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Kolejny odcinek cyklu „Szkice o Ziemi 
Olkuskiej”, a w nim: „Wyzwolili, by 
zniewolić — 71. rocznica”.
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Trwają prace nad poprawą sytuacji 
na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
Pierwszym ich efektem jest instalacja kamer.
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Od ponad dwóch miesięcy mieszkańcy 
Bydlina, Krzywopłot i Kolbarku zmagają się 
z problemem brudnej wody.
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Walka o trzy 
wiejskie szkoły

� Więcej�na�stronie 3

olkusz
Wiola�Woźniczko

Jaka przyszłość czeka szkoły 
podstawowe w gminie Olkusz? Czy 
placówki w Zawadzie, Sienicznie 
i Kosmolowie zostaną zlikwido-
wane? To gorący temat ostatnich 
dni. Wszystko za sprawą audytu 
oświatowego zleconego przez gminę 
oraz propozycji władz miasta doty-
czących zmian w lokalnej oświacie. 
Społeczności olkuskich sołectw 
zapowiadają twardą walkę o przy-
szłość szkół.
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Pomoc na kilka 
sposobów

5� lutego�w�Zimnodole,�w� „Dworku�Przy�Lesie”�odbędzie� się� 
5.�Jubileuszowy�Bal�Charytatywny,�którego�organizatorem�od�
samego�początku�jego�istnienia�jest�olkuskie�Stowarzyszenie�
Dobroczynne�„Res�Sacra�Miser”.�Historia�tej�imprezy�jest�prosta,�
tak�samo�jak�cała�idea�pomocy�rodzinom�z�problemem�niepeł-
nosprawności�dzieci.�Z�Marią�Jędrysik�–�prezes�i�Anną�Skręt�
–�koordynatorką�działań�na�rzecz�dzieci�niepełnosprawnych,�
rozmawiamy�o�niełatwej�codzienności�organizacji�pozarządo-
wych�i�o�tym,�w�co�najmocniej�angażują�się�ludzie�związani�ze�
Stowarzyszeniem.
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Do końca ferii 
uczniowie pojadą 

autobusami  
za darmo

Powiat
zkG „kM” w olkuszu

Od 23 stycznia /sobota/ do 
końca ferii uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów zamiesz-
kali na terenie gminy Olkusz, 
Bukowno, Bolesław i Klucze będą 
mogli skorzystać z bezpłatnej 
komunikacji miejskiej na terenie 
działania Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzygmin-
na” w Olkuszu.

Na wniosek samorządowców, 
Zarząd Związku postanowił, że wpro-
wadzi bezpłatne przejazdy dla naj-

młodszych Mieszkańców czterech 
gmin. – W okresie ferii ośrodki 
kultury w poszczególnych gminach 
organizują wiele ciekawych zajęć 
dla dzieci i młodzieży. Nie chcieliby-
śmy, żeby w ferie uczniowie siedzieli 
w domu. Dlatego w porozumieniu 
z władzami gmin postanowiliśmy 
wprowadzić możliwość skorzystania 
z biletów bezpłatnych od najbliższej 
soboty do końca ferii tj. do 31 stycz-
nia – informuje Łukasz Kmita, prze-
wodniczący Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu.

Warunkiem skorzystania z ulgi 
jest posiadanie przy sobie ważnej 
legitymacji szkolnej.

Brudna woda w gminie Klucze
klucze

Piotr�Kubiczek

Od ponad dwóch miesięcy 
mieszkańcy Bydlina, Krzywo-
płot i Kolbarku mają nieustanny 
problem z wodą lejącą się z ich 
kranów. Słowo „woda” jest w wielu 
przypadkach nadużyciem, bowiem 
zdarzają się dni, kiedy robienie 
herbaty, czy gotowanie rosołu nie 
ma tam sensu – one lecą z kranu. 
I choć w kilku przypadkach miesz-
kańcy obrócili sprawę w formę 
dowcipu, to jednak w większości 
domów panuje rozpacz.

Początek problemów
Problem zaczął się ww. miej-

scowościach w połowie listopada, 
kiedy wodę do tamtejszych domów 
w miejsce ZGH „Bolesław” zaczęło 
dostarczać Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Olkuszu. 
Pierwsze zgłoszenia o brudnej wodzie 
były pojedyncze, jednak sytuacja 
z każdym dniem zaczęła się pogar-
szać, a brudna i śmierdząca mułem 
woda pojawiła się niemal w każdym 
domu. Jak przekonują mieszkańcy, 
na początku nikt nie zamierzał wal-
czyć o swoje, bo zmiana dostarczyciela 
wody starym, pochodzącym z lat 70. 
XX wieku rurociągiem rzeczywiście 
mogła nieść ze sobą chwilowe utrud-
nienia. Te jednak z chwilowymi nie 
mają nic wspólnego, bo właśnie zaczął 
się trzeci miesiąc, kiedy z kranów 
zamiast wody cieknie… no właśnie, 
dobre pytanie co?

- Stać nas jeszcze na herbatę, 
nie musicie nam jej lać rurami! - 
mówili przez łzy mieszkańcy Bydlina, 
podczas spotkania wiejskiego zorga-
nizowanego w tamtejszym pawilonie 
sportowym. W ogniu pytań i pretensji 
mieszkańców znaleźli się wójt gminy 
Klucze Norbert Bień i przede wszyst-
kim przedstawiciele Wodociągów, na 
czele z wiceprezesem spółki Markiem 
Kajdą.

