, że spłonęły niespełna trzy 
hektary sosnowego lasu. Służby leśne 
wyceniły straty na kwotę 24 tys. zł. 
Prawdopodobną przyczyną powstania 
pożaru było podpalenie.
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JAROSZOWIEC
A.N.Q.A.

Rezerwat Góra Stołowa w Jaro-
szowcu to jedno z nowych miejsc, 
jakie zagościły w tym roku na tu-
rystycznej mapie Ziemi Olkuskiej. 
Z naszą redakcją skontaktowała 
się niedawno osoba, narzekająca 
na brak stosownej infrastruktury 
w tym miejscu. Nadleśnictwo za-
pewnia, że teren ten w przyszłości 
wzbogaci się o tablice informacyj-
ne, podobne do tych, jakie można 
w znaleźć w pobliskim Rezerwacie 
Pazurek.

Niedawno dostaliśmy telefon 
od mieszkańca Olkusza w sprawie 
nowopowstałego Rezerwatu Góra 
Stołowa w Jaroszowcu. Pod wpływem 
medialnych doniesień, nasz Czytelnik 
postanowił wybrać się tam w week-
end na wycieczkę. Był przekonany, 
że teren ten będzie posiadał taką 
infrastrukturę, jak pobliski rezerwat 
na Pazurku. Tymczasem na miejscu 
zastał jedynie czerwoną tablicę z na-
pisem „Rezerwat” i oznakowanie na 
drzewach dotyczące szlaków rowero-
wych, które – jak twierdzi – były tam 
już wcześniej.

– Zacząłem wycieczkę od strony 
kościoła, tak jak radzili leśnicy. Idąc 
coraz głębiej w las miałem nadzieję, 
że wzdłuż drogi pojawią się tablice 
informacyjne i mapki, tak jak to 
jest zorganizowane w pobliskim 
Pazurku. Doszedłem aż do kopalni 
dolomitów i nic takiego nie znala-
złem – relacjonuje osoba dzwoniąca 

do naszej redakcji. – Trochę to słabe, 
skoro oprócz ochrony unikalnej fauny 
i flory, miejsce to ma służyć, cytując 
profesora z Uniwersytetu Rolniczego, 
„edukacji i turystyce ukierunkowanej 
na kontakt z lasem” – mówi osoba 
dzwoniąca do naszej redakcji.

Poprosiliśmy o komentarz do 
zaistniałej sytuacji olkuskie Nadle-
śnictwo. Jak tłumaczą jego przed-
stawiciele, w materiałach prasowych 
była mowa o tym, że „rezerwat najle-
piej jest zwiedzić podążając szlakiem 
oznaczonym niebiesko - białym kwa-
dratem, wyznaczającym trasę dawnej 
ścieżki edukacyjnej, którą w przyszło-
ści nadleśnictwo zamierza odnowić”. 
- „Dawnej” oznacza w tym przypadku 
już nieistniejącą infrastrukturę, która 
została w roku ubiegłym i obecnym 
uprzątnięta na naszą prośbę przez 
jej właściciela, czyli Gminę Klucze. 
Zostało to zrobione ze względu na 
jej bardzo zły stan techniczny. Po-
zostało jedynie oznakowanie szlaku, 
które jest czytelne i w dobrym stanie 
– mówi Maria Gronicz, specjalista 
Służby Leśnej.

Nasza rozmówczyni podkreśla 
- zgodnie z tym, co zostało podane 
w materiałach prasowych - że Nad-
leśnictwo Olkusz zamierza odnowić 
ścieżkę edukacyjną. Nie należy się 
jednak tego spodziewać w tym ro-
ku. Planowanie finansowe zadań 
odbywa się bowiem z rocznym wy-
przedzeniem. Oznacza to, że zadania 
zaplanowane latem tego roku, na 
etapie budowy planu, mogą być re-
alizowane dopiero w kolejnym roku, 

po jego zatwierdzeniu przez jednostkę 
nadrzędną. 

- Zadanie to nie zostało zapla-
nowane wcześniej, gdyż rozmowy 
o utworzeniu rezerwatu zostały 
wznowione już po okresie budowy 
planu finansowo-gospodarczego na 
ten rok. Nie było też wiadomo czy 
i kiedy dokładnie rezerwat zostanie 
powołany przez Dyrektora RDOŚ. 
Szczęśliwie stało się to 25 maja tego 
roku i teraz nadleśnictwo dołoży 
wszelkich starań, by już w przyszłym 
roku pojawiła się w tym miejscu 
stosowna infrastruktura. Już teraz 
opracowywana jest część merytorycz-
na ścieżki. Doraźnie jednak ze strony 
nadleśnictwa można pobrać krótką 
broszurę informacyjną. Znajduje 
się ona pod artykułem o utworzeniu 
rezerwatu – informuje Maria Gronicz.

