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Mandat dla 
kierowcy i fotka 

samochodu
� Więcej�na�stronie 2

olkusz
Wiola�Woźniczko,�

Więcej mandatów i pa-
miątkowe zdjęcie samocho-
du – to czeka kierowców, 
którzy nie potrafią prawi-
dłowo parkować. Olkuska 
Straż Miejska postanowiła 
rozprawić się z plagą zmoto-
ryzowanych, zostawiających 
swoje samochody dosłownie 
wszędzie.

Wylewki agragatem mixokret 

510 191 033 Fachowa ekipa
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W planach jest stworzenie 
 galerii zdjęć samochodów, 
które stoją na nieprzezna-
czonych do tego miejscach. 
Taka osobliwa wystawa 
byłaby prezentowana 
w miejscach publicznych, 
by jak najwięcej osób mogło 
zobaczyć efekty przeróż-
nych pomysłów kierowców.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Na naszych łamach wielokrotnie 
poruszaliśmy kwestię parkowania 
niezgodnie z przepisami. Czytelni-
cy „Przeglądu Olkuskiego” często 
interweniują w tego typu sprawach 
pytając, gdzie jest Straż Miejska. Jak 
ta formacja ma zamiar poradzić sobie 
ze zjawiskiem widocznym w wielu 
miejscach miasta? Komendant Straży 
Miejskiej przyznaje, że problem jest 
spory. Dostrzegają go również sami 
mieszkańcy, którzy na Facebooku za-
łożyli profil „Olkuscy kierowcy”, gdzie 
zamieszczają zdjęcia nieprawidłowo 
zaparkowanych pojazdów. - Zosta-
wiamy auta wszędzie, gdzie tylko 
znajdzie się kawałek miejsca, mogący 
pomieścić samochód. Pół biedy, jeśli 
nikomu to nie zagraża. Ale niestety 
lekkomyślność może doprowadzi 
do tragedii. Efektem nagminnego 
parkowania w obrębie skrzyżowań 
jest ograniczona widoczność dla 
usiłującego włączyć się do ruchu 
i w rezultacie wjazd na skrzyżowanie 
prawie „w ciemno”. Kolejny przykład 
to parkowanie w pobliżu pasów. 
W sieci jest filmik ze skrzyżowania 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego z ul. 
Polną, gdzie samochód pozostawiono 
na przedłużeniu pasów. Lekkomyślna 

dziewczyna wbiega na pasy zza tego 
auta i tylko refleks kierowcy skręca-
jącego w ul. Polną pozwolił uniknąć 
tragedii. Niestety, takie parkowanie 
wynika głównie z tego, że jesteśmy wy-
godni. Przejście 100 czy 200 metrów 
stanowi dla wielu zbyt duże wyzwanie. 
Czasem wystarczy przecież podjechać 
pół metra, by zrobić miejsce dla dru-
giego samochodu. Ostatnio mieliśmy 
przypadek, gdy pani zaparkowała na 
całej szerokości chodnika zaraz przy 
wjeździe na nowo otwarty parking, 
uniemożliwiając przejście pieszym. 
Może zaoszczędziła minutę, ale stra-
ciła pieniądze, bowiem w tak rażących 
przypadkach strażnicy są i będą 
bezlitośni - zapowiada Marek Lasek.

W Olkuszu nie trzeba się zbytnio 

rozglądać, by zauważyć auta stojące 
nie tam, gdzie powinny. Według 
strażników najbardziej newralgiczne 
miejsca to: ul. Świętokrzyska, ul. 
Króla Kazimierza Wielkiego (przy 
dawnym Skarbku), ul. Nullo (od 
skrzyżowania z ul. Bylicy w stronę 
ul. Kościuszki) czy ul. Słowackiego 
(za dawną komendą policji). Pewne 
miejsca, szczególnie nadużywane 
przez kierowców, zostaną wyłączone 
z możliwości parkowania, choćby 
przez wstawienie słupków czy innych 
tego typu przeszkód. 

Szef SM twierdzi, że mieszkańcy 
różnie reagują na działania straż-
ników podejmowane wobec niepra-
widłowo parkujących kierowców. 
- Są tacy, którzy sami nas powia-

damiając o takich przypadkach, ale 
niektórzy wcielają się w role adwo-
katów i pozwalają sobie na złośliwe 
komentarze typu” przestali gonić 
babcie z pietruszką i zabrali się za 
kierowców”. O tym, że nie jesteśmy 
służbą represyjną, świadczą staty-
styki. W pierwszym półroczu zostało 
ujawnionych około 500 wykroczeń. 
W 400 przypadkach kierowcom udzie-
lono pouczeń, poza tym wystawiono 
100 mandatów. Jednak w związku 
z otwarciem nowego placu postojowe-
go na dawnym boisku przy „Ekono-
miku” strażnicy będą odstępować od 
pouczeń. Tłumaczenie, że w centrum 
brakuje miejsc parkingowych odeszło 
od lamusa. Teraz pozostaje tylko 
trochę chęci albo należy trzymać się 

za portfel - dodaje komendant Lasek. 
Łączna kwota z mandatów we wspo-
mnianym okresie to 11 tys. złotych.

Mandat to niejedyna forma kary, 
jaką strażnicy przewidują dla źle 
parkujących swoje „cztery kółka”. 
W planach jest stworzenie galerii 
zdjęć samochodów, które stoją na 
nieprzeznaczonych do tego miejscach. 
Taka osobliwa wystawa byłaby pre-
zentowana w miejscach publicznych, 
by jak najwięcej osób mogło zoba-
czyć efekty przeróżnych pomysłów 
kierowców.

Jak oceniacie działania mające 
pomóc opanować zjawisko par-
kowania w niedozwolonych miej-
scach? Czekamy na Wasze opinie 
na www.przeglad.olkuski.pl!

Materiał Wyborczy pochodzący i sfinansoWany przez KW praWo i spraWiedliWość

Pożar w ZGH „Bolesław”
bukowno

Piotr�Kubiczek

W środowe przedpołudnie na 
terenie Zakładów Górniczo-Hutni-
czych „Bolesław” pojawił się ogień 
i słup czarnego dymu. Spłonął 
transformator, wchodzący w skład 
zespołu prostowniczego nieopodal 
hali wanien. W akcji gaśniczej 
udział wzięło ponad stu strażaków. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Informacja o pożarze w Bukownie 
dotarła do olkuskiej komendy straży 
pożarnej dokładnie o godz. 9:59. Na 
miejscu zgłoszenia szybko pojawiło 
się około 30 zastępów strażackich, 
a gaszenie ognia nie trwało dłużej 

niż 45 minut. - Nie znamy jeszcze 
dokładnych przyczyn pożaru, jednak 
wiemy na pewno, że nie doszło do 
wybuchu. Ogień pojawił się w górnej 
części transformatora, wchodzącego 
w skład zespołu prostowniczego. 
W porę rozpoczęliśmy akcję gaśniczą, 
więc z ośmiu ton oleju transormato-
rowego spaliła się jedynie niewielka 
część. Co prawda istniało zagrożenie 
wybuchem, ale dzięki sprawnej akcji 
udało nam się uniknąć dodatkowych 
problemów – mówi młodszy brygadier 
Marcin Maciora z PSP w Wolbromiu, 
który w środę w Bukownie pełnił 
funkcję oficera prasowego.

Pożar w Bukownie zbiegł się 
z prowadzonymi w tym samym czasie 
ćwiczeniami bojowymi w Zalesiu 

Golczowskim. Do akcji wyjechały 
wszystkie jednostki uczestniczące 
w zajęciach. Płonący transformator 
znajdował się w pobliżu hali wanien, 
więc dla bezpieczeństwa ewakuowano 
20 osób. W transformatorze zadziałał 
układ zabezpieczający – prąd szybko 
został odcięty, ale mimo wszystko 
straty ZGH „Bolesław” spowodowa-
ne pożarem liczone są w milionach 
złotych. Trwa ustalanie przyczyn 
pojawienia się ognia. Najbardziej 
prawdopodobna jest teza, że doszło 
do samoczynnego rozszczelnienia 
instalacji lub zbiornika z olejem. Stąd 
olbrzymi, czarny słup dymu widoczny 
nawet z odległości kilkudziesięciu 
kilometrów od Bukowna.

ZKG czeka na uwagi
olkusz

Wiola�Woźniczko

Do 10 października pasażero-
wie miejskiej komunikacji mogą 
nadsyłać swoje uwagi dotyczące 
rozkładu jazdy w okresie Wszyst-
kich Świętych. Wstępny plan jest 
już gotowy.

- Z uwagi na fakt, iż od tego roku 
część ulic w okresie Wszystkich Świę-
tych w pobliżu olkuskiej nekropolii 
będzie jednokierunkowa, autobusy 
jadące od strony os. Młodych i cen-
trum będą kursować w kierunku 
cmentarza wyłącznie drogą krajową 
94 i zawracać na wysokości ul. 
Kruszcowej. Z racji tego, iż 1 listopad 
przypada w niedzielę, specjalne linie 
M Cmentarz i PS Cmentarz Expres 

będą kursować już w sobotę – mówi 
przewodniczący ZKG Łukasz Kmita.

 W sobotę, 31 października, 
w godz. 9.00 - 17.00 oraz w niedzielę 
1 listopada w godz. 8.00 - 20.00 będą 
zawieszone linie M oraz PS. Władze 
Związku chcą uruchomić dodatkowe 
linie:

- M Cmentarz (z częstotliwością 
co 20 minut , w sobotę w godz. 9.00 
-17.00 i w niedzielę w godz. 8.00 - 
20.00) na trasie: os. Młodych Pętla 
- ul. Kochanowskiego - ul. Ks. Gajew-
skiego - ul. Biema - al. 1000-lecia - 
DK94 (wiadukt) - ul. Króla Kazimierza 
Wielkiego (Dworzec PKP, Skarbek) 
- ul. Kościuszki - DK 94 - Cmentarz

- PS Cmentarz EXPRESS (z czę-
stotliwością co 60 minut, w sobotę 
w godz. 9.15 - 17.15 i w niedzielę 
w godz. 9.15 - 17.15) na trasie: ul. 
Orzeszkowej - ul. Jana Pawła II - ul. 