Jak pokazało zebranie, problem 
brudnej wody jest ogromny, a rosz-
czenia z każdym dniem bardziej 
poirytowanych sytuacją mieszkańców 
coraz większe. Nie ma się jednak 
czemu dziwić, skoro od ponad dwóch 
miesięcy przychodzi im płacić za 
coś, co trudno na pierwszy rzut oka 
nazwać wodą. Bonifikata w wysokości 
25% obowiązująca obecnie od 15 li-
stopada do 31 stycznia nikogo już nie 
satysfakcjonuje. Zdesperowani miesz-
kańcy żądają całkowitego zwolnienia 
ich z opłat za użytkowaną wodę, a ich 
głosy poparli nie tylko gminni radni, 
ale także sam wójt.

PWiK przyznaje się do winy
Najgorsze w tej sytuacji jest to, że 

mimo upływu wielu dni, PWiK nie jest 
w stanie dokładnie wytłumaczyć przy-
czyn powstałego problemu, a także 
nie potrafi podać terminu, w którym 
problem w końcu się zakończy. Na 

wtorkowym zebraniu wiejskim wice-
prezes spółki Marek Kajda przyznał, 
że to olkuskie Wodociągi są winne 
obecnej sytuacji i nigdy wcześniej nie 
spotkał się z podobnym problemem 
na tak dużą skalę. Dzień później (20 
stycznia) do naszej Redakcji dotarły 
odpowiedzi na postawione przez nas 
wcześniej pytania dotyczące zaopatry-
wania mieszkańców w brudną wodę. 
Z odpowiedzi jasno wynika, że to uru-
chomienie nowego systemu zasilania 
spowodowało zanieczyszczenia na in-
stalacji wewnętrznej (na przyłączach). 
- Zarząd Spółki proponuje miesz-
kańcom wszystkich trzech sołectw, 
u których wystąpiły podwyższone 
parametry mętności oraz żelaza, prze-
prowadzenie czyszczenia instalacji 
wewnętrznych. Problem pojawiający 
się na przyłączach wodociągowych 
rozwiązujemy każdorazowo po otrzy-
maniu zgłoszenia, płukając przy-
łącze i instalację wewnętrzną, o ile 
oczywiście uzyskadę właściciela na 
podjęcie takich działań naprawczych. 
Dodatkowo od 2 grudnia 2015r. dla 

zainteresowanych mieszkańców 
beczkowozami dostarczana jest woda 
– przyznaje Marek Kajda.

Z oficjalnych wyliczeń wynika, że 
do środy 20 stycznia do PWiK-u wpły-
nęło 127 imiennych zgłoszeń o brud-
nej wodzie. Z tych samych danych 
wynika również, że na terenie sołectw 
Bydlin, Krzywopłoty, Kolbark jest 
około 600 przyłączy, więc zastrzeże-
nia co do jakości dostarczanej wody 
zgłosiło niespełna 25% mieszkańców 
tamtego terenu. Nieoficjalnie wia-
domo jednak, że problem jest dużo 
większy.

Woda w kranach zdatna  
do picia

- Jak wiadomo, w związku ze 
zmianą systemu zasilania w wodę, na 
terenie działalności Przedsiębiorstwa 
wybudowano nową sieć magistralną, 
odwiercono nowe studnie i zmoderni-
zowano istniejącą sieć. W listopadzie 
prace modernizacyjne wykonywano 
w obrębie ujęcia w Bydlinie. Wyłącze-
nie wody z niniejszego ujęcia i zmiana 
sposobu dostarczania wody miesz-
kańcom spowodowały, że w w/w so-
łectwach na sieci magistralnej nastą-
piło częściowe zerwanie nagromadzo-
nych przez lata osadów, powodując 

podniesioną barwę wody. Sytuacja 
ustabilizowała się bardzo szybko, 
a podawana woda jest zdatna do spo-
życia. Woda pobierana jest do analizy 
w punktach próbkobiorczych w obu 
miejscowościach i poddawana niemal 
codziennym badaniom laboratoryj-
nym – przekonuje wiceprezes Kajda.

Odmienne zdanie mają miesz-
kańcy. - W tym czymś strach jest się 
kąpać, a co dopiero to pić! - alarmuje 
lokalna społeczność, która jest już na 
tyle zdeterminowana, że przygotowuje 
się do złożenia pozwu zbiorowego na 
olkuskie Wodociągi. Wszystko przez 
to, że brudna i w wielu przypadkach 
śmierdząca woda, nie tylko w ich 
opinii zagraża zdrowiu, ale także 
jest powodem psucia się sprzętów 
gospodarstwa domowego. - Kto nam 
zwróci pieniądze za zepsute bojlery, 
piecyki czy sedesy? - pytają bezrad-
nie. - Ubezpieczyciel – odpowiadał we 
wtorek Marek Kajda. - A co z naszym 
zdrowiem i zdrowiem naszych dzieci? 
Kto w razie potrzeby pokryje koszty 
leczenia zatruć? - kontynuowali 

mieszkańcy. Tutaj już na odpowiedź 
się nie doczekali, poza kolejnym za-
pewnieniem, że woda jest zdatna do 
spożycia i informacją, że wodociągi 
robią co mogą, aby jak najszybciej 
uporać się z problemem.

- Powstała sytuacja spowodowa-
ła, że Spółka opracowuje dodatkowy 
sposób uzdatniania wody dla tego 
obszaru. Przygotowujemy działania 
mające na celu zastosowanie do-
datkowej metody oczyszczania sieci 
z osadów (tzw. odżelazienie wody). 
Z uwagi na konieczność załatwienia 
wymaganych procedur i prac przygo-
towawczych, przypuszczalne rozpo-
częcie takich działań oczyszczających 
sieć możliwe będzie w okresie do 
miesiąca czasu – twierdzi wiceprezes 
PWiK-u. Swoją pomoc w przyspiesze-
niu terminu rozpoczęcia uzdatniania 
wody za pomocą chemii obiecał 
wójt Norbert Bień, który stanowczo 
opowiedział się za mieszkańcami. 
Przy optymistycznym scenariuszu 
woda powinna być czysta do końca 
lutego.