Warto jednak zauważyć, iż brak 
stosownych tablic nie sprawia, ze 
rezerwat nie może służyć turystyce 
i edukacji. Przez rezerwat przebiega 
m.in. czerwony Szlak Orlich Gniazd, 
żółty szlak Klucze -Jaroszowiec oraz 
biało - niebieski szlak dydaktyczny. 
- Wiemy, że przyjeżdżają tam także 
grupy studentów. Mamy nadzieję, że 
mimo chwilowego braku dodatkowej 
infrastruktury turyści odwiedzający 
teren rezerwatu będą mogli cieszyć 
się pięknem natury i aktywnym 
odpoczynkiem na świeżym powie-
trzu – słyszymy od przedstawicielki 
Nadleśnictwa.

Ścieżka edukacyjna 
pojawi się w przyszłości 

KLUCZE
Wiola�Woźniczko,�fot.�organizatorzy�
akcji

750 kg suchej i mokrej karmy, 
smycze, obroże, miski – to efekt 
drugiej edycji zbiórki dla zwierząt 
ze schroniska Rafik w Bolesławiu, 
zorganizowanej przez Komitet Spo-
łeczny „Pomagamy” w Kluczach, 
przy udziale strażaków - ochot-
ników z OSP Klucze. Do pomocy 
psom i kotom zachęcaliśmy na 
naszych łamach.

Pierwszy raz zbiórka odbyła się 
przed rokiem. Zainteresowanie było 
spore, więc organizatorzy postanowili, 
że będą kontynuować akcję. W tym 
roku osoby chcące wesprzeć  psy 
i koty ze schroniska mogły przekazy-

wać karmę i akcesoria od początku 
kwietnia do końca maja. Zebrano 
o wiele więcej niż w pierwszej edycji. 

- Dziękujemy najpiękniej wszyst-
kim osobom, które wsparły tegorocz-
ną zbiórkę dla zwierząt. Bez Was nie 
byłoby tej akcji, a przekazane produk-
ty wspomogą działalność schroniska. 
Dziękujemy również strażakom z OSP 
Klucze za włączenie się do akcji. Po-
kazaliście, że jesteście prawdziwymi 
druhami niosącymi szeroką pomoc 
– mówią organizatorzy zbiorki: Kinga 
Sierka, Sebastian Sierka i Michał 
Bromblik, zapraszając jednocześnie 
do kolejnej edycji za rok.

Karma oraz akcesoria dla zwie-
rzaków trafiły już do schroniska.

Pomogli zwierzętom ze schroniska

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

- Kolejny rok bez kwiatów na 
przydrożnych słupach. A tak ład-
nie wyglądały…. Czy jest szansa, 
że jeszcze się pojawią? - z takim 
pytaniem zwróciła się do naszej 
redakcji jedna z Czytelniczek.

Chodzi o słupy stojące przy 
drogach powiatowych w Olkuszu: 
al. 1000-lecia, ul. Biema i ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego. Są do nich 
przymocowane stelaże na doniczki, 
ale kwiatów rzeczywiście nie ma. 
Dlaczego? O to zapytaliśmy starostę, 
bowiem to powiat administruje wy-
mienionymi lokalizacjami.

- Zarząd Powiatu w Olkuszu na 
etapie konstruowania budżetu na rok 

bieżący rozważał zakup i utrzymanie 
kwiatów na drogi powiatowe, nie-
mniej jednak z uwagi na realizowane 
i planowane do realizacji inwestycje 
drogowe nie wprowadził tego zada-
nia do budżetu. Nie oznacza to, że 

Zarząd Powiatu nie realizuje swoich 
obowiązków ustawowych. Zgodnie 
z ustawą o drogach każdego roku 
Zarząd Drogowy w Olkuszu zajmuje 
się utrzymywaniem zieleni przydroż-
nej w tym sadzeniem i usuwaniem 
drzew. Montowanie kwiatów na słu-
pach oświetlenia ulicznego wykracza 
poza obowiązki ustawowe, jest więc 
dodatkowym działaniem, na który 
Zarząd Powiatu po raz kolejny nie 
mógł sobie pozwolić – tak na nasze 
pytanie odpowiedział starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk.

W ubiegłym roku kwiatów też nie 
było. Powodem tego, jak wyjaśniał 
szef powiatu, była sytuacja finansowa 
samorządu i dodatkowe wydatki z bu-
dżetu powiatu związane z pandemią.

Słupy bez kwiatków

Burmistrz Miasta Bukowno
ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych, położonych:

1) w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/B o powierzchni 15,42 m2, określonego w przetargu jako lokal nr 1,
2) w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/D o powierzchni 17,50 m2, określonego w przetargu jako lokal nr 2,
3) w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/M o powierzchni 43,31 m2, określonego w przetargu jako lokal nr 3.