Legionów Polskich (Klub Przyjażń) - 
ul. Osiecka - al. 1000-lecia - DK 94 
(wraz z obsługą przystanku Olkusz 
Słowiki) - Cmentarz

- SŁ Cmentarz (z częstotliwością 
co 60 minut , w sobotę w godz. 9.30 
-16.30 i w niedzielę w godz. 9.30 - 
18.30) na trasie: ul. Jasna - ul. Miła 
- ul. Kolberga - ul. Rataja - ul. Witosa 
- ul. Pakuska - ul. Króla Kazimierza 
Wielkiego - ul. Kościuszki - DK 94 - 
Cmentarz.

Niektóre kursy linii WK (Olkusz - 
Zadole Kosmolowskie) oraz Ż (Olkusz 
- Żurada) zostaną wydłużone do 
cmentarza.

Wnioski dotyczące rozkładu 
jazdy można zgłaszać drogą elek-
troniczną na adres: zkgkm@wp.pl 
lub telefonicznie (32/643 39 14) 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00 – 15.00.
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Materiał Wyborczy pochodzący i sfinansoWany przez KW platforMa obyWatelsKa rp

Trzy wypadki, 
ośmiu rannych

powiat
Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

Początek minionego weekendu 
był niezwykle pechowy dla kierow-
ców poruszających się drogami po-
wiatu olkuskiego. Tylko w trzech 
wypadkach: w Strzegowej, Brzo-
zówce i Olkuszu, rannych zostało 
osiem osób.

Do pierwszego zdarzenia doszło 
w sobotnie przedpołudnie w Strze-
gowej, gdzie w kolizji udział wzięły 
osobowe samochody chevrolet spark 
i renault laguna. Policjanci wstępnie 
ustalili, że kierujący chevroletem na 
łuku drogi nie dostosował prędko-
ści do warunków atmosferycznych 
i stracił panowanie nad pojazdem. 
Następnie zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i uderzył w nadjeżdżającą 
lagunę. Obaj kierowcy oraz pasażer 
renault zostali odwiezieni do olku-
skiego szpitala.

Tego samego dnia, tyle tylko 
że około godz. 13 doszło do wypad-
ku w Brzozówce. Kierujący toyotą 
włączając się do ruchu nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu peugeotowi, 
który po przemieszczeniu się na prze-
ciwległy pas ruchu uderzył w citro-
ena. W tym przypadku ranne zostały 
cztery osoby. Wszyscy poszkodowani 
trafili do lecznicy w Miechowie. Po 
badaniach trzy osoby zostały zwolnio-
ne do domu. W szpitalu ze złamaną 
przegrodą nosową zatrzymano jedynie 
mieszkankę Podlesic, będącą pasa-
żerką citroena.

Trzecia z kolizji miała miejsce 
w Olkuszu na skrzyżowaniu ulic 
Legionów Polskich i Biema. Tam 
zderzyły się dwa samochody osobowe: 
audi i fiat. Kobieta kierująca seicento 
włączając się do ruchu wymusiła 
pierwszeństwo. To właśnie ona ze 
skręceniem podudzia oraz podejrze-
niem wstrząśnienia mózgu została 
przetransportowana do szpitala.

Ul. Sławkowska czeka  
na projekt

olkusz
Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy osiedla przy ulicy 
Sławkowskiej w Olkuszu muszą 
uzbroić się w cierpliwość. Gmina 
nadal nie dysponuje projektem na 
zaplanowaną budowę chodników 
i miejsc postojowych. Czy inwe-
stycja rozpocznie się w przyszłym 
roku?

Początkowo planowano, że przed-
sięwzięcie od wykonania projektu do 
zakończenia jego realizacji potrwa 
cztery lata. W tym roku na zada-
nie przeznaczono 100 tys. złotych, 
a w kolejnych trzech latach: 100 tys. 
zł, 200 tys. zł i 300 tys. zł. Niestety, 
dokumentacja techniczna nie jest 
gotowa. Kiedy zatem mieszkańcy 
doczekają się rozpoczęcia inwesty-
cji? O to pytał burmistrza radny Jan 
Kucharzyk.

Z interpelacji radnego dowiedzie-
liśmy się, że  chociaż umowę z wy-
konawcą dokumentacji technicznej 
zawarto w 2013 roku, projektu nie 
ma do dzisiaj. Wykonawca korespon-
duje z burmistrzem przez kancelarię 
prawną. - Przy okopaniu się stron, 
każda przy swoim stanowisku pewny 
będzie co najwyżej wieloletni proces 
sądowy. Nawet, gdy Gmina wygra 
sprawę po kilku latach procesowa-
nia, projektu otwierającego drogę 
do realizacji zadania inwestycyjnego 
nie będzie. Projekt którego brak wa-
runkuje wykonanie całego zadania 
inwestycyjnego, stawia Gminę przed 
ścianą. Tę ścianę trzeba koniecznie 

usunąć niezwłocznie, doprowadzając 
do wykonania projektu budowlanego 
przez obecnego albo innego wykonaw-
cę w ciągu kilku najbliższych miesię-
cy, co umożliwi realizację w latach 
2016, 2017 i 2018. Dla osiągnięcia 
mądrego rozwiązania należy pogodzić 
interesy stron, a nie stanowiska przy 
których stoją. Należy skoncentrować 
się właśnie na interesach, a nie sta-
nowiskach. Sposób widzenia zależy 
bowiem od punktu siedzenia – pisze 

Jan Kucharzyk  pytając burmistrza 
m. in., jakie zamierza podjąć działa-
nia, by inwestycję rozpocząć w przy-
szłym roku.

Radny przypomina, że zdeter-
minowani mieszkańcy wiedząc, że 
w projekcie budżetu na 2015 rok są 
zabezpieczone środki finansowe na 
rozpoczęcie inwestycji, sami chcąc 
mieć pewność, że dojdzie do realizacji, 

zdecydowali się złożyć w 2014 roku 
propozycję do budżetu obywatelskie-
go. Chodziło o zadanie pn. „Budowa 
kanalizacji deszczowej w celu od-
wodnienia terenów dróg i parkingów, 
przez wykonanie wpustów ulicznych 
wraz z przykanalikami, budowa sieci 
kanalizacyjnej wraz ze studniami re-
wizyjnymi oraz wykonanie włączenia 
do istniejącej kanalizacji deszczowej 
w ul. Kantego”, za kwotę około 100 
tys. złotych.

- Pomimo gremialnego poparcia 
tej propozycji przez swoich miesz-
kańców, byli bez szans w porówna-
niu z projektami popieranymi przez 
większe społeczności z terenu Gminy. 
Niestety, nawet gdyby udało się 
mieszkańcom wprowadzić to budże-
tu obywatelskiego swoją propozycję 
i tak przeszkodą nie do pokonania 
jest brak projektu budowlanego. 

Mieszkańcy osiedla wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych przy ul. 
Sławkowskiej dostali wreszcie w 2015 
roku szansę na likwidację problemów 
zalewania wewnątrz osiedlowych dróg 
i chodników, zlikwidowania zastoisk 
wody, uporządkowania komunikacji 
wewnątrz osiedla i zapewnienia więk-
szego bezpieczeństwa. Szkoda, żeby 
ta szansa oddaliła się poza obecną 
kadencję Burmistrza i Rady Miejskiej. 
Jesteśmy (Burmistrz i Rada Miejska) 
to winni tym mieszkańcom, myślę, że 
jest to już ostatni czas na realizację 
tego zadania, na poprawę życia, bo 
czekają na to już zbyt długo – dodaje 
Jan Kucharzyk.

Wiceburmistrz Paweł Pacuń 
odpowiada, że gmina kilkakrot-
nie występowała do wykonawcy 
o dostarczenie projektu oraz zgło-
szenia lub pozwolenia na budowę. 
- W związku z brakiem otrzymania 
przedmiotowej dokumentacji oraz 
porozumienia z projektantem Gmina 
Olkusz obecnie przeprowadza proce-
durę odstąpienia od przedmiotowej 
umowy. W bieżącym roku Gmina 
Olkusz zamierza wyłonić nowego 
projektanta na opracowanie doku-
mentacji zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, tak by 
w roku 2016 r. można było przystąpić 
do realizacji pierwszego etapu robót 
budowlanych, polegających na wyko-
naniu części odwodnienia – wyjaśnia 
wiceburmistrz Pacuń.

Jak myślicie, kiedy mieszkań-
cy doczekają się rozpoczęcia inwe-
stycji? Czekamy na Wasze opinie 
na www.przeglad.olkuski.pl!
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3981/3 o pow.3800 m2, położonej 
w Olkuszu przy ul. J. Kantego, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00057668/8. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 453.000,00 zł

(słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż 
opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  
90.600,00 zł do dnia 26.11.2015r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015r. o godz. 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu  
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, na portalu internetowym www.olkusz.otodom.pl oraz  
www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia. 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237, telefon (32) 6260237. 

ZARZĄDZENIE NR 0050.695. 2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 23.09.2015 r.

w sprawie: przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie 
Gminy Olkusz w terminie jesiennym.

 
Na podstawie § 16 Uchwały Nr XXI/300/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz - zarządzam co następuje:

§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produk-
cyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz zobowiązane 
są w okresie od dnia 12 października 2015 roku do dnia 25 października 2015 roku przystąpić na swoim terenie 
do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

§ 2
Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko 
szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

§ 3
Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia 
trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje 
zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji 
należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 4
Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia 
kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.
Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.