Mieszkańcy domagają się 
natychmiastowej interwencji

Oficjalne pismo w imieniu miesz-
kańców Bydlina, Krzywopłot i Kol-

barku na ręce Prezesa Zarządu 
PWiK-u w Olkuszu Alfreda Szylki 
złożył gminny radny z Bydlina Bogu-
sław Paś. Mieszkańcy domagają się 
w nim całkowitego zniesienia opłat 
za dostarczanie brudnej wody od 9 li-
stopada, aż do momentu całkowitego 
rozwiązania problemu we wszystkich 
miejscowościach, w których wystąpił 
problem. Dodatkowo społeczność 
wymaga od Spółki rzetelnej, pełnej 
i bieżącej informacji dotyczącej ja-
kości wody dostarczanej do gospo-
darstw domowych, dowożenia wody 
pitnej dobrej jakości do domów na 
każdą ulicę każdego dnia tygodnia 
i niezależnie od świąt, pisemnego 
wyjaśnienia sytuacji oraz powodów 
nie rozwiązania problemu przez tak 
długi czas, a także nalegają na wy-
mianę rurociągu, jeśli to on jest po-
wodem brudnej, mętnej wody lejącej 
się z kranów. Mieszkańcy domagają 
się też natychmiastowego przełącze-
nia zasilania sieci wodociągowych 
w trzech ww. miejscowościach na za-
silanie ze starego ujęcia w Bydlinie.

Już teraz wiadomo, że tego 
ostatniego postulatu nie uda się 
zrealizować, co wyjaśnia wiceprezes 
PWiK. - Realizacja nowego systemu 
zaopatrzenia w wodę jest następ-
stwem likwidacji olkuskich kopalni 
rud cynku i ołowiu ZGH „Bolesław”. 
Dzieje się tak, ponieważ konsekwen-
cją likwidacji kopalń przez zatopienie 
będzie degradacja wód podziemnych 
w obrębie piętra triasowego (obecnych 
źródeł wody pitnej). Podniesienie 
poziomu wód podziemnych spowo-
duje ich skażenie m. in. siarczanami 
i metalami ciężkimi, dyskwalifikują-
cymi je do wykorzystania do celów 
zaopatrzenia ludności i przemysłu 
rejonu olkuskiego w wodę. Istnie-
jąca technologia uzdatniania wody 
w Stacji Uzdatniania Wody nie za-
pewni uzdatniania jej do parametrów 
wody pitnej przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi, w związku z czym 
stanie się bezużyteczna – zaznacza 
Marek Kajda.

Na tę chwilę, po ponad dwóch 
miesiącach od pojawienia się proble-
mu z brudną wodą na terenie gminy 
Klucze, wiele pytań pozostaje bez 
odpowiedzi. Nie dziwi coraz bardziej 
roszczeniowa postawa mieszkańców, 
którzy nie mogą się pogodzić z tym, 
że w XXI wieku regularnie opłacając 
rachunki, nie mogą liczyć na czystą 
wodę. Cierpią oni, cierpią ich ubrania 
i domowe urządzenia. Cierpnie też 
skóra na widok tego, co od listopada 
leje się tam z kranów.

W ostatnich dniach stycznia 
w Bydlinie odbędzie się kolejne 
zebranie, na którym mieszkańcy 
spodziewają się dalszych wyjaśnień 
i wreszcie konkretnych informacji, 
kiedy z rur popłynie czysta woda. 
Wyjaśnień od Sanepidu i Wodocią-
gów oczekuje także m.in. burmistrz 
Olkusza Roman Piaśnik, który o całej 
sytuacji dowiedział się od zdespero-
wanych mieszkańców gminy Klucze, 
a nie od PWiK-u.
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Audyt oświatowy, czyli 
szukamy oszczędności

Gmina zleciła przeprowadzenie 
audytu latem ubiegłego roku. Za 
15 tys. złotych, w oparciu o dane 
finansowe i demograficzne, wykonała 
go firma zewnętrzna. Władze gminy 
twierdzą, że dokument miał wska-
zać sposoby zmniejszenia kosztów 
dotyczących oświaty. Subwencja 
oświatowa w ubiegłym roku to 29 mln 
złotych, a kwota łącznych wydatków 
sięgnęła ponad 57 mln złotych.

Z wyliczeń dotyczących wydat-
ków za 2014 rok na jednego ucznia 
szkół podstawowych wraz z oddzia-
łami przedszkolnymi wynika, że 
najdroższe są placówki w: Sienicznie 
(13 tys. złotych), Zawadzie (12 tys. 
złotych), Braciejówce (11,5 tys. zło-
tych), SP nr 10 w Olkuszu (11,3 tys. 
złotych), Zedermanie (11,1 tys. zło-
tych), Gorenicach (10,8 tys. złotych) 
i Kosmolowie (10,7 tys. złotych). 

Autorzy audytu wskazali dwa 
rozwiązania. Pierwsze z nich dotyczy 
likwidacji najdroższych placówek 
o najniższej efektywności, czyli szkół 
w Zawadzie, Sienicznie, Gorenicach, 
Kosmolowie i SP nr 10, a także Przed-
szkola nr 13.

Drugim rozwiązaniem jest reduk-
cja zatrudnienia personelu obsługi 
i administracji, a w zamian wyna-
jęcia zewnętrznej firmy sprzątającej 
i ochroniarskiej. Władze miasta 
zapewniają, że takie rozwiązanie nie 
jest brane pod uwagę. – Na pewno nie 
będziemy zatrudniać firm kosztem 
naszych pracowników. Postanowi-
liśmy za to przyjrzeć się możliwo-
ściom restrukturyzacji sieci szkół, 
z korzyścią dla dzieci i ich rodziców. 
Nie oznacza to, że pod uwagę nie bie-
rzemy społeczności sołectw – twierdzi 
wiceburmistrz Bożena Krok.