1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż:
•	 Lokal nr 1 - 8,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do 

lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym 
lokalem.

•	 Lokal nr 2 - 12,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane 
do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym 
lokalem.

•	 Lokal nr 3 - 15,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do 
lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów  związane z wynajmowanym 
lokalem.

2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżnienia tego lokalu, przyszły 
Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego 
wyniku przetargu.

4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:
 a/ Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
 b/ Datę sporządzenia oferty,
 c/ Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 całkowitej powierzchni lokalu,
 d/ Określenie sposobu wykorzystania lokalu (rodzaj działalności prowadzonej w lokalu),
 e/ Pisemne oświadczenie składającego ofertę że:
•	 zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, 

a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
•	 zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
•	 zawrze umowę najmu na czas nieokreślony i odbierze lokal do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania 

powiadomienia o wyborze jego oferty, zgodnie z danymi wg pkt 4a i 4d.
•	 dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.

5. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg – lokal użytkowy ul. ……” (wpisać numer lokalu, którego 
dotyczy oferta) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pon. 8.00 - 16.00, wt. – pt. 7.00 - 15.00, 
do rąk pracownika Sekretariatu– w terminie do 21.06.2021 r. o rozstrzygnięciu przetargu każdy z Oferentów zostanie 
poinformowany pisemnie.

6. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego 
Urzędu Miejskiego, w godz. pracy Urzędu jw. - tel. (32) 642-18-40, oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna”  
w Bukownie, w godzinach pracy tj. pon. – pt. 7.00 – 15.00, w zakresie stanu technicznego i możliwości oględzin lokalu, 
tel. (32) 642-15-65, (32) 642-15-81.

7. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8. W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:

- posiadający zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności  
z zasobu nieruchomości miasta Bukowno.

- zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno  
bez tytułu prawnego.

9. Zastrzega się, że w lokalu będącym przedmiotem postępowania przetargowego nie może być prowadzona działalność 
związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii, umieszczaniem automatów do gier 
o niskich wygranych.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.
Burmistrz Miasta Bukowno
( - ) Mirosław Gajdziszewski

INFORMACJA 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Olkuszu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu informuje, że 
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 
22 czerwca 2021 roku o godz. 15.30 w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, 32-300 Olkusz,  
ul. Francesco Nullo 29. Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej  
w Olkuszu odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy 
Olkusz za 2020 rok. Szczegółowe informacje zamieszczono 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  
– www.umig.olkusz.pl 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Olkuszu  

(-) Jan Kucharzyk
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

R E K L A M A

OLKUSZ
A.N.Q.A.�fot.:�nadesłane�przez�Czytel-
ników

Wiosna i lato to czas, w którym 
fauna i flora w pełni pokazują swoje 
uroki. Oprócz zieleni i kwiatów do 
życia budzą się również: owady, 
insekty i robaki. Są wśród nich 
osobniki wywołujące u wielu z nas 
obrzydzenie. Skarżą się na nie 
szczególnie mieszkańcy osiedla 
Młodych w Olkuszu.

Od początku wiosny mieszkańcy 
osiedla Młodych w Olkuszu donoszą 
nam o  karaluchach i krocionogach, 
które coraz częściej pojawiają się 
w budynkach mieszkalnych. Owiane 
są one złą sławą, gdyż przenoszą 
choroby i wydzielają substancje, które 
mogą być niebezpieczne szczególnie 
dla osób z alergiami.

- Na przełomie kilku ostatnich 
tygodni miały miejsce trzy bardzo 
dla nas przykre sytuacje. Otóż w na-
szym bloku przy ul. Konopnickiej 

zostały zauważone karaluchy. Jeden 
z nich był na klatce schodowej, dwa 
w mieszkaniu – relacjonuje pani 
Sylwia, która powiadomiła  nas o pro-
blemie już w kwietniu. Wiadomość, 
jaka trafiła do redakcji, była kopią 
pisma zaadresowanego do Olkuskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Poprosiliśmy wtedy tę insty-
tucję o komentarz, ale nasz e-mail 
pozostał bez odzewu. Po pewnym 
czasie na drzwiach klatki schodowej 
wspomnianego bloku pojawiło się 
ogłoszenie o planowanej dezynsekcji. 
Zabieg miał zostać przeprowadzony 
w częściach wspólnych budynku, 
czyli na klace schodowej i w kory-
tarzach piwnicy. Tępienie prusaków 
w lokalach mieszkalnych miało odbyć 
się na indywidualne zlecenie poszcze-
gólnych lokatorów.

Po karaluchach przyszedł czas na 
krocionogi, inaczej zwane wijami. To 
oślizgłe robaki, wydzielające bardzo 
nieprzyjemny zapach. Mają po kilka 
centymetrów długości i dziesiątki nóg. 
Przemieszczają się nie tylko po podło-

dze, ale także po ścianach. Wchodzą 
do mieszkań. Również w tym przy-
padku na naszą mailową skrzynkę 
nadesłano pismo, które w oryginale 
skierowane jest do władz OSM.