§ 5
Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają 
karze grzywny określonej w art.117 Kodeksu Wykroczeń.

§ 6
Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

§ 7
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 12 października 2015 roku do dnia 25 października 2015 
roku 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Paweł Pacuń
Zastępca Burmistrza

o G ł o s z e n i a  p ł a t n e
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,
mam przyjemność zaprezentować zasady drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Olkusza. Po przeprowadzeniu szeregu konsultacji 
postanowiliśmy wprowadzić kilka ważnych zmian w stosunku do 
ubiegłego roku, które zagwarantują większe szanse na odniesienie sukcesu 
przez projekty lokalizowane w mniejszych osiedlach czy sołectwach. 
Chciałbym do udziału w tej edycji zachęcić także młodzież – stąd 
decyzja o rozszerzeniu listy osób uprawnionych do składania propozycji 
i głosowania o Mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia.

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego była bardzo udana, a zwycięskie 
projekty są na bieżąco realizowane. Wierzę w Państwa zaangażowanie 
i dobre pomysły również w tym roku. Zachęcam do zapoznania się ze 
szczegółami poniżej oraz udziału w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Olkusza. 

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 
BUDŻET OBYWATELSKI 2016 

1.200.000 zł
3 pule:

700.000 zł – zadania powyżej 50.000 zł do 100.000 zł
300.000 zł – zadania powyżej 25.000 zł do 50.000 zł
200.000 zł – zadania do 25.000 zł

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ
12.10 – 13.11.2015

propozycje zadań do budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec olkusza, • 
który ukończył 16 rok życia;
każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 zadania;• 
każda propozycja musi być poparta podpisami co najmniej • 
15 mieszkańców;
mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań;• 
propozycje zadań zgłaszane są na formularzu dostępnym na stronie • 
internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl oraz w punkcie 
podawczym Urzędu;
zgłoszone zadanie musi spełniać następujące warunki:• 

 - musi to być zadanie własne gminy,
 - zadanie musi być realizowane w ciągu 1 roku budżetowego,
 - maksymalna kwota zadania: do 25.000 zł, do 50.000 zł  
    lub do 100.000 zł,
 - lokalizacja zadania na terenie, do którego gmina ma prawo.

ANALIZA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ
16.11 – 31.12.2015

 
zgłoszone zadania zostaną poddane analizie przez wydziały • 
merytoryczne Urzędu:

 - ocena formalna – sprawdzona zostanie poprawność wypełnienia  
   wszystkich pozycji formularza oraz liczba podpisów popierają- 
   cych zadanie;

 - ocena merytoryczna – zadania sprawdzone zostaną w zakresie  
   możliwości ich wykonania;

 - konsultacje z autorami zadań – w przypadku konieczności  
   uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania uzgodnień.

OGŁOSZENIE LISTY ZADAŃ DO GŁOSOWANIA 
15.01.2016

lista zadań zamieszczona zostanie na stronie internetowej i tablicy • 
ogłoszeń Urzędu;
szczegółowe opisy zgłoszonych zadań zamieszczone będą na stronie • 
internetowej Urzędu www.obywatelski.umig.olkusz.pl

 

GŁOSOWANIE 
18.01.2016 – 29.01.2016

głosować może każdy mieszkaniec Miasta i Gminy olkusz, który • 
ukończył 16 rok życia;
każdy głosujący może oddać głosy na maksymalnie 3 zadania;• 
głos oddany na zadanie wskazane na 1 miejscu będzie mnożony razy 3, • 
na 2 miejscu razy 2, na 3 miejscu razy 1;
głosować można poprzez: • 
- oddanie poprawnie wypełnionej karty do głosowania w ustalonych  
   punktach do głosowania, 
- wypełnienie internetowej karty przez internet.
rekomendowane do realizacji będą te zadania, które otrzymają • 
największą liczbę głosów,
przy równej liczbie głosów o pozycji na liście wyników decydować • 
będzie losowanie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA 
DO 10.02.2016

wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronie internetowej • 
i tablicy ogłoszeń Urzędu.

REALIZACJA 2016 r.
zadania z najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków w każdej • 
puli (700.000 zł, 300.000 zł, 200.000 zł), zostaną wprowadzone do 
budżetu 2016 roku.

KONTAKT, POMOC I DODATKOWE INFORMACJE 
przez cały czas realizacji budżetu obywatelskiego pytania można przesyłać 
na adres: obywatelski@umig.olkusz.pl i uzyskać informację pod nr tel.  
32 626 01 64.
W okresie zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego (od 12. X- 13 Xi), na 
dyżurach pełnionych w budynku Urzędu Miasta i Gminy olkusz, pracownicy 
wydziałów merytorycznych Urzędu będą udzielać pomocy w wypełnieniu 
formularzy – w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00 i w każdą środę 
w godzinach 13.00-15.00.
szczegółowe informacje, dokumenty i odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące budżetu obywatelskiego znajdziesz na stronie 
internetowej  www.obywatelski.umig.olkusz.pl i na profilu Urzędu Miasta 
i Gminy na facebooku.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

12.10.2015 r. godz. 16.00
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Sala konferencyjna

zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie 
zasad realizacji ii edycji budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
W trakcie spotkania dokładnie przedstawimy procedurę realizacji budżetu 
obywatelskiego i odpowiemy na państwa pytania.
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p o d z i Ę K o W a n i a

Kondolencje, nekrokogi,
podziękowania

Tel. 32 754 44 77

Wasze interWencje
Od lat czekają na plac zabawNa remont  

nie ma pieniędzy

Problematyczne kontrole drogowe

olkusz
Wiola�Woźniczko

Przedszkole nr 8 w Olkuszu 
to jedyna tego typu placówka, 
która nie ma placu zabaw - skarżą 
się rodzice maluchów. Temat ten 
poruszaliśmy na naszych łamach 
już dwukrotnie. Za każdym razem 
przeszkodą do zrealizowania od 
dawna wyczekiwanej inwestycji 
był brak pieniędzy. Czy sytuacja 
zmieni się w przyszłym roku?

Rodzice, którzy zwrócili się do 
naszej redakcji mają dosyć tłuma-
czeń, że nieopodal „Ósemki” jest osie-
dlowy plac zabaw przy ul. Osieckiej. 
-Przecież przedszkole przy ul. Kantego 
ma swój plac zabaw, a w sąsiedztwie 
są jeszcze dwa: przy szkole oraz w 
miejskim parku. U nas jest bardzo 
dużo dzieci, które przez 10 godzin 
siedzą w budynku albo biegają po 
chaszczach - miejscu wprost „ideal-
nym” dla alergików. Prosimy o pomoc 
- piszą rodzice.

Gdy o sprawie pisaliśmy w 2011 
roku władze miasta informowały, 
że bardziej skupiały się na placach 
zabaw przy szkołach, aby skorzystać z 
dofinansowania w ramach programu 
„Radosna Szkoła”. Zapewniały też, 
że jeśli pozwolą na to finanse, miejsc 
zabaw dla najmłodszych będzie jak 
najwięcej. Do tej pory nic się jednak 
nie zmieniło.

Kiedy przedszkolaki z „Ósemki” 
doczekają się miejsca do zabawy, jak 
ich koledzy z innych placówek? Być 

może inwestycję uda się zrealizować 
w przyszłym roku. -Burmistrz Roman 
Piaśnik zgadza się z opinią rodziców 
dzieci z Przedszkola nr 8, że plac 
zabaw przeznaczony dla przedszko-
laków jest potrzebny. Dlatego jego 
budowa będzie propozycją do budże-
tu gminy na rok 2016, nad którego 
projektem burmistrz oraz radni będą 
już niebawem pracować – odpowiada 
rzecznik prasowy magistratu Michał 
Latos.

olkusz
Wiola�Woźniczko

Nie mamy dobrych wiadomo-
ści dla mieszkańców i kierowców 
jeżdżących ul. Dwudziestu Straco-
nych w Olkuszu. Na długo oczeki-
wany remont nawierzchni w tym 
roku nie ma szans.

Nierówności, dziury, hałas - na to 
skarżą się użytkownicy wspomnianej 
drogi. Od dwóch lat czekają na mo-
dernizację intensywnie uczęszczane-
go traktu. 

- Od momentu zerwania dobre-
go asfaltu i położenia „nawierzchni 
eksperymentalnej”, która popłynęła 
jak rzeka, nic nie dzieje się na tej 
drodze, poza pracami dotyczącymi 
studzienek kanalizacyjnych. Droga 
z miesiąca na miesiąc pogarsza się, 
stając się uciążliwą dla kierowców 
i mieszkańców. Jeżdżące po dziurach 
ciężarówki są bardzo hałaśliwe. Także 
zapadlisko na pasie prowadzącym do 
centrum jest groźne dla samochodów. 
Dlaczego zwykli mieszkańcy mają być 
ofiarą urzędniczych eksperymentów? 
- pyta olkuszanin.

Kilka miesięcy temu informowa-
liśmy, że ul. Dwudziestu Straconych 
została ujęta na liście rezerwowej 
wykazu zadań planowanych do re-
alizacji w bieżącym roku, w ramach 
modernizacji odcinków dróg woje-
wódzkich. Warunkiem było pojawie-
nie się oszczędności po wyłonieniu 

wykonawców modernizacji odcinków 
dróg wojewódzkich ujętych na liście 
podstawowej.