Trzy sporne szkoły
Władze gminy uważają, że szkoły 

w Sienicznie, Zawadzie i Kosmolowie 
nie mogą funkcjonować tak, jak 
obecnie, z uwagi na liczbę uczniów 
i warunki lokalowe. - W ostatnim 

czasie zmieniły się przepisy dotyczące 
oświaty. Sześciolatki pozostawiono 
w przedszkolach, o trzy lata przesunię-
to też termin przekształcenia oddzia-
łów przedszkolnych w przedszkola. 
Wydaje się, że zaproponowanie teraz 
pewnych rozwiązań będzie korzystne 
dla dzieci, rodziców i nauczycieli. 
Stąd pomysł na utworzenie dwóch 
przedszkoli w szkolnych budynkach 
w Zawadzie i Sienicznie oraz likwi-
dację szkół, w których od września 
tego roku będzie bardzo mało dzieci. 
Z danych demograficznych wynika, że 
w ciągu kilku lat sytuacja ta nie ule-
gnie zmianie – mówi wiceburmistrz 
Bożena Krok. Z danych magistratu 
wynika, że we wrześniu tego roku 
w szkołach w Sienicznie i Kosmolo-
wie przewiduje się po 53 uczniów, 
a w Zawadzie 37. W pozostałych 
wiejskich szkołach sytuacja wygląda 
następująco: Gorenice 58 uczniów, 
Braciejówka 78 uczniów, Zederman 
85 uczniów i Osiek 175 uczniów.

Pozostawienie sześciolatków 
w przedszkolach oznacza, że we wrze-
śniu naukę w pierwszych klasach 
rozpoczną te dzieci, które zostały od-
roczone, a także sześciolatki, których 
rodzice wyrażą na to zgodę. Z danych 
przekazanych do magistratu przez 
dyrektorów szkół wynika, że w obec-
nym roku szkolnym w gminie jest 123 
odroczonych sześciolatków. Oznacza 
to, że nie w każdej szkole podsta-
wowej zostaną utworzone pierwsze 
klasy. W Zawadzie, Sienicznie, Go-
renicach i Braciejówce nie ma w tym 
roku siedmiolatków, w Kosmolowie 
i obwodzie SP 9 jest po dwóch.  - Na 
pewno nie wyrażę zgody na tworzenie 
klas pierwszych w obwodach szkół, 
w których jest po kilkoro potencjal-
nych uczniów. Gminy po prostu 
na to nie stać. Problem ten dotyczy 
również szkół miejskich. Niewątpli-
wie zaproponujemy rodzicom inne 
rozwiązania, które będą uwzględniać 
racje wszystkich zainteresowanych – 
mówi wiceburmistrz Krok.

Porozmawiajcie z nami! 
Do naszej redakcji napisali miesz-

kańcy oburzeni polityką władz gminy 
w sprawie likwidacji szkół. Twierdzą, 
że cichaczem przygotowywany jest 
„plan wykończenia wiejskich szkół”. 

- Z mediów dowiadujemy się, że te 
plany były uzgadniane z mieszkańca-
mi, nauczycielami i rodzicami. Gdzie 
w rzeczywistości nic takiego nie miało 
miejsca. Pani burmistrz Krok zaprosi-
ła potajemnie sołtysów i dyrektorów, 
żeby przedstawić sprawę, po czym na 
spotkaniu prosiła i nalegała, aby nie 
informować mieszkańców. Czy tak ma 
wyglądać działanie urzędu? – pytają 
oburzeni mieszkańcy.

Do zadanego przez nas pytania 
odniosła się wiceburmistrz Krok. - 
Nieprawdą jest, że nie spotykałam 
się z mieszkańcami wsi. Zostałam 
zaproszona na spotkania w Sienicznie 
w sprawie dalszych planów dotyczą-
cych szkoły i uczestniczyłam w nich. 

Przedstawiciele nauczycieli, rodziców 
oraz panie sołtyski z Sieniczna, Ole-
wina i Wiśliczki byli na spotkaniu 
w Urzędzie Miasta. Rzeczywiście spo-
tkałam się z dyrektorami i sołtysami 
i innych wsi (też w sprawie szkół), ale 
nie robiłam tego potajemnie. Spotka-
nie było tydzień wcześniej umówione, 
przedstawiłam sytuację szkół w ich 
wsiach i poprosiłam o spotkanie 
z mieszkańcami zaraz po zakończeniu 
ferii (terminy spotkań są już umówio-
ne). Nie nalegałam na utrzymanie 
w tajemnicy tematu spotkania, a je-
dynie nie chcąc wzbudzać niepotrzeb-
nych emocji, prosiłam o dyskrecję 
do czasu spotkania z mieszkańcami 
i nauczycielami. Pragnę jeszcze raz 

jednoznacznie podkreślić, że nie zapa-
dła żadna wiążąca decyzja w sprawie 
likwidacji jakiejkolwiek szkoły – od-
powiada Bożena Krok.

Szkoła na wsi to coś więcej
Zdecydowany sprzeciw wobec 

planów gminy wyrażają rodzice 
i mieszkańcy wymienionych sołectw. 
Nie zgadzają się z argumentem, że to 
dla dobra ich dzieci. Podczas ostat-
nich spotkań w magistracie, o które 
zabiegali mieszkańcy, rodzice twardo 
bronili swoich racji, podkreślając, że 
w wielu miejscowościach szkoła jest 
miejscem, wokół którego skupia się 
kulturalne życie wsi. - Likwidacja 

szkoły spowoduje, że wieś umrze. 
Przecież te budynki stawiali nasi 
rodzice, dziadkowie. To kawałek 
naszej historii. Sami jesteśmy gotowi 
wiele rzeczy tam zrobić. Nasze dzieci 
osiągają sukcesy w nauce i sporcie, 
te szkoły muszą pozostać. Właśnie to 
będzie najkorzystniejsze dla naszych 
dzieci, a nie przenoszenie ich do 
innych placówek – przekonują zdeter-
minowani mieszkańcy. Do burmistrza 
wpłynęły też pisma w tej sprawie 
podpisane przez setki mieszkańców 
Zawady, Kosmolowa, Sieniczna, Ole-
wina, Wiśliczki i Zimnodołu.