- Każdego roku o tej samej porze 
powraca temat krocionogów, które 
mają gniazda w pasie zieleni przy 
ulicy i przy budynku, i gromadzą się 
w bardzo dużej ilości przed wejściem 
do budynku. Ponadto przemiesz-
czają się po całym budynku, nawet 
do najwyższego piętra i wchodzą do 
mieszkań. Proszę o poważne zaintere-
sowanie się nim i podjęcie stosownych 
kroków – apeluje do Spółdzielni pan 
Jarosław, mieszkaniec jednego z blo-
ków przy ul. Orzeszkowej.

Okres lęgowy tych robaków trwa 
do września. Jak możemy przeczytać 
w fachowej literaturze, w czasie dłu-
gotrwałych opadów deszczu krocio-
nogi opuszczają swoje siedliska oraz 
kryjówki i w poszukiwaniu suchych 
miejsc przemieszczają się w okolice 
różnych budynków, gdzie wokół 
fundamentów tworzą kilkucentyme-
trowej grubości warstwę wijących się 
robaków. Masowe migracje krociono-
gów są znane od dawna. Krocionogi 
często gromadzą się w dużej liczbie 
na trawnikach, wokół domów, na 
ścianach budynków, a część wchodzi 
do wnętrz i zasiedla piwnice.

Co w takiej sytuacji powinni robić 
mieszkańcy? - W pierwszej kolejności 
obowiązek zwalczania takich zjawisk 
spoczywa na zarządcy budynku i do 
niego należy kierować pierwsze kro-
ki. Tego typu sprawy warto jednak 
zgłaszać również do Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej – radzi 
nam pan Władysław, pracownik firmy 
zajmującej się dezynsekcją.

Pełzająca inwazja
W  dniu 09.06.2021 r. na terenie Środo-

wiskowego Domu Samopomocy w  Olkuszu 
przy ul. Korczaka 7 odbył się I  Integracyjny 
Turniej o  puchar Olkuskiego Stowarzyszenia 
PROGRES. Został on zorganizowany przez 
Stowarzyszenie dzięki wsparciu finansowemu 
Wojewody Małopolskiego w  ramach zadania 
publicznego z  zakresu pomocy społecznej. 
Po raz kolejny już środki pozyskane od Wo-
jewody pozwoliły Stowarzyszeniu PROGRES 
na wzbogacenie oferty skierowanej do osób 
wykluczonych społecznie. W  imprezie brały 
udział trzy pięcioosobowe zespoły składają-
ce się z  reprezentantów olkuskiego Środowi-
skowego Domu Samopomocy i  Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, a  także Środowiskowego 
Domu Samopomocy w  Kolbarku. Program 
turnieju obejmował: quiz wiedzy o  naszym 
mieście i Małopolsce – miejscach związanych 
z  kulturą, rekreacją oraz ważnymi osobami 
związanymi z tym regionem Polski, konkuren-
cje plastyczne również nawiązujące do woje-
wództwa, w  którym żyjemy oraz zmagania 
zręcznościowo - sportowe.  Gorąca atmosfera, 
dobra zabawa, ale też trudy rywalizacji zostały 

uwieńczone wspólnym biesiadowaniem dla 
zawodników i  kibicującej im publiczności, 
którą stanowili ich koledzy i koleżanki. Każdy 
z  dzielnych uczestników otrzymał nagrody. 
Pomimo, iż puchar, który do kolejnego - przy-
szłorocznego turnieju trafił w  ręce Środowi-
skowego Domu Samopomocy w  Kolbarku, 
wygranymi były wszystkie drużyny, których 
uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat 
swojej małej ojczyzny, umiejętnościami spor-
towymi oraz talentami plastycznymi. 

I Integracyjny Turniej o puchar Olkuskiego  
Stowarzyszenia „PROGRES”

W imieniu wszystkich, którzy mieli możliwość uczestniczyć w Turnieju,  
Olkuskie Stowarzyszenie PROGRES składa serdeczne podziękowania  

Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie.
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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. 

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. 
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 rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., 
pt. Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz 
dla dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 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. 

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
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota 
Nowak. Diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz 
powikłań. Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Reje-
stracja w godz. 9.00- 18.00. tel. 505 163 293.

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., specjali-
sta kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz 
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter 
EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłkowy na 
bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), 
czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.
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
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.