Jak sprawa wygląda na dzień 
dzisiejszy? - Niestety, z uwagi na brak 
wystarczających środków (niewystar-
czające oszczędności poprzetargowe) 
na wykonanie remontu odcinka drogi 
wojewódzkiej 791 z zastosowaniem 
nawierzchni redukujących hałas 
(tak zwane „ciche nawierzchnie”), 
modernizacja tego odcinka w tym 
roku nie będzie przeprowadzona. Jed-
nocześnie nasza jednostka – Rejon 
Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 
wykona roboty naprawcze istniejącej 
nawierzchni w ramach bieżącego 
utrzymania dróg, bez użycia emulsji 
i grysów – zapewnia Roman Leśniak, 
główny specjalista ds. organizacji 
i informacji publicznej Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie.

powiat
Piotr�Kubiczek

Z reguły policyjne kontrole 
drogowe kończą się tym, że to 
funkcjonariusze upominają kie-
rowców, często także karząc ich 
mandatami. Tym razem role się 
nieco odwróciły. To użytkownik 
drogi ma kilka uwag do pracy 
funkcjonariuszy z drogówki. Czy 
słusznie?

- Chodzi o problem kontroli pro-
wadzonych przez funkcjonariuszy 
w miejscach niebezpiecznych. Mam 
na myśli łuk drogi DK94 pomiędzy 
ulicą Wiejską a przystankiem na 
Słowikach w kierunku Krakowa. 
Policja stoi na linii ciągłej i zmusza 
kierowców do łamania przepisów ścią-

gając ich w to miejsce. Po interwencji 
telefonicznej dyżurny stwierdził że 
policjanci tam stoją bo mają zgodę 
naczelnika drogówki, czyli legalnie 
łamią prawo – napisał do nas jeden 
z Czytelników.

Kontrole drogowe we wspo-
mnianym miejscu są bardzo częste 
i z łamaniem prawa nie mamy do czy-
nienia, ponieważ miejsce to znajduje 
się w wykazie Naczelnika Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego. Po-
jazdy do kontroli zatrzymywane są 
poza pasem drogowym, co nie stwarza 
zagrożenia bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu. - Dodać należy, że mimo 
iż na tym odcinku jest łuk drogi, to 
widoczność jest tam dobra – mówi 
nadkomisarz Agnieszka Fryben.

- Zadaniem policjantów ruchu 
drogowego jest reagowanie na różne 
wykroczenia, w tym przekracza-

nie przez kierowców dozwolonej 
prędkości. Zasadniczą trudnością 
jaka napotykają podczas codziennej 
służby jest brak odpowiednich miejsc 
kontroli pojazdów, specjalnych zatok 
czy właściwych poboczy. Z tego 
względu funkcjonariusze zmuszeni 
są niejednokrotnie wykorzystywać 
np. powierzchnie wyłączone czy 
takie miejsce jak opisane w mailu od 
Czytelnika. Wybór takich miejsc jest 
z punktu widzenia płynności ruchu 
lepszy, niż kontrolowanie na danym 
pasie ruchu i zatrzymywanie całego 
ciągu pojazdów – dodaje oficer pra-
sowy KPP w Olkuszu.

Nasz Czytelnik kontynuując 
wątek drogowych kontroli wskazał 
również na specyfikę nocnych działań 
mundurowych. - Policjanci drogówki 
biegają po drodze bez kamizelek, co 
nie jest zgodne z dbałością o bezpie-

czeństwo. Liczy się tylko kasa! - twier-
dzi internauta.

- Mundury funkcjonariuszy 
ruchu drogowego posiadają stałe ele-
menty odblaskowe, więc funkcjona-
riusze nie mają obowiązku noszenia 
dodatkowo kamizelek odblaskowych. 
Zakładanie kamizelek w codziennej 
służbie jest opcjonalne i policjanci 
korzystają z nich np. w trakcie zda-
rzenia drogowego, czy w trudnych wa-
runkach atmosferycznych – zaznacza 
nadkom. A. Fryben.

Wyjątek od reguły stanowi sytu-
acja, kiedy policjant kieruje ruchem 
na drodze. Wtedy, zgodnie z Rozpo-
rządzeniem MSWiA z dnia 6 lipca 
2010 roku w sprawie kierowania 
ruchem drogowym, funkcjonariusz 
musi założyć kamizelkę.
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R E K L A M A

wolbRoM
Ewa�Barczyk

Jeżeli pogoda nie stanie na 
przeszkodzie jest szansa, że jeszcze 
w tym roku ulice na wolbromskim 
osiedlu Wąwóz-Kapkazy zostaną 
oświetlone. Gmina Wolbrom uzy-
skała właśnie wszystkie niezbędne 
dokumenty do podjęcia inwestycji, 
a radni wyrazili zgodę na przezna-
czenie na ten cel odpowiednich 
środków. Tym samym, po 20 latach 
od powstania, osiedle w tym za-
kresie dogoni cywilizację… Lampy 
staną też w dwóch innych miej-
scach na terenie Wolbromia.

W związku z uzyskaniem wszyst-
kich potrzebnych dokumentów bur-
mistrz Adam Zielnik zdecydował, że 
nie ma już na co czekać i w trakcie 
wrześniowej sesji Rady Miejskiej 
zgłosił autopoprawkę do projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu, 
poszerzającą zakres planowanych 
zmian o przesunięcie środków na 
wykonanie tak bardzo oczekiwanego 
od lat oświetlenia ulicznego w kilku 
miejscach na terenie Wolbromia. 
Radni podeszli do sprawy ze zrozu-
mieniem i jednomyślnie przychylili się 
do wniosku. W najbliższym czasie zo-
stanie ogłoszony przetarg na wykona-
nie zadania i w efekcie, kosztem 680 
tys. zł nowoczesne ledowe oświetlenie 
zyskają trzy miejsca w mieście.

Plan przewiduje, że na os. Wąwóz 
Kapkazy zostanie zamontowanych 41 
lap ulicznych. Wcześniej trzeba będzie 

uzupełnić okablowanie w zachodniej 
części osiedla (po wschodniej kable 
do oświetlenia ulicznego zostały już 
położone kilka tygodni temu, przy 
okazji układania światłowodów). 13 
nowych ledowych lamp stanie też przy 
garażach na os. Łokietka od strony 
cmentarza, a kolejne 14 - oświetli doj-
ście do garaży przy ul. Wrzosowej.

- Niektórzy z nas mieszkają na 
osiedlu Wąwóz Kapkazy już 20 lat 
i wciąż czekamy na zapewnienie 
nam cywilizowanych warunków życia 
– stwierdziła Jagna Goszczyńska - 
Rams, która w imieniu własnym oraz 
przybyłych na sesją RM sąsiadów, 
upominała się o spełnienie obiet-
nic i deklaracji składanych przez 
kolejne władze Wolbromia. – Nie 
dość, że na osiedlu jest ciemno, to 
wciąż wielu z nas może tylko marzyć 
o ulicy z prawdziwego zdarzenia. Od 

lat brodzimy w błocie i czekamy na 
inwestycje drogowe i chodniki. Kiedy 
Gmina sprzedawała nam działki pod 
budowę naszych domów byliśmy 
zapewniani, że infrastruktura po-
wstanie od razu. Pokazywano nam 
nawet projekty i wszystko wydawało 
się bardzo sensownie zaplanowane. 
Niestety, rzeczywistość okazała się 
zupełnie inna – utyskiwała miesz-
kanka osiedla. Zapewne dlatego, 
mimo przyjęcia uchwały w sprawie 
przeznaczenia środków na oświetle-
nie osiedla mieszkańcy wyszli z sesji 
nieprzekonani. – Uwierzymy jak 
zobaczymy… Już tyle lat słyszymy 
zapewnienia i na razie nic z nich nie 
wynika – szemrali mieszkańcy opusz-
czając salę obrad.

Burmistrz uspokaja emocje za-
pewnieniami, że wszystko trzeba robić 
w odpowiedniej kolejności, żeby nie 
marnować i tak skromnych środków. 
- Mamy plan i jak widać już go reali-
zujemy: na początek trzeba wykonać 
roboty ziemne – położyć kable, uzu-
pełnić brakującą kanalizację, a dopie-
ro później budować drogi i chodniki. 
A, że „tak krawiec kraje, jak materii 
staje” na realizacje niektórych zadań 
trzeba będzie jeszcze poczekać – tłu-
maczy Adam Zielnik.

Na razie zatem mieszkańcy będą 
wypatrywali monterów oświetlenia. 
Oby udało się zdążyć przed zimą, 
która z racji krótkich dni jest czasem, 
kiedy najbardziej dotkliwie odczuwa-
ne są egipskie ciemności na osiedlu, 
które dotychczas oświetlone jest tylko 
przy wjeździe na jego teren.

24�września�2015� r.� została�pod-
pisana� umowa�partnerska� pomiędzy�
Impuls� Centrum� Języków� Obcych�
S.C.� a�Powiatową� i�Miejską�Bibliote-
ką� Publiczną�w�Olkuszu�w� sprawie�
wspólnego�prowadzenia�Uniwersytetu�
Juniora�w�Olkuszu.� Uniwersytet� Ju-
niora�w�Olkuszu�funkcjonuje� już�od�6�
lat.�Przedsięwzięcie�ma�na�celu�m.in.:�
umożliwienie�dzieciom�z�małych�miast�

i� wiosek� dostęp� do� alternatywnych�
form�edukacji,� co�pozwoli� na�wyrów-
nanie�szans�edukacyjnych,�pokazanie�
dzieciom,� jak�można�poznawać�świat�
w�niekonwencjonalny� sposób,� rozwi-
janie� naturalnej� ciekawości� dziecka�
i� chęci� zrozumienia� otaczającej� go�
rzeczywistości,�wspomaganie�rodziców�
i�szkoły�w�edukacji�dzieci.

Zajęcia� są� prowadzone� przez�

pracowników�naukowych�małopolskich�
i� śląskich�wyższych�uczelni,� a� także�
pracowników� instytucji� kultury� (teatr,�
filharmonia).

Zajęcia� Uniwersytetu� Juniora�
w�Olkuszu� będą� odbywać� się�w� sali�
Powiatowej� i�Miejskiej�Biblioteki�Pu-
blicznej�w�Olkuszu�na�I�piętrze.