Gdyby placówka w Zawadzie zo-
stała zlikwidowana, wówczas ucznio-
wie uczęszczaliby do szkoły w Goreni-

cach, która zdaniem władz gminy ma 
lepsze warunki (salę gimnastyczną). 
Na takie rozwiązanie nie ma zgody ro-
dziców. – Droga jest wąska, dziurawa 
i niebezpieczna. Nikt się nie zgodzi, 
aby uczniowie byli dowożeni takim 
traktem – argumentowali rodzice. 

Trzy alternatywy
Na ostatnich spotkaniach w urzę-

dzie z przedstawicielami mieszkańców 
Zawady, Kosmolowa i Sieniczna padło 
kilka alternatywnych rozwiązań. 
Gmina przedstawiła swoje rozwią-
zanie, czyli utworzenie w szkolnych 
budynkach w Zawadzie i Sienicznie 
przedszkoli. Placówki tego typu 
na terenie gminy są zapełnione. - 
Stworzenie w tych miejscowościach 
przedszkoli z prawdziwego zdarzenia 
spowodowałoby, że rodzice z Olkusza 
i okolicznych miejscowości zapisaliby 
swoje dzieci właśnie tam – uważa 
wiceburmistrz Krok.

W trakcie spotkań mówiono 
też o kwestii pozostawienia szkół, 
ale w innej formule. Prowadzić by 
je mogły stowarzyszenia lub osoby 
fizyczne. Takie placówki działają 
w Witeradowie i w Żuradzie. Podczas 
spotkania z mieszkańcami Zawady 
z sali padło pytanie o możliwość utwo-
rzenia zespołu szkolno – przedszkol-
nego, z klasami I – III. Kolejne roz-
mowy na oświatowe tematy odbędą 
się we wszystkich zainteresowanych 
sołectwach. 

Mieszkańcy bacznie patrzą 
władzy na ręce

Zaangażowani w obronę szkoły 
w Zawadzie stworzyli stronę interne-
tową (okrokzadaleko.pl), na której na 
bieżąco zamieszczane są informacje 
dotyczące ewentualnej likwidacji 
wiejskich szkół.  Z zamieszczanych 
tam informacji wynika, że mieszkań-
cy uważnie śledzą poczynania władz 
w tematyce oświaty, a determinacji 
w walce o szkoły im nie brakuje.

Gdyby jakakolwiek placówka 
miała zostać zlikwidowana, radni 
do końca lutego muszą podjąć tzw. 
uchwałę intencyjną. Zainteresowani 
przyszłością szkół mieszkańcy zapo-
wiadają: „Jeśli włodarze naszej gminy 
zdecydują się przeprowadzić zamach 

na wiejskie szkoły to nasi radni (21 
osób) zostaną postawieni w roli tych, 
którzy podejmą ostateczną decyzję 
.Na szczęście obecny burmistrz 
zadbał o przejrzystość w działaniu 
radnych wprowadzając publikacje 
wyników głosowania. Chwała mu 
za to! (…) Jedno jest pewne, my jako 
ludzie możemy zapomnieć o szcze-
gółach. Ważne jest tylko, żeby ktoś 
lub coś pomogło nam przypomnieć 
w odpowiednim momencie. Jedno jest 
pewne Internet nie zapomina. Treść 
raz wrzucona nigdy nie ginie. Wyniki 
głosowań w sprawie szkół (o ile do 
nich dojdzie) na pewno opublikujemy 
również na tej stronie” – czytamy na 
okrokzadaleko.pl.

W jednym z komentarzy do 
tematu odnieśli się również miesz-
kańcy Sieniczna, Olewina, Wiśliczki 
i Zimnodołu: „Panie Burmistrzu 
– Pragniemy Panu przypomnieć, że 
w kampanii wyborczej nie zapowiadał 
Pan likwidacji szkół i przedszkoli. 
Wręcz przeciwnie – w swoich ulot-
kach wyborczych opowiadał się Pan 
przeciw zamykaniu placówek oświa-
towych i wygrał wybory dzięki głosom 
wiejskich środowisk. Przyjmując teraz 
takie stanowisko wobec wsi, odwraca-
jąc się od niej plecami i lekceważąc jej 
potrzeby, staje się Pan niewiarygodny 
w naszych oczach. Ponadto działania 
podejmowane przez Pana zmierzają 
do skonfliktowania mieszkańców 
wiejskich środowisk. My w pełni 
solidaryzujemy się ze wszystkimi, 
którzy protestują przeciw zamykaniu 
szkół i przedszkoli na wsiach. Nie 
chcemy być traktowani jak obywatele 
drugiej kategorii. Ponieważ płacimy 
podatki, nie chcemy być lekceważeni 
i wprowadzani w błąd. Domagamy się 
respektowania naszego zdania przez 
tych, którzy są z nich opłacani. Za-
pewniamy Pana, że zrobimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby nie dopuścić do 
pozbawienia naszych wsi jedynej pla-
cówki kulturotwórczej i oświatowej, 
jaką jest szkoła w Sienicznie”.