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. 
Renata Mędrek-Januszek, specjalista neuro-
log. 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.
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.
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.
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. 
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
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 
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. Nullo 35 b. Terapia małżeńska, 
nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. 
Tel. 516 067 571 www.olkuszpsycholog.pl
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.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny mgr Nadia Knyziak. Psychoterapia 
uzależnień, Psychoterapia osób współuzależ-
nionych i osób z syndromem DDA. Badania i 
porady psychologiczne, 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
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. 
WESPAR Gabinet Psychologiczno-Terapeu-
tyczny. Trening poznawczy seniorów 65+. 
Aktywizacja rozwoju psychomotorycznego 
dzieci. Terapia krótkoterminowa. 505221080. 
wespar.gabinet@gmail.com
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
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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).
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.

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-
15.00, pt. 9.00-14.00, 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. 

— 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. 
specjalista radiodiagnostyki. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 11, I piętro (winda). Rejestracja tel. 32 
645 44 70, pon.-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
11.06 al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

12.06 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. Mariacka 6

13.06 ul. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

14.06 ul. Buchowieckiego 15A - dyżur 20:00-24:00 ul. Skalska 22

15.06 al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 43

16.06 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. 1 Maja 39

17.06 ul. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

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

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

SEDACJA
LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

Stosujemy nową metodę 
uspokajania pacjentów 

przy użyciu podtlenku azotu 
tzw. gazu rozweselającego.

Przekonaj się, że wizyta 
u dentysty może być przyjemna!

Jeśli Ty lub twoje dziecko 
boicie się dentysty – 
Zapraszamy do nas!

AKUPUNKTURA
Lek. Joanna Czopek–Majewska

ALERGOLOG
Lek. Monika Godulska
Lek. Agata Piegza–
Stępniewska

CHIRURG / 
CHIRURG ONKOLOG

Lek. Sebastian Mosiej
CHIRURG NACZYNIOWY

Lek. Łukasz Szkółka
Lek. Aleksander Czajka

DERMATOLOG
Lek. Beata Gimlewicz–Pięta

DIETETYK
Mgr inż. Sonia Zastawnik

EMG
Lek. Małgorzata Cisowska–
Babraj

ENDOKRYNOLOG
Dr n. med. Agnieszka Żak–
Gołąb

KARDIOLOG
Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

Dr n. med. Marek Grabka

Dr n. med. Andrzej Kułach

Lek. Michał Majewski
LARYNGOLOG

Lek. Zyta Szkulik–Bugaj
NEUROCHIRURG

Lek. Wojciech Kukier

NEUROLOG
Dr n. med. Przemysław Puz

OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej

ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb

PSYCHIATRA
Lek. Beata Wawrzak–Mucha

PSYCHOLOG
Mgr Justyna Jochymek 

REUMATOLOG
Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk

UROLOG
Lek. Marek Pogodziński
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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 Naprawa komputerów PC i lap-
topów. Tel.(601)623740. Dojazd do 
klienta.

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie. Tel.(799)914521.

FINANSOWO - PRAWNE

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

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

OKOLICZNOŚCIOWE

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

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
grafis, możliwość wykonania w 

domu klienta). Tel.(600)057912. 

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

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

MOTORYZACJA

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

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PRO-
FESJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHO-
DOWE F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, czynne: 
8-18.

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

 ǧ Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje + 
kuchnia, Olkusz, ul. Sławkowska. Tel.
(502)107102.

 ǧ Zamienię atrakcyjne miesz-
kanie w centrum Olkusza na 

DOM z dopłatą lub kupię DOM 
w Olkuszu 100-120 m2 z 2 łazien-
kami. Pośrednikom dziękuję!!!  

Tel. 579 510 579.

PRACA

 ǧ Przyjmę kierowcę na między-
narodówkę, tygodniowe wyjazdy, 
jazda na chłodniach.  
Tel.(509)020901, (604)562175.

 ǧ Szukam pracy, cieśla - murarz. 
Tel.(661)874382.

 ǧ Przyjmę kierowcę na beto-
nomieszarkę. Tel.(509)020901, 
(604)562175.

 ǧ Przyjmę kierowcę w transporcie 
międzynarodowym do 3,5 tony. 
Tel.(692)181998.

RÓŻNE

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 

zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 

do dokumentów (drobny retusz 

grafis, możliwość wykonania w 

domu klienta). Tel.(600)057912. 

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 

30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 

retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 

(692)736760.

Ogłoszenia 
drobne  

już od 2,76 zł*
tel.�32�754�44�77

*cena�brutto�za�linijkę�tekstu

R E K L A M A

BUKOWNO
A.N.Q.A.

W minioną środę, 9 czerwca 
2021 r., na terenie Zakładów 
Górniczo Hutniczych „Bolesław” 
w Bukownie, odbyła się konfe-
rencja techniczno-naukowa. Jej 
tematem był proces likwidacji 
kopalni „Pomorzany” oraz skutki, 
jakie wywrze on na środowisko 
naturalne. Wśród prelegentów 
znaleźli się m.in.: pracownicy 
ZGH „Bolesław”, naukowcy oraz 
przedstawiciele urzędów górni-
czych i instytucji zajmujących się 
ochroną środowiska.