Wykład�inauguracyjny�już�17�paź-
dziernika�2015�r.

uniwersytet Juniora w olkuszu
a r t y K U ł  s p o n s o r o W a n y

SPR: Efektowna 
inauguracja

PR Olkusz - AZS UMCS Lublin 35:29 (20:12)

olkusz
Piotr�Kubiczek

Po spadku z PGNiG Superligi, 
SPR Olkusz zmienił nieco klubową 
politykę, przyjezdne zawodnicz-
ki zastępując w zdecydowanej 
większości zdolną młodzieżą. Ta 
u progu sezonu 2015/2016 poka-
zała, że w rozgrywkach I ligi będzie 
walczyła o górną część tabeli. 
Pierwsza przeszkoda pokonana. 
Przy Wiejskiej w niedzielę przegrał 
AZS UMCS Lublin.

Przed pierwszym gwizdkiem 
wielu kibiców zastanawiało się, na 
co tak naprawdę stać mocno odmło-
dzony olkuski zespół. Szybko okazało 
się, że potencjał drzemiący w ekipie 
Srebrnych Lwic jest naprawdę spory. 
Minęło bowiem raptem 5 minut, 
a gospodynie prowadziły już 5:1. Miej-
scowe zachwycały głównie w szybkich 
kontratakach, a Katarzyna Nowak 
i Paula Przytuła bez problemów do-
rzucały kolejne bramki. Tylko we dwie 
w pierwszych dwóch kwadransach 
zdobyły ich aż jedenaście, a kolejne 
trafienia zapisały na swoim koncie 
Agata Wcześniak i Alicja Zacharska, 
czyli te zawodniczki, które w ubiegłym 
sezonie decydowały o obliczu zespołu 
występującego w elicie żeńskiego 
szczypiorniaka. Wynik do przerwy na 

20:12 ustaliła młoda Klaudia Zub, dla 
której była to premierowa bramka na 
szczeblu I ligi.

Osiem goli przewagi to dużo, 
nawet w kobiecym sporcie. Dlatego 
też drugą połowę publiczność oglą-
dała już z dużo większym spokojem. 
Co prawda na parkiecie gra mocno 
się wyrównała, ale kilkubramkowa 
zaliczka SPR-u ciągle była niezagro-
żona. Olkuszanki stale wykazywały 
dobrą skuteczność w ataku, choć 
trzeba się nieco przyczepić do po-
stawy w defensywie. Niestety obrona 
w pierwszym ligowym występie nie 
była najmocniejszym punktem go-
spodyń, które zbyt łatwo straciły 

kilka goli. Ale że zwycięzców się nie 
sądzi, to dopowiemy tylko, że już 
dawno w oficjalnym meczu Lwice nie 
rzuciły rywalkom aż 35 goli. Prym 
pod względem celnych rzutów wiodła 
skrzydłowa Zacharska (10 trafień), 
a tylko jedną bramkę mniej rzuciła 
druga ze skrzydłowych, Katarzyna 
Nowak.

W końcówce spotkania w ekipie 
SPR-u na boisku pojawiły się wszyst-
kie zmienniczki, które mimo kilku 
naprawdę dogodnych okazji, nie 
wykorzystały szansy na bramkowy 
debiut w I lidze, która z każdym kolej-
nym tygodniem zacznie się rozkręcać. 
W najbliższą sobotę olkuszanki czeka 
daleki wyjazd do Tczewa na mecz 
z tamtejszym Samborem. Gospodynie 
najbliższego starcia na inaugurację 
sezonu po bardzo zaciętym pojedyn-
ku 25:24 ograły na wyjeździe MTS 
Kwidzyn. Trudno w tym przypadku 
wskazać faworyta.

Niedzielny triumf Srebrne Lwice 
zadedykowały świętującemu urodzi-
ny trenerowi Księżykowi. Warto też 
wspomnieć o wyróżnieniu, jakie przed 
rozpoczęciem meczu z rąk prezesa 
Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej 
Marcina Gorączki odebrała Aleksan-
dra Wojdyła. Szkoleniowiec zespołów 
młodzieżowych i zarazem działaczka 
MZPR została uhonorowana Srebrną 
Odznaką ZPRP za zasługi dla piłki 
ręcznej.

SPR Olkusz – AZS UMCS 
Lublin 35:29 (20:12)

SPR: Knapik, Staś – Zacharska (10), 
Nowak (9), Przytuła (7), Wcześniak 
(7), Kantor (1), Zub (1), Leńczuk, 
Wójcicka, Frączek, Chruścińska.

AZS Lublin: Gruszecka, Nóżka 
– Lasek (8), Szyszkowska (7), 
Markowicz (3), Blaszka (3), Gomółka 
(3), Pękalska (2), Wawrzonek (2), 
Rossa (1), Tatara, Jarosz, Hobrowska-
Zaranek.

Widzów: 400.

Wasze interWencje

Nie mam zamiaru podejmować dyskusji na temat 
uchodźców, chcę natomiast wyrazić ubolewanie, że ten 
dramat wielu setek tysięcy ludzi, z których ¼ to dzieci, 
może rodzić w chorej głowie takie nadzieje, iż Ci biedni 
ludzie zatrzymani zostaną na polach minowych.

Chciałbym autorowi tych zbrodniczych pomysłów 
przypomnieć fakt z historii naszego Narodu. Był tragiczny 
rok 1939, a później rok 1942, kiedy to ojcowie lub dziad-
kowie tych islamistów, których autor wysyła na pola 
minowe, przyjmując Armię Gen. Władysława Andersa, 
przyjęli nie 8 ale 80 tysięcy naszych rodaków uciekających 
przed śmiercią, która czekała ich w sowieckich łagrach. 
Nie zastanawiali się czy zostaną oni zatrzymani na polach 

minowych bądź innych śmiertelnych przeszkodach, ale 
zgotowali im godziwe warunki bytowania. Przypominam 
również fakt, który często w swych homiliach przywoływał 
Św. Jan Paweł II, zwracając uwagę, że nie kraje zachodniej 
Europy, ale mahometańska Turcja, jako jedyna w Europie 
nie uznała rozbiorów Polski.

Piszę te gorzkie uwagi, prosząc o ich zamieszcze-
nie za łamach Waszej Gazety, nie jako radny, ale jako 
przede wszystkim człowiek. Bo podobno człowiek - to 
brzmi dumnie. 

Ale czy naprawdę zawsze?
Ryszard Ryza

List do redakcji

Będzie światło



8 | 2 października 2015 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon  

/ z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych /  
z terenu Miasta i Gminy Olkusz 5.10.2015 r. – 14.11.2015 r.

Odpady niebezpieczne Odpady wielkogabarytowe elektryczne, elektroniczne  
oraz zużyte opony

5.10.2015r
Pazurek-przy sklepie 6.00-8.00
Podlesie Rabsztyńskie-przy szkole 
8.10-10.10
Czarny Las,Rabsztyn-przy kapliczce 
10.20-12.20
Kogutek-parking przy resteuracji  
Pan Tadeusz 12.30-14.30

29.10.2015 r
Os. Młodych, Os.Słowiki  ul. Korczaka 1,3,4,5,6 , ul. Polna 2,4,6,10.
Pomorzany : ul. Długa, Gwarków, Kołłataja, Mieszka I, Pomorska, 
Ponikowska, Stary Olkusz, Zacisze.
Kogutek, Zederman, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn, 
Czarny Las, Zawada, Żurada, Niesułowice
Braciejówka, Troks, Kolonia Zimkówka

6.10.2015r
Niesułowice-przy domuwiejskim 
6.00-8.00
Żurada-przy remizie OSP 8.10-10.10
Zederman-przy szkole 10.20-12.20
Zawada-przy szkole 12.30-14.30

30.10.2015 r
Kosmolów, Zadole Kosmolowskie, Olewin, Olkusz Zagaje, 
Sieniczno, Wiśliczka

7.10.2015 r
Pomorzany-przy remizie OSP 8.00-
10.00
Os. Słowiki-teren ADM 
,,NOWA”10.10-12.10
Os. Młodych ADM ul. Tuwima 2, 
12.20.14.20

2.11.2015 r
Osiek, Zimnodół

12.10.2015 r
Troks-przy świetlicy 6.00-8.00
Braciejówka,kol. Zimkówka 
remizaOSP Braciejówka8.10-10.10
Wiśliczka -przy skrzyżowaniu obok 
przystanku 10.20-12.20

3.11.2015 r
Gorenice, Witeradów

13.10.2015 r
Witeradów-przy szkole 6.00-8.00
Gorenice-przy cmentarzu 8.10-10.10
Bogucin Mały-przy domu wiejskim 
10.20-12.20

4.11.2015 r
Bogucin Mały, Podgrabie ul. Skalista, Polne Wzgórze, 
Skalista,Spacerowa,Widokowa,Zamkowa
Olkusz ul. Rabsztyńska, Dygasińskiego, Kopernika,  
20-Straconych, Głowackiego, Puławskiego, Sobieskiego,  
Sikorka, Pakuska, Witosa, ks Wyszyńskiego, Kolberga

Odpady niebezpieczne Odpady wielkogabarytowe elektryczne, elektroniczne  
oraz zużyte opony

14.10.2015 r
Sieniczno-przy szkole 6.00-8.00
Zadole Kosmolowskie-pętla 
autobusowa 8.10-10.10
Kosmolów- przy szkole 10.20-12.20

5.11.2015 r
Olkusz ul. Astrów, Sienkiewicza, Jesionowa, Kwiatowa,  
Makowa, Parcze, Rzemieślnicza, Wapienna, Wisniowa,  
Zielona, Cegielniana, Bohaterów Westerplatte, Storczykowa, 
Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Malinowa, 
Niepodległości, Ogrodowa, Różana, Topolowa, Jasna, Miła, 
Nowowiejska, Wiejska.