W sołectwach, których dotyczy 
problem dalszego funcjonowa-
nia szkół, odbędą się spotkania 
władz miasta z  mieszkańcami.  
O dalszych losach oświatowych 
placówek będziemy informować 
na bieżąco.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

MOK OLKUSZ - 27.02.1016 o godz. 17:00
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3174/56 o pow. 2646 m2, położonej 
przy Al. 1000-lecia w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00037512/4. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Al.1000-lecia – ul. Osiecka - nieruchomość znajduje się 
w terenie „6P” – opisanym jako tereny działalności produkcyjnej , składowania i magazynowania i obsługi transportu 
samochodowego oraz w liniach rozgraniczających drogi „16KDW” – opisanej jako droga wewnętrzna. Nieruchomość 
obciążona służebnościami przesyłu.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 110.000,00 zł  
(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 22.000,00 zł w terminie do dnia 19.02.2016 r. włącznie na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz 
nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 11.30  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 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.bip.malopolska.pl / umigolkusz  
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne. 

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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5478/13 o pow. 467 m2, położonej 
w Olkuszu przy ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą 
wieczystą KR1O/00045265/6. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru po wschodniej stronie ul. Biema (aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) w Olkuszu, działka nr 5478/13 
znajduje się w terenie „3MN” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: tereny 
usług komercyjnych związanych z funkcją mieszkaniową w tym: usług handlu, gastronomii, rzemiosła) oraz w granicy 
terenu górniczego ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 54.000 zł 
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium  
w wysokości 10.800,00 zł do dnia 18.02.2016 r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:  
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 11.00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 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 na stronie BIP www.bipmalopolska.pl/
umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki nr 2242 o pow. 519 m2, położonej w Olkuszu przy  
ul. Żuradzkiej 13, objętej księgą wieczystą KR1O/00011151/7. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym II 
kondygnacyjnym o pow. użytkowej 185 m2, oraz budynkiem gospodarczym. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu, działka nr 2242 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 
„2MU” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz w granicy strefy ochrony ekspozycji Zespołu 
Staromiejskiego, w strefie ochrony krajobrazu miasta, w rejonie oddziaływania starego kopalnictwa, w obrębie terenu 
górniczego ZGH Bolesław.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 170.000,00 zł 
(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej . 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu  
w wysokości 34.000,00 zł do dnia 19.02.2016 r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:  
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 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.bip.malopolska.pl / umigolkusz  
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

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. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 2235/12 i 2236/1  
o łącznej pow. 1069 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, objętej księgami wieczystymi KR1O/00075777/7  
i KR1O/00037424/8. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, garażami i budynkiem 
gospodarczym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenach 
zabudowy wielofunkcyjnej (zabudowa mieszkalna wielorodzinna, zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia służące 
realizacji celów publicznych, zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć 
komercyjnych oraz usługi wbudowane w zakresie: usług handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, obsługi finansowej). 
Dostęp do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez ustanowienie służebności drogowej (do ul. Szpitalnej).

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 550.000,00 zł 
(słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu  
w wysokości 110.000,00 zł do dnia 17.03.2016 r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:  
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 22 marca 2016r. o godz. 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. 

Ogłoszenie 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.bip.malopolska.pl / umigolkusz  
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
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.

UCHWAŁA NR XII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
/Dz. U. z 2015., poz. 1515/ - Rada Miejska

u c h w a l a:

§ 1.  1. Nadać nazwę drodze położonej w Olkuszu, biegnącej po części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 1231/4 
(wzdłuż jej zachodniej granicy), biorącej swój początek od ulicy Miłej i dochodzącej do ulicy Jasnej - ul. Księdza 
Prałata Henryka Januchty.

 2. Dopuszcza się stosowanie skrótu: ul. ks. prał. H. Januchty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2020/2 o pow. 677 m2, położonej 
w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00007943/5. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, 
działka nr 2020/2 znajduje się w terenie „13MJU” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami nieuciążliwymi oraz w terenie „1RO” – opisanym jako tereny ogrodów . 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 60.000,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium  
w wysokości 12.000,00 zł do dnia 18.02.2016 r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 11.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 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, portalu internetowym: www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz  
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

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. 

Wójt Gminy Klucze 
zawiadamia, że zgodnie z art. 19 ust. 6  
Prawa Energetycznego, od dnia 25.01.2016 r. 
w Urzędzie Gminy Klucze, w pok. 319 zostanie 
wyłożony do wglądu na okres 21 dni, tj. do 
dnia 15.02.2016 r. 

“Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Klucze 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

Projekt założeń jest również dostępny w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej www.gmina-klucze.pl

Osoby i jednostki zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają 
prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu 
założeń
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OGŁOSZENIE
Burmistrz� Miasta� i� Gminy� Olkusz� zaprasza� Wszystkich� Mieszkańców� Gminy� do� wypełnienia�
wstępnych� ankiet� dotyczących� wymiany� źródeł� ciepła� i/lub� dotyczących� odnawialnych� źródeł�
energii.� Zainteresowanych� informuję,� że� w� przyszłości� dofinansowaniem� mogą� zostać� objęte�
projekty�polegające�na:

I� –�budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury� (w� tym� zakup� niezbędnych� urządzeń)�
mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

W�szczególności�dofinansowanie�otrzymają�inwestycje�polegające�na��budowie/przebudowie:

instalacji�wykorzystujących�energię�słońca�(np.�kolektory�słoneczne,�fotowoltaika)1.�

pompy�ciepła2.�

instalacje�wykorzystujące�biomasę3.�

instalacje�wykorzystujące�biogaz4.�

II� –� likwidacji lub wymiany starych kotłów,�pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe� wraz�
z�wykonaniem�wewnętrznych�instalacji�w�budynku�niezbędnych�do�prawidłowego�funkcjonowania�
nowego� systemu� ogrzewania.� Wsparcie� finansowe� mogłoby� być� udzielone� na� inwestycje�
w�źródła�ciepła�spalające�biomasę, paliwa stałe lub�wykorzystujące�paliwa gazowe w�budynkach�
mieszkalnych.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców  
proszę o wypełnienie ankiety.