W grudniu ubiegłego roku kopal-
nia „Pomorzany” zakończyła swoją 
działalność wydobywczą, która trwała 
od 1974 r. Obecnie trwa proces jej 
likwidacji. Razem z nią w historii 
naszego regionu kończy się etap 
górnictwa, który z przerwami trwał 
aż od średniowiecza. Zamknięcie 
zakładu ma jednak nie tylko wymiar 
symboliczny. Za decyzją tą idzie 
bowiem szereg konsekwencji o cha-
rakterze: społecznym, ekonomicznym 
i środowiskowym.

- Ważnym aspektem, z jakim 
przyszło nam się zmierzyć, była kwe-
stia restrukturyzacji zatrudnienia. 
ZGH „Bolesław” podjęło starania, 
aby ograniczyć społeczne skutki do 
minimum. Na koniec 2020 roku spół-
ka zatrudniała łącznie 1744 osoby. 
Obecnie liczba ta wynosi 1354. Cześć 
górników pracuje przy likwidacji 
zakładu. Inni zostali przeniesieni 

na hutę. Podpisane zostały również 
umowy o alokacji pracowników z fir-
mami: Tauron Wydobycie, KGHM 
oraz Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Osoby z uprawnieniami emerytalnymi 
przeszły na wcześniejsze świadczenia 
– wyliczał w trakcie swojego wystąpie-
nia Bogusław Ochab, Prezes Zarządu 
ZGH „Bolesław” S.A.

Zamknięcie kopalni odbije się 
również na budżetach samorządów, 
do których trafiały podatki płacone 
przez spółkę z tytułu prowadzonej 
działalności wybobywczej. Przede 
wszystkim jednak koniec funkcjo-
nowania zakładu przyniesie za sobą 
skutki środowiskowe. – Kopalnia 
wygaszana jest z powodu wyczerpania 
zasobów. Pozostanie po niej 59 km 
korytarzy do zlikwidowania. Podczas 
jej budowy podstawowym elementem, 
aby można było prowadzić eksploata-
cję, było odwodnienie. Wybudowano 
więc pompownie, która przyczyniła 
się do powstania potężnego leju 
depresji – tłumaczyli w trakcie kon-
ferencji pracownicy ZGH „Bolesław”.

Jak relacjonują, roczny koszt 
pompowania wody to około 40 mln 
zł. Dopóki zakład funkcjonował, zyski 
z wydobycia pozwalały sfinansować 
ten system. Teraz konieczne będzie 
wyłączenie pomp, co spowoduje 
stopniowe wypełnianie leja depresji. 
– Przyroda zacznie wracać do stanu, 
jaki panował na tym terenie przed 
rozpoczęciem działalności górniczej. 
Podniesienie poziomu wód sprawi, 
że zaczną tworzyć się nowe i odna-
wiać stare źródła wody. W okolicy 
pojawią się zlewiska i podtopienia, 

które zanikły na skutek aktywności 
człowieka. Trudno jednak określić 
skalę i szybkość postępowania tych 
zjawisk – mówił w trakcie konferencji 
prof. Jacek Motyka, hydrolog z Aka-
demii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 
Skutki likwidacji kopalni mogą być 
różne. Zwiększeniu ulegnie poziom 
retencji. Wody po zalaniu wyrobisk 
mogą jednak wypłukiwać siarczany 
cynku i metali ciężkich. - Nikt tak 
naprawdę nie jest w stanie przewi-
dzieć, jak ostatecznie zachowają się 
siły natury – przyznaje naukowiec.

Likwidacja zakładu w Pomorza-
nach to także ogromne wyzwanie 
dla Zakładów Górniczo Hutniczych, 
które od 2012 r. są prywatną spółką. 
Większościowe udziały ma w niej 
firma Stalprodukt. – Przez długie lata 
przygotowaliśmy przedsiębiorstwo 
do momentu, w którym huta będzie 
musiała działać samodzielnie, bez 
pobliskiej kopalni dostarczającej je 
surowiec. Wiązało się to z szeregiem 
inwestycji. Jedną z nich jest nowa 
hala elektrolizy, wykorzystująca 
technologię umożliwiającą produkcję 
cynku z surowców pochodzących 
w połowie z odzysku – podkreślali 
przedstawiciele Zakładów Górniczo 
Hutniczych „Bolesław”.

Jak podkreślają organizatorzy 
konferencji, jest to jak dotąd jedyne 
takie rozwiązanie na świecie. Dzięki 
tej instalacji możliwe jest wykorzy-
stywanie odpadów z hutnictwa stali 
oraz odpadów zmagazynowanych na 
tzw. stawach osadowych. Składowane 
są tam pozostałości z procesu flotacji 
rud cynkowo-ołowiowych.

Konferencja na temat 
likwidacji kopalni

BUKOWNO
A.N.Q.A.