15.10.2015 r
Olewin-przy kapliczce koniec 
Olewina 6.00-8.00
Osiek-przy remizie OSP 8.10-10.10
Zimnodół-przy remizie OSP 10.20-
12.20

6.11.2015 r
Olkusz ul. Mickiewicza, Budowlanych, Gwarecka, Harcerska, 
Hutnicza, Kantego, Kolorowa, Kopalniana, Kruszcowa, 
Metalowa, Ołowiana, Parcówka, Piaskowa, Powstańców Śl, 
Skarbnika, Sławkowska, Szybikowa, Górnicza, Staszica, Szkolna, 
Augustiańska, Bóżnicza, Floriańska, Krakowska, Krakowskie 
Przedmieście, Rynek, Minkiewicza, Nullo, Korczaka, Słowackiego, 
KKW, Łukasińskiego, Na Skarpie, Nowa, Olewińska, Partyzantów, 
Polna, Skalska, Składowa, Świętokrzyska, Buchowieckiego,  
29 Listopada/ do nr 12 / Dąbrowskiego, Szpitalna, Gęsia.

16.10.2015 r
Os. Śródmieście – parking Viktoria 
6.00-8.00
Os. Skalskie – stacja paliw 
,,PETROL” Zagaje 2  8.10-10.10
Os. Czarna Góra – parking przy 
myjni samochodowej ul. Kolejowa 
10.20-12.20

7.11.2015 r
Olkusz ul. Czarnogórska, Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, 
Mazaniec Boczna, Parkowa, Żuradzka,29Listopada /od nr 15 
wzwyż/ al. 1000 lecia, Asnyka, Kocjana, Boczna, Dworska, 
Kolejowa, Krótka, Leśna, Skłodowskiej, Piłsudskiego, Okrzei, 
Skwer,Okrzei, Kosciuszki, Witeradowska, Broniewskiego, Armii 
Krajowej, Hardego, Biema, Płonowskiej, Chopina, Jana Pawła II, 
Rydla, Sosnowa, Nałkowskiej

19.10.2015 r
Os. Wschód – przy Urzędzie Pracy 
ul. Minkiewicza 6.00-8.00
Os. Glinianki – parkig SP 5 8.10-10.10
Os. Pakuska – budynek ADM ul. 
Osiecka 10.20-12.20
Os. Centrum – parking na dworcu 
PKS 12.30-14.30

14.11.2015r
Os. Pakuska

R E K L A M A
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

POLECAMY

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.(791)377551, 

(32)3071234.

3 października
10:00 - 11:00 Rozumiem, co 
czytam dla kl. II i III - Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu

11:00 - 12:00 Bajkowe soboty 
dla rodziny - Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w 
Olkuszu

12:30 - 13:30 Rozumiem, co 
czytam dla kl. IV-VI - Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu

14:00 - 16:00 Klub Włóczykijów 
(2D Pl) - Kino „Radość”

16:00 - 18:00 Czy naprawdę 
wierzysz? (2D LEKTOR) - Kino 
„Radość”

17:00 - 19:00 Żyć nie umierać 
(2D Pl) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:15 Więzień Labi-
ryntu: Próby ognia (3D NAPISY) 
- Kino „Radość”

19:00 - 21:00 Pilecki (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek”

20:15 - 22:15 Everest (3D 
NAPISY) - Kino „Radość”

20:30 - 03:00 Dyskoteka Retro 
- DK Wolbrom

4 października
16:00 - 18:00 Filmowa niedziela 
dla dzieci - MOK Bukowno

16:00 - 18:00 Klub Włóczykijów 
(2D Pl) - Kino „Radość”

17:00 - 19:00 Żyć nie umierać 
(2D Pl) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:00 Everest (3D 
NAPISY) - Kino „Radość”

18:00 - 20:00 Filmowa niedziela 
dla dorosłych - MOK Bukowno

18:00 - 20:00 Koncert Orga-
nowy - Bazylika św. Andrzeja

19:00 - 21:00 Pilecki (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek”

20:15 - 22:30 Więzień Labi-
ryntu: Próby ognia (3D NAPISY) 
- Kino „Radość”

5 października
17:00 - 19:00 Żyć nie umierać 
(2D Pl) - Kino „Zbyszek”

19:00 - 21:00 Pilecki (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek”

6 października
16:00 - 18:00 Klub Miłośników 
Robótek Ręcznych - Miejska 
Biblioteka Publiczna w Bukow-
nie

17:00 - 19:00 Żyć nie umierać 
(2D Pl) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:15 Więzień Labi-
ryntu: Próby ognia (3D NAPISY) 
- Kino „Radość”

19:00 - 21:00 Pilecki (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek”

20:15 - 22:15 Everest (3D 
NAPISY) - Kino „Radość”

7 października
17:00 - 19:00 Żyć nie umierać 
(2D Pl) - Kino „Zbyszek”
18:00 - 20:00 Klub Włóczykijów 
(2D Pl) - Kino „Radość”
19:00 - 21:00 Pilecki (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek”
20:00 - 22:15 Więzień Labi-
ryntu: Próby ognia (3D NAPISY) 
- Kino „Radość”

8 października
11:00 - 13:00 akcja: e-motywacja 
- Miejska Biblioteka Publiczna w 
Bukownie
17:00 - 19:00 Uroczysta Inau-
guracja UTW - MOK Olkusz
18:00 - 20:00 Klub Włóczykijów 
(2D Pl) - Kino „Radość”
20:00 - 22:00 Everest (3D 
NAPISY) - Kino „Radość”

9 października
09:00 - 11:00 Król Edyp - MOK 
Olkusz
15:00 - 16:00 Zabawy z książką 
- Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu
15:15 - 17:00 Klub Motyli Książ-
kowych - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bukownie
17:00 - 19:00 Król życia (2D 
Pl) - Kino „Zbyszek”
19:00 - 21:00 Everest (3D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

Kupiê - Sprzedam
=Akordeon marki Royal Standard 80 
bas, klawiszowy. Stan bardzo dobry. 
Tel.(518)740034.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(512)898278.
=Sprzedam fiata ducato, 9 os. 2005 
r. Tel.(602)678610.

uSŁugi
=Firma iNTrOLigaTOrSKa 
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeci-
wko „Victorii”). Tel.(32)6413433, 
(643)0987, (606)306841, oferuje: 
oprawy tradycyjne - twarde 
(du¿a iloœæ kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(793)001819.
=Przy³¹cza wod-kan.  
Tel.(882)841557.
=autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport. Tel. (508)760255, 
(600)507385.

=Parkiety- uk³adanie, cyklinowanie, 
sprzeda¿ materia³u. Niskie ceny.  
Tel.(508)673623.
=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do ga³êzi, 
elektyczne itp. Tel.(512)373245.

FiNaNSOwO - prawNe

Lombard, po¿yczka na 5%- gotówka 
od rêki (z³oto 18 k- 96 z³ / 14 k 75 
z³/g, rtv, tel. komórkowe). Olkusz, 
ul. Szpitalna 16. Tel.(32)6454746.

=Darmowa porada prawna,  
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Chwilówki. Tel.(727)911861.
=Prywatna po¿yczka do 20000 z³ bez 
BIK. Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka dla osób bez  
zdolnoœci do 10000 z³ juz od 149 z³.  
Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³ z komornikiem.  
Tel.(32)2642876.

Potrzebujesz gotówki? Zadzwoñ.  
Tel.(506)396132. 

=CREDITIA. Po¿yczki krótkoter-
minowe na 30 dni w kwotach od 
300-1500 z³. Szybkie decyzje.  
Tel.(530)375999.

Z obci¹¿eniami komorniczymi,  
dla nierzetelnych w BIK, odd³u¿enia-

konsolidacje. Tel.(536)560150.
=Nowa oferta pozabankowa do 
40000, 20000 ju¿ od 396 z³, bez BIK. 
Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³. z komornikiem.  
Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³.  
Tel.(32)2642876.

mOTOryzacyjNe
=autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport. Tel. (508)760255, 
(600)507385.

OKOLiczNOœciOwe
=WESELA- obsluga muzyczna-DJ, 
prezenter- imprezy okolicznosciowe- 
zawodowo.
www.pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania w domu 
u klienta), zdjêcia komunijne.  
Tel.(600)057912.
=Fotografia œlubna www.lukaszd-
wornik.pl Tel.(606)398565.

mOTOryzacja
=OLeje, FiLTry, aKceSOria 
i prOFeSjONaLNe Narzêdzia 
SamOcHOdOwe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.
=auTO-pLaST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 

pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=auTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

Autoskup, osobowe, dostawcze.  
Tel.(531)666333.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=POmOc drOgOwa.  
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. Przegl¹dy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000lecia 1b, Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de. Tel.(886)601143.
=Hyundai Getz 1.3, 2004, 
I w³aœciciel, serwisowany w ASO.  
Tel.(502)279985.

NierucHOmOœci
=Do sprzedania dzia³ka budowlana 
ze strumykiem 24 ary, uzbrojenie 
wzd³u¿ drogi, 10000 z³/ar, Olkusz, 
Mazaniec. Tel.(797)824708.

LOKaLe uŻyTKOwe
=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.

NauKa
=Bologia, chemia- poprawki matura. 
Tel.(793)210018.

Historia i WOS przygotowanie  
do egzaminu: maturalnego, gimna-

zjalnego. Tel.(603)823069.

praca
=Zatrudniê pomoc piekarza.  
Tel.(502)568278.

=Dyspozycyjna, 49 lat podejmie 
zatrudnienie jako opiekunka.  
Tel.(666)964067.

=Piekarnia w Osieku przyjmie do 
pracy pomocnika piekarza.  
Tel.(603)491709.