Deklarację� wstępną�można� otrzymać� w� Punkcie� Informacyjno� –� Podawczym� (pok.� 100)� Urzędu�
Miasta�i�Gminy�w�Olkuszu�lub�też�pobrać�pod�adresem�internetowym�www.umig.olkusz.pl.�Wypełnione�
ankiety� można� przekazać� osobiście� lub� za� pośrednictwem� poczty� do� Punktu� Informacyjnego�
w�Urzędzie�Miasta�i�Gminy�w�terminie�do�dnia�29.01.2016r.

W�przypadku�problemów�z�wypełnieniem�ankiety� należy� kontaktować� się�pod�numerem� telefonu� 
32�626�01�84.

Od� treści� i� poprawności�wypełnionych� ankiet� zależeć� będzie� jakość� przygotowywanego� projektu�
o�dofinansowanie,�dlatego�należy�rzetelnie�podawać�wymagane�dane.�Wypełnione�ankiety�posłużą�
jedynie�pozyskaniu�informacji.�Nie�są�one�zobowiązujące�i�będą�traktowane�jedynie�jako�wstępna�
deklaracja.

OGŁOSZENIE O NAbORZE KANDYDAtA  
DO RADY NADZORCZEJ SPóŁKI:  

Olkuskie towarzystwo budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu

Szanowni Państwo!
Chciałbym, by w Radach Nadzorczych spółek, w których udziały ma Gmina Olkusz zasiadały osoby- 
mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, którzy najlepiej dbaliby o prawidłowe ich funkcjonowanie. Dlatego 
proszę mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy spełniają poniższe wymagania o zgłaszanie swoich 
kandydatur.
1. Kandydaci do składu rady nadzorczej powinni spełniać następujące wymagania: 
a) wymagania konieczne: 

- zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bądź 
dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, bie-
głych rewidentów, doradców inwestycyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych), 

- nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska 
członka rady nadzorczej w spółkach handlowych; 

b) wymagania pożądane: 
- wykształcenie wyższe magisterskie, w szczególności w zakresie prawa, ekonomii lub związane 

z działalnością Spółki, 
- ukończone studia wyższe, 
- posiadać co najmniej 3-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością 

gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim (dokładny opis), 
- znajomość branży, w której działa Spółka. 

2. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia CV oraz zgłoszenia i oświadczeń, których wzór można 
pobrać w Punkcie Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.
3. Osoby zainteresowane, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, oraz wymagane od kandydatów 
na członków rady nadzorczej, określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r. w sprawie 
szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest 
jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198 poz. 2038 ze zm.), powinny zgłosić swoją kandydaturę w terminie 
7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu ukazania się ogłoszenia o naborze, w formie 
pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, na wskazany adres. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie 
i oświadczenia wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu przed jego upływem. 
4. Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 32-300 Olkusz z dopiskiem “Nabór Kandydata do Rady Nadzorczej OTBS Sp. 
z o.o. w Olkuszu”.
5. Bez rozpoznania pozostawia się: 
    a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie; 
    b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych; 
6. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się. 
7. Prowadzone postępowanie może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

OGŁOSZENIE
Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków - na podstawie analiz fizykochemicznych i bakterio-

logicznych wód ze Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wykonywanych przez 
Zakładowe Laboratorium Badania Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu (posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) w II pół. 2015 r. – informuję, że jakość 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminach: Olkusz, Bukowno, Bolesław  
i Klucze spełniała wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. ze zm.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Zarządzenie Nr 0050. 963 .2016
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

z dnia 20.01.2016 roku

w sprawie: wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Olkusz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 z późn. zm.), art. 7 i art. 8 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę  Nr XIX/261/2012 
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz na lata 2013 – 2017, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zarządza:

§1
1. Wprowadzić następujące miesięczne stawki bazowe czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz, położonych w następujących strefach miasta i gminy: 

miejska – 6,14 zł- 
peryferyjna – 5,55 zł.- 

2. Wprowadzić następujące miesięczne stawki bazowe czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych, 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz, położonych w następujących strefach miasta i gminy: 

miejska – 2,00 zł- 
peryferyjna – 1,80 zł.- 

§2
Podział obszaru Miasta i Gminy Olkusz na strefy czynszowe określony został w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§3
Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu.

§5
Traci moc Zarządzenie Nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: 
wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz. 

§6
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. 

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku. BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.963.2016
  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 z dnia 20.01.2016 r.
Podział obszaru Miasta i Gminy Olkusz na strefy (w mieście do strefy zalicza się prawą  i lewą stronę ulic należących do danego 
kwadratu, w sołectwach – wsie wraz z koloniami i przysiółkami):