Dziki opuszczają lasy i coraz 
lepiej czują się pośród skupisk 
ludzkich. Podobnie jest i w naszym 
powiecie, o czym pisaliśmy już nie 
raz. Ostatnio zwróciła się do nas 
mieszkanka Bukowna, która uwa-
ża, że zwierzęta te mogą stanowić 
zagrożenie.

Do naszej redakcji zadzwoniła 
Czytelniczka, chcąca zwrócić uwagę 
na problem dzików w Bukownie. 
Zwierzęta te coraz częściej wychodzą 
szukać pożywienia na terenach za-
mieszkałych przez ludzi. - Można je 
spotkać spacerujące ulicami i chodni-
kami pomiędzy domami jednorodzin-
nymi i blokami. One są niebezpieczne. 
Czy ktoś się tym zajmie? - pyta nasza 
rozmówczyni. W podobnym tonie wy-
powiadają się osoby, którym zwierzęta 
wyrządziły szkody na prywatnych 
posesjach. Postanowiliśmy zbadać 
ten temat.

Magistrat w Bukownie przy-
znaje, że do urzędu wpływają skargi 
dotyczące tego zjawiska. Prawo 
łowieckie mówi jednak, że za szkody 
wyrządzone w uprawach i płodach 
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, da-
niele i sarny oraz przy wykonywaniu 
polowania, odpowiedzialny jest dzier-
żawca lub zarządca obwodu łowiec-
kiego. - Bez względu na powyższe 

Burmistrz Miasta Bukowno wystąpił 
do kół łowieckich o podjęcie działań 
zmierzających do ograniczenia po-
pulacji dzikich zwierząt na terenie 
gminy - mówi Marcin Cockiewicz, 
wiceburmistrz Bukowna.

Zgodnie z ustawą Prawo łowiec-
kie, dzierżawca obwodu łowieckiego 
sporządza roczny plan łowiecki, który 
po zasięgnięciu opinii burmistrza 
oraz właściwej izby rolniczej, podle-
ga zatwierdzeniu przez właściwego 
nadleśniczego Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe 
w uzgodnieniu z Polskim Związkiem 
Łowieckim. Roczny plan łowiecki 
może być zmieniony oraz może być 
poddany korekcie m.in. w przypadku 
istotnej zmiany liczebności zwierzyny 
w obwodzie łowieckim lub większej 
niż przewidywana w tym planie wiel-
kości szkód.

Jeżeli dzierżawca obwodu łowiec-
kiego nie realizuje rocznego planu 
łowieckiego w zakresie pozyskania 
zwierzyny, nadleśniczy działający 
z upoważnienia Dyrektora Regional-
nej Dyrekcji Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe 
wydaje postanowienie o zastosowaniu 
odstrzału zastępczego zwierzyny, 
według zasad określonych w umowie 
dzierżawy obwodu łowieckiego.

- Burmistrz miasta jako organ 
wykonawczy samorządu terytorial-
nego nie posiada kompetencji do 
egzekwowania od kół łowieckich 

realizacji założeń rocznego planu 
łowieckiego - podkreśla Marcin Coc-
kiewicz, dodając przy tym, że w przy-
padku bezpośredniego zagrożenia ze 
strony dzików zgłoszenia kierowane 
są do Komisariatu Policji jako or-
ganu zatrudniającego pracowników 
wyszkolonych do podjęcia interwencji 
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
życia ludzkiego.

Za coraz częstsze pojawianie 
się tych zwierząt pomiędzy ludzkimi 
skupiskami, odpowiedzialni jesteśmy 
w głównej mierze my sami, o czym 
dużo pisaliśmy w ubiegłe lato. - Przy-
ciągają je miejsca, gdzie jest łatwy 
dostęp do pokarmu czy to pod postacią 
otwartych śmietników, czy też ogólne-
go nieporządku. Drugim czynnikiem, 
za który odpowiedzialni są ludzie, jest 
intencjonalne dokarmianie. Zwierzęta 
te są bardzo inteligentnymi ssakami 
i szybko się uczą, w konsekwencji 
odwiedzają miejsca dokarmiania co-
raz częściej i w liczniejszych grupach 
– komentowała rok temu podobną 
sytuację Maria Gronicz z olkuskiego 
Nadleśnictwa.

Jak tłumaczą Służby Leśne, prze-
ciwdziałać migracji dzików na tereny 
zurbanizowane jest trudno, jednak 
podstawowym i najważniejszym spo-
sobem jest utrudnienie im dostępu 
do pożywienia. Konieczne jest więc 
zamykanie altan śmietnikowych 
i niepozostawianie resztek jedzenia 
w dostępnych miejscach.