=Opiekun/ka seniorów- legalna praca 
w Niemczech i Anglii. Proponujemy 
wysokie zarobki za wyjazd. Zadzwoñ 
i zapytaj o pracê- Promedica24  
Tel.(506)289107.

=Zatrudniê do zbierania orzechów 
leszczyny. Tel.(664)693622.

=Przyjmê kierowcê w ruchu miêdzy-
narodowym, kat. C+E; spedytora 
miêdzynarodowego ze znajomoœci¹ 
jêzyka angielskiego do przyuczenia. 
Tel.(602)490992.

=praca w kawiarni dla studentki lub 
uczennicy. Tel.(604)98181.

=40 lat wykszta³cenie wy¿sze eko-
nomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

=Agencja Reklamy zatrudni handlow-
ców z doœwiadczeniem do kontaktów 
telefonicznych z klientem. Najwy¿sze 
prowizje w Polsce. Miejsce pracy 
Olkusz. Tel.(696)900739.

róŻNe
=W paŸdzierniku oszczêdzamy 
jakoœci¹ ! Stoisko nr 3 poleca spodnie 
polskich producentów. W sprzeda¿y: 
nowe wzory d¿insów, ciep³e sztruksy, 
kurtki przejœciowe, rozmiary do 140 
cm w pasie. Targowisko  
ul. S³awkowska wt, pt, i sob do godz. 
14.00.
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ZDROWIE i URODA
ALERGIA
bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) olkusz. tel.  
511 998 966.

CHIRURG
Tomasz Micorek, lek. med. UsG jamy brzusznej, 
UsG doppler naczyń. olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64 „centrum Medyczne”, środa i piątek 16.00-
19.00. rejestracja tel. 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. center-Med. czw. od 17.00. 
rejestracja tel. 604 979 399, 32 645 54 97.

Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  rejestracja 10-18.  
tel. 32 645 12 21.

Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. olkusz, aleja tysiąclecia 16 (budy-
nek naprzeciw szpitala - obok piekarni). rejestra-
cja tel. 666 329 480. przyjmuje: pon, czw.  
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).

Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (i piętro nad 
bankiem Millenium). Wejście od podwórza. pon. 
17-19, czw. 16-18. rejestracja tel. 604 489 612.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
32 645 12 21.

Artur Jędruch specjalista chirurgii ogólnej. 
Usuwanie znamion skórnych, leczenie chirur-
giczne wrastających paznokci. Konsultacje chi-
rurgiczne. chrzanów, ul. Kardynała stefana 
Wyszyńskiego centrum Medyczne artroskop 
(obok budynku spółdzielni Mieszkaniowej).  
rejestracja tel. 32 223 61 77, pon.-pt. 7.00-20.00. 
przyjmuje w środy 16.00-18.00. www.wzietek.pl

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.

Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
tel. 604 410 240.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, zabiegi laserem, zabiegi medy-
cyny estetycznej. olkusz, ul. Krakowskie przed-
mieście 11/18. czw. od 17.30. rejestracja  
tel. 530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. zabiegi ambulatoryjne - usuwanie 
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. bada-
nie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje. 
olkusz, ul. sławkowska 4. środa od 16.30 reje-
stracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa, 
laser. olkusz, ul. piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17. 
rejestracja godz.10-17. tel.786 866 820

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, pn.-pt. 10-18,  
sob. 10-13.

DERmAtoLoG
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) olkusz, ul. bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
pn., śr. 16.00-18.00.

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. centrum 
Medyczne, olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

DIEtEtyk
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. sonia Wojtal, 
olkusz. ul. sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w 
jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. olkusz, ul. nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

ENdOKRYNOlOg
Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.
lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog 
przyjmuje w środy po wcześniejszej rej. tel: 
32-645-44-70, K.K.Wielkiego 64, olkusz.
Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
neUroKard, ul. pocztowa 3, bukowno, tel.  
668 127 238.

gimNAstYKA KOREKCYjNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr ryszard Majewski, olkusz, ul. pakuska 64. 
tel. 664 159 510 www.skakanka.net

giNEKOlOg
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. olkusz, ul. nowa 13. Wt., pt 17-19.  
tel. 514 288 668 (po 15.).
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. nowa 13, pon. i czw. 17-18. tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. olkusz, ul. broniewskiego 8a, tel.  
602 790 022, 32 645 43 96. pon., śr., pt. 16-19.
Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. olkusz ul. nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

poradnia schorzeń sutka• 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  olkusz, piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
pon., wt., pt. 15.30-17.30.
Lek. Sebastian Mosiej. diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. olkusz, ul. sławkowska 4. środa od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

kARDIoLoG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. eKG, 
echo serca, konsultacje. śr od 15.30. olkusz, ul. 
K.K. Wielkiego 64 (Gabinety specjalistyczne). rej. 
32 6454470 pn-pt 10-19.
Maria Rzemieniuk lek. med. Kardiolog. Specjali-
sta chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz.pl 
rejestracja telefoniczna. tel. 604 052 027.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(i piętro), czw. 17-19 tel. 784 099 674.

lARYNgOlOg
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. olkusz, ul. sławkowska 4 („Gal-Med”).  
tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). śr. i pt. 17-19.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. olkusz,  
ul. sławkowska 4 („Gal-Med”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). pon., czw. 15-17.
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. badania okre-
sowe. 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
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego opb), 
i piętro, pok. 21. rejestracja tel. 606 262 291.
Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. tel. 512 301 127
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
olkusz, ul. f. chopina 2 tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

Bezpłatna terapia logopedyczna dla dzieci i 
dorosłych (niepełnosprawność, afazja) w domu 
pacjenta (umowa z nfz). tel.502 591 882.
Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Katarzyna 
Redel, logopeda. nowoczesny gabinet mobilny 
(dojazd do pacjenta).  terapia zaburzeń  
mowy i rozwoju Metodą Krakowską. Więcej:  
www.fb.com/logopedaolkusz. tel: 886 490 060.

mAsA¯YstA
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. tel. 501 663 912. 

mEdYCYNA NAtuRAlNA
BIO-TERAPIE – testy obciążeń organizmu (drob-
noustroje, alergia, toksyny). terapia biorezonan-
sowa (egzogenna, indukcyjna, brt adaptacyjna). 
www.bio-terapie.pl rejestracja telefoniczna  
606 371 592.

mEdYCYNA PRACY
Jadwiga Sierpińska lek. med. medycyny prze-
mysłowej. badania wstępne, okresowe, sanepid. 
Wolbrom, ul. 3 Maja 15, rej. 32 644 12 82 wt., 
czw. 17-18.

NEfROlOg
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog, 
leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. olkusz, ul. bucho- 
wieckiego 15a. rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
tel. 32 645 49 02 / 04.

NEuROlOg
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. tel. 603 166 862.
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436i

OKulistA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. olkusz, ul. parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. rejestracja tel. 606 790 500.
„OKO-TEST” Specjalistyczny Ośrodek Diagno-
styki i Leczenia Schorzeń Narządu Wzroku pod 
kierownictwem med. Dr n. med. Violetty Tom-
czyk-Dorożyńskiej. olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(bud. apteki). rejestracja tel. 32 643 25 85,  
godz. 12-16.
„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

oPtykA
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
olkusz, al. 1000-lecia 18, tel. 784 820 130. pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

PEDIatRA
Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,  
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.
Specjalistyczna praktyka lekarska lek. med. 
Leszek Danecki, pediatra, pulmonolog dziecięcy. 
Wtorek 16.00-18.00 Marlibo-Medica. olkusz, ul. 
pakuska 64. tel. 32 626 17 31. Wizyty domowe: 
572 411 533.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania UsG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-optica) rejestracja tel. 502 233 855.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. tel. 698 941 921
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. olkusz, ul. nowowiejska 63,  
tel. 32 643 28 08, 602 776 052. pn., pt. od 17.  
Wizyty domowe. UsG, eKG, holter.

PsYCHiAtRiA  
/ PsYCHOtERAPiA
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. tel. 791 918 888.

Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
przyjmuje olkusz, ul. nowa 13, śr., czw. 15-20. 
Wizyty domowe. rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś 
diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci 
i młodzieży. tel. 608 462 479
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. diagnoza, terapia, rozwój. tel. 795581519. 
Gabinety psychologiczne Krakowska 3.
Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra, 
certyfikat psychoterapeuty olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, obok skarbka (nad apteką).  
czw. 16-20, rejestracja tel.: 603 852 092, 12 419 
13 89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2 (boczna lea), 
pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl 
e-mail: psyche@psychoterapeuta-krakow.com.pl
mgr Iwona Siudak, psycholog, psychoterapeuta, 
psycholog dziecięcy; psychoterapia indywidualna 
dorosłych, młodzieży, dzieci; terapia rodzin/ mał-
żeństw; konsultacje i diagnostyka psychologiczna. 
olkusz, ul. pakuska 64 (Marlibo Medica) tel. 
5 0 2 0 9 1 2 5 9 ,  w w w. i wo n a s i u d a k . c b a . p l

REHABilitACjA
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE MAR-
LIBO-MEDICA w Olkuszu. ortopeda, neurolog, 
neurologopeda, neonatolog i pulmonolog, psy-
cholog, fizjoterapeuci. leczenie bólu kręgosłupa 
i stawów, rehabilitacja specjalistyczna dorosłych, 
dzieci i niemowląt, szkoła rodzenia, fizjo-fitness, 
zumba. Więcej na: www.marlibo-medica.pl,  
tel. 32 626 17 31.
Mgr Anna Brodzińska, fizjoterapeuta. profesjon-
alna rehabilitacja, specjalistyczne masaże, terapia 
manualna kręgosłupa – kręgarstwo miękkie, 
solux, elektroterapia. zabiegi w domu pacjenta. 
tel. 601 157 570.
EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce. Wady 
postawy. bóle kręgosłupa. rwa kulszowa 
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortopedy-
czne, masaż lecznicy.  Wizyty domowe. 
tel.884337112.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
terapeuta ndt-babath dla dzieci. tel. 604 113 
308. rehabilitacja w domu pacjenta.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Masaż, tera-
pia manualna, Kinesiotaping, fizjoterapia neuro-
logiczna i ortopedyczna, leczenie bólu. Wizyty 
domowe. tel.:513 392 968.
Mgr Anna Małecka-Włoch, fizjoterapeuta  
kliniczny. rehabilitacja po udarach mózgu, sM, 
sla, polineuropatia, nerw twarzowy, powypad-
kowa, onkologiczna. Wizyty domowe kom.  
505 503 249.
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„fizJoMed” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (i piętro obok skarbka)  
tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

stACjA diAliZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. zapewnia dializy dla pacjentów z olkusza  
i okolic. tel. 32 645 49 02.

stOmAtOlOgiA
Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
tel. 32 645 00 45. pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny olkusz, ul. świętokrzy-
ska 2. tel. 32 643 32 12. pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. specjali-
styczna praktyka lekarska. olkusz, ul. Górnicza 1. 
pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. tel. 606 305 405.
dr Agnieszka Barrera - Ramos i Maria Trzcionkow-
ska na nfz przyjmują w gabinecie oldent. tel.  
32 726 28 87
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. olkusz, ul. Jaśminowa 
4. tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
olkusz, ul. rabsztyńska 9. pon.-pt. 12-19. tel.  
606 654 777.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. olkusz, ul. Kościuszki 30.  
śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. tel. 32 726 28 87. 
Natalia Górnik lek. dent. olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. tel. 32 726 28 87.
Agnieszka Janikowska lek.dent. olkusz, ul. 
Kościuszki 30. pon. 15-20. tel. 32 726 28 87.
Anna Koplejewska lek. dent. olkusz, ul. Kościuszki 
30. pon. 8.30-14, pt. 14-20. tel. 32 726 28 87.
Frejlich Izabela, lek. stom. Medesto, olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 63, tel. 32 754 59 00,  
604 294 088.

chirurgia stomatologiczna• 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia” 
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec. 
chirurgii stomatologicznej. zabiegi również  
w sedacji wziewnej. pn., śr., pt. 10-13 i 16-20. 
olkusz, ul. piłsudskiego 18. tel. 32 647 07 40  
wew. 22.
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, i p. pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
rejestracja pacjentów w Gabinecie. tel. kom. 
601 805 027. Umowa z nfz.
prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczen ie  zębów,  protetyka ,  implanty.  
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. rejestracja 
w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(ii piętro). rejestracja tel. w godz. pracy  
32 641 31 55. pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20,  
pt. 8.30-14. Kontrakt z nfz.

technika dentystyczna • 
„Somadent” ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na pocze-
kaniu. olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej szpi-
talna 5). tel. 32 754 41 23, 600 906 292. pn.-pt. 
9-17, sobota 9-12.

tERAPIE
Zbigniew Krempicki - Certyfikowany Specjalista 
Terapii Uzależnień. diagnoza, terapia, pomoc 
rodzinie w problemie narkotykowym. przyjmuje 
od 12.10.2015 (poniedziałek) godz. 10.00, przy-
chodnia profamilia, olkusz, ul. Jana Kantego 28 
tel. 32 754 35 22.
terapie biorezonansem bicoM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

URoDA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne... 
olkusz, ul. biema 5 b. tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. olkusz, ul. bylicy 1 p. 10.  
tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Studio Venus, medycyna estetyczna, depilacja 
laserowe, zabiegi pielęgnacyjne. promocja na 
wrzesień: nowość!!! zabieg kawiorowy - 80 zł. 
www.venus-olkusz.pl; fb. olkusz, ul. Krakowskie 
przedmiescie 7. tel. 501 310 050.

usg
Leszek Albiniak – indywidualna praktyka lekar-
ska doppler, UsG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. rej. pon.-sob. 8-20. tel. 32 
645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl
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. 
Janusz Izdebski, lek. med. centrum Medyczne, 
olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, i piętro 
(winda). rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

dYŻuRY
APtEk

O l K u s Z harmonogram dyżurów aptek dla olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
starostwa powiatowego w olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

02-10-2015 piątek  ul. K. K. wielkiego 14

03-10-2015 Sobota ul. K. K. wielkiego 14

04-10-2015 Niedziela  ul. K. K. wielkiego 14

05-10-2015 poniedziałek  ul. K. K. wielkiego 14

06-10-2015 wtorek ul. K. K. wielkiego 14

07-10-2015 Środa  ul. K. K. wielkiego 14

08-10-2015 czwartek ul. K. K. wielkiego 14

TYGODNIK REGIONALNY 
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OLKUSZ:
nzoz nowy szpital w olkuszu

al. 1000-lecia 13
tel. 32 758 12 46, 12 758 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne centrum Medyczne 
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NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:
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ZDROWIE i URODA

o G ł o s z e n i a  p ł a t n e

o G ł o s z e n i a  p ł a t n e

System AED w Olkuszu?
olkusz

Piotr�Kubiczek

Jedną z najczęstszych przy-
czyn śmierci w Polsce jest nagłe 
zatrzymanie krążenia. Dochodzi 
do niego niespodziewanie, czasem 
w najmniej oczekiwanych miej-
scach. W ubiegłym roku do takiego 
przypadku doszło także w olku-
skim magistracie. Pomocą zarówno 
dla ratowników, jak i osób, u któ-
rych dochodzi do zatrzymania akcji 
serca, są automatyczne defibryla-
tory. Czy wzorem innych miast, 
system AED znajdzie się również 
w Olkuszu?

Interpelację w tej kwestii złożył 
radny Michał Masłowski. W swoim 
piśmie skierowanym do szefów miasta 
zaznacza, że automatyczny defibry-
lator to urządzenie, które ma na 
celu wspomóc akcję resuscytacji 
prowadzoną przez ratownika na 
osobie z nagłym zatrzymaniem krą-
żenia. Urządzenie to pozwala na 
przeanalizowanie rytmu serca oraz 
pokierowanie działaniami ratownika. 
Mimo znacznej pomocy, ratownik 
w dalszym ciągu musi wykonywać 
uciśnięcia klatki piersiowej oraz 
wdechy, jednak jego działanie wsparte 
jest impulsem elektrycznym, który 
ma przywrócić rytm serca na właści-
wy tor. - Te działania mają za zadanie 
podtrzymanie funkcji życiowych do 
przyjazdu zespołu ratowniczego lub 
nawet całkowite ich przywrócenie 

i tym samym zwiększenie szansy na 
uratowanie ludzkiego życia – przeko-
nuje radny.

Proponowany przez M. Masłow-
skiego program profilaktyczny oparty 
na systemie AED to nic nowego jeśli 
chodzi o Małopolskę. W Krakowie 
funkcjonuje już program „Impuls 
Życia”, w ramach którego utworzono 
sieć AED obejmującą znaczną część 
miasta. Niedawno automatyczne defi-
brylatory pojawiły się także w Wolbro-
miu. System AED często oparty jest 
na współpracy z partnerami, którzy 
mogliby we własnym zakresie zakupić 
taki sprzęt do swoich sklepów, stacji 
benzynowych czy innych zakładów 
pracy. - To stopniowo pozwoliłoby 
uzupełnić siatkę AED. Warto też 
nawiązać współpracę ze Starostwem 
Powiatowym oraz innymi gminami 
powiatu i firmami, które również 
mogłyby włączyć się do programu – 
przekonuje Michał Masłowski.

- Proponuję również, aby ewen-
tualne działania zmierzające w kie-
runku powstania takiego programu 
wsparte były konsultacjami z instytu-
cjami, które mogą pomóc w lokalizacji 
punktów AED. Zaznaczam, że zadanie 
można rozłożyć w czasie i realizować 
systematycznie przez kolejne lata, 
aż do utworzenia odpowiedniej ilości 
punktów AED w Olkuszu – dodaje 
radny.

Jak na razie padły pierwsze 
propozycje rozmieszczenia defibry-
latorów, tak, aby na początku były 
one dostępne głównie w często od-

wiedzanych budynkach użyteczności 
publicznej, czyli w Miejskim Ośrodku 
Kultury, Urzędzie Miasta i Gminy, czy 
na terenie hali MOSiR-u. W program 
miałyby być również zaangażowane 
szkoły, do których mógłby trafić 
sprzęt pokazowy, znacznie tańszy od 
profesjonalnych przyrządów AED.

Jak zapewnia wiceburmistrz 
Paweł Pacuń w przyszłym roku, 
we współpracy ze środowiskiem 
olkuskich lekarzy, ratowników Po-
gotowia Ratunkowego i Polską Radą 
Resuscytacji powstanie mapa miejsc, 
w których w przyszłości mogłyby po-
jawić się defibrylatory. Opracowany 
ma również być odpowiedni program 
profilaktyczny, w którego zakres 
weszłyby m.in. szkolenia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy i obsługi 
AED. Działania te będą kierowane 
do osób niezwiązanych na co dzień 
z ratownictwem. W planach jest też 
utworzenie programu informacyjnego 
i promocyjnego tego przedsięwzięcia. 
Ciężko obecnie mówić o kosztach, 
jakie ewentualnie pochłonie system, 
ale ceny pojedynczych defibrylatorów 
zaczynają się od 4500 zł wzwyż.

Kiedy możemy się spodziewać 
pierwszych defibrylatorów w Olku-
szu? Z pewnością nie wcześniej niż 
w styczniu, choć i tak ta data wydaje 
się być wirtualna. - Decyzje w tej spra-
wie będziemy podejmować w trakcie 
prac nad przygotowaniem projektu 
budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 
rok 2016 – informuje wiceburmistrz 
Pacuń.