Dziki w Bukownie

POWIAT
Komenda�Powiatowa�Policji�w Olkuszu

Uwaga na złodziei rowerów
W ostatnim czasie, olkuska 

Policja odnotowała dwie takie kra-
dzieże. 8 czerwca br. policjanci 
z komisariatu w Bukownie przyjęli 
zawiadomienie o kradzieży rowe-
ru, do którego doszło przy ulicy 
Głównej. Z parkingu skradziono 
jednoślad na szkodę mieszkanki 
gminy Bukowno. Tego samego dnia 
na ulicy Sławkowskiej w Olkuszu 
skradziono rower górski. Właściciel 
pozostawił go na klatce schodowej.
Zatrzymali 33-letniego mężczyznę

W poniedziałek (31.05. br.) kry-
minalni z Olkusza zatrzymali 33-let-
niego mężczyznę, który ukrywał się 
przed wymiarem sprawiedliwości. 
Mężczyzna był poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Olkuszu do odbycia 

kary 6 miesięcy pozbawienia wolno-
ści. Pod koniec ubiegłego tygodnia 
policjanci zatrzymali 3 osoby, które 
ukrywały się przed wymiarem spra-
wiedliwości, w tym 33-letnego męż-
czyznę, który miał do odbycia karę 
6 miesięcy pozbawienia wolności za 
przestępstwa popełnione przeciwko 
życiu i zdrowiu. Mężczyzna został 
zatrzymany podczas interwencji na 
Alei 1000-Lecia w Olkuszu. Nie chciał 
podać swoich danych osobowych 
i znieważył interweniujących poli-
cjantów. 33-latek trafił do policyjnego 
aresztu a następnego dnia (1.06. br.) 
policjanci doprowadzili go do zakła-
du karnego.Od początku roku 2021 
w powiecie olkuskim zatrzymano 
124 osoby, które ukrywały się przed 
wymiarem sprawiedliwości.  

Zabezpieczyli 4 automaty  
do gier hazardowych

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjo-
nariuszami Małopolskiego Urzędu 

Celno – Skarbowego w Krakowie 
ujawnili i zabezpieczyli 4 automaty 
do gier hazardowych, które znajdo-
wały się w jednym z olkuskich lokali. 
Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej Komen-
dy Powiatowej Policji w Olkuszu 
podejrzewali, że w jednym z lokali 
dochodzi do procederu urządzania 
nielegalnych gier hazardowych. 31 
maja br. policjanci wspólnie z funk-
cjonariuszami Małopolskiego Urzędu 
Celno – Skarbowego w Krakowie, 
weszli do tego lokalu i dokonali tam 
sprawdzenia. W pomieszczeniu na-
trafili na cztery nielegalne automaty 
do gier hazardowych. Urządzenia te 
zostały zabezpieczone przez funk-
cjonariuszy Małopolskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Krakowie dla 
potrzeb postępowania karno-skar-
bowego, jakie będzie toczyło się w tej 
sprawie.

Kronika policyjna

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Po raz drugi Ochotnicze Straże 
Pożarne mogą ubiegać się o dota-
cje z budżetu powiatu. Środki te 
mogą być przeznaczone na zakup 
sprzętu, umundurowania czy samo-
chodów. Ogłoszony właśnie nabór 
trwa do 7 lipca.

Zgodnie z przyjętym w ubiegłym 
roku regulaminem, dotacja przeka-
zana z budżetu Powiatu Olkuskiego 
dla jednostek OSP może być prze-
znaczona na dofinansowanie do za-
kupu: umundurowania specjalnego 

(bojowego) oraz środków ochrony 
osobistej strażaków ochotników; 
środków łączności; sprzętu, aparatu-
ry, urządzeń oraz innego wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działań 
ratowniczych; samochodów ratowni-
czo-gaśniczych. Oczywiście wszystkie 
przedmioty zakupione z powiatowym 
dofinansowaniem muszą być zgodne 
z obowiązującymi wytycznymi i nor-
mami. Powiatowe środki mogą być 
także przeznaczone na szkolenia dla 
strażaków ochotników (do 50 proc. 
wartości szkolenia). Dotacja może 
być udzielona do kwoty 5 tys. złotych 
i stanowić do 40 proc. kosztów całego 

zadania. Wyjątkiem są dofinansowa-
nia do zakupu samochodów ratow-
niczo-gaśniczych. W tym przypadku 
chodzi o kwoty: do 20 tys. złotych dla 
samochodów ratowniczo-gaśniczych 
średnich i do 15 tys. złotych dla 
samochodów ratowniczo-gaśniczych 
lekkich. Wzorem ubiegłego roku wy-
sokość dotacji uzależniona będzie od 
ilości złożonych wniosków spełniają-
cych wymagania formalne oraz moż-
liwości finansowych budżetu Powiatu 
Olkuskiego. W pierwszym naborze 
tego typu dofinansowanie otrzymało 
dwanaście jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej.

Nabór na dotacje dla OSP

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

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 
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