I. Strefa miejska:
Augustiańska, Bóżnicza, Krakowska, Krzywa, Rynek, Basztowa, Floriańska, Mickiewicza, Sławkowska, Górnicza, Staszica, Szkolna, 
Szpitalna, Krakowskie Przedmieście, Gęsia, Żuradzka, H. Dąbrowskiego, T. Kościuszki, Fr. Nullo, M. Bylicy, Króla K. Wielkiego,  
29 Listopada, Świętokrzyska, Na Skarpie, W. Łukasińskiego, Skalska, J. Słowackiego, Nowa, Minkiewicza, Olewińska, Polna, J. Korczaka, 
Partyzantów, Składowa, Przemysłowa, Kolorowa, Budowlanych, 20-Straconych, J. Kantego, Szybikowa, Skarbnika, Powstańców Śląskich, 
Kopalniana, Harcerska, Gwarecka, Ołowiana, Kruszcowa, Hutnicza, Metalowa, Piaskowa, Mazaniec, Czarnogórska, Mazaniec-Boczna, 
Kamyk, Parkowa, Dworska, Leśna, J. Piłsudskiego, A. Asnyka, W. Broniewskiego, A. Kocjana, Boczna, Krótka, Skwer, Kolejowa, M.C. 
Skłodowskiej, Witeradowska, Okrzei, M. Biema, Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, M. Płonowskiej, Kpt. Hardego, Al. Tysiąclecia, 
Strzelców Olkuskich, Osiecka, Legionów Polskich, Armii Krajowej, L. Rydla, F. Chopina, Jana Pawła II, E. Orzeszkowej, Sosnowa, J. Tuwima,  
Z. Nałkowskiej, M. Konopnickiej, M. Reja, Z. Krasińskiego, K.K. Baczyńskiego, St. Żeromskiego, Pakuska, Zagaje, Kosynierów, Batalionów 
Chłopskich, W. Witosa, M. Rataja, Pl. Konstytucji 3 Maja, R. Traugutta, P. Ściegiennego, O. Kolberga, Gen. Buchowieckiego, Kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Wiejska, Miła, Jasna, Nowowiejska, Rabsztyńska, Sikorka, H. Sienkiewicza, Jesionowa, Zielona, Kwiatowa, Astrów, 
Cegielniana, Storczykowa, Bohaterów Westerplatte, Niepodległości, Lipowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Topolowa, Ogrodowa, Kluczewska, 
Spółdzielcza, Głowackiego, Pułaskiego, Sobieskiego, Klonowa, Malinowa, Różana, Rzemieślnicza, Makowa, Wapienna, Wiśniowa, Parcze, 
Podgrabie, Dygasińskiego, Kopernika, Gwarków, Pomorska, Długa, Ponikowska, Mieszka I, H. Kołłątaja, Zacisze, Biała, Stary Olkusz, 
Jurajska, Na Skraju, Polne Wzgórze, Skalista, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Krucza Góra, Jana Kochanowskiego, Parcówka, Wspólna, 
Słoneczna, Urocza, Piękna, Księdza Prałata Henryka Januchty.

II. Strefa peryferyjna – sołectwa:
Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kosmolów, Kogutek, Zadole Kosmolowskie, Niesułowice, Olewin, Wiśliczka, Osiek, Pazurek, Podlesie 
Rabsztyńskie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr0050.963.2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 z dnia 20.01. 2016 r.

Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu % obniżki w stosunku do stawki bazowej
1. Mieszkanie o współczesnym standardzie z c.o. 0
2. Mieszkanie z wszystkimi urządzeniami bez c.o. 10
3. Mieszkanie z łazienką i wc bez c.o. i gazu 15
4. Mieszkanie tylko z wod.-kan. i wc 25
5. Mieszkanie tylko z wod.-kan. bez wc 35
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Szanowni Państwo!
Przed nami najważniejszy etap drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza  
– głosowanie na zaproponowane przez Państwa zadania. Realizacji dostąpią te, które  
do 12 lutego zyskają największe poparcie. Do oddania głosu zapraszam wszystkich 
mieszkańców Gminy Olkusz, którzy ukończyli 16 rok życia. Można to będzie uczynić 
osobiście w jednej z wskazanych poniżej lokalizacji lub przez Internet. Dzięki Budżetowi 
Obywatelskiemu mają Państwo możliwość decydowania o swoim najbliższym otoczeniu. 
Gorąco Państwa zachęcam do skorzystania z tej szansy. 

LISTA ZADAŃ
Nr 

zadania Tytuł zadania Wartość  
(zł brutto)

1 Językowe i ruchowe wygibasy – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zajęcia logorytmiczne i gimnastyki 
korekcyjnej w SP Nr 10 (Osiedle Młodych) 24.999,00

2 „Klub u Franka” – świetlica łącząca pokolenia przy Szkole Podstawowej nr 4 im Francesco Nullo 
w Olkuszu 25.000,00

3 Plac zabaw dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu oraz dzieci mieszkających na 
Osiedlu Glinianki 99.976,00

4 Podniesienie efektywności energetycznej poprzez wymianę okien oraz oświetlenia w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 46.789,96

5 „Projekt techniczny na rewitalizację Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Czarnej Górze” 100.000,00

6
Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli wraz z oświetleniem na terenie Parku Rekreacyjno-
Krajobrazowego w Olkuszu, służącej do jazdy na rolkach i uprawianie innych form aktywności 
(ul. Bartosza Głowackiego)

100.000,00

7 Plac rekreacyjno-gimnastyczny na wolnym powietrzu typu siłownia fitness na Osiedlu Wschód 50.000,00
8 „Srebrne Miasto przyjazne rowerzystom – Rowerowy Olkusz” 14.250,00

9 „Bawmy się bezpiecznie”- ogrodzony plac zabaw wraz z boiskiem do siatkówki plażowej na Osiedlu 
Młodych (ul. Jana Kochanowskiego 2) 100.000,00

10 Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej  
w Gorenicach 100.000,00

11 Siłownia, „pod chmurką” połączona z parkiem do street workoutu (Silver Park Pomorzany) 96.480,80
12 Wykonanie miejsc postojowych (ul. Osiecka) 85.000,00
13 Multimedia w edukacji –widzę, rozumiem, wiem – (Szkoła Podstawowa w Zedermanie) 24.990,00

14 Rozbudowa szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Osieku 100.000,00

15 Remont sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa w Kosmolowie) 45.000,00
16 Hufiec ZHP Olkusz - ocieplenie budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a 24.650,00

17 Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym w Gorenicach – etap 1 50.000,00

18 Integracyjny plac zabaw dla osób niepełnosprawnych (ul. Kosynierów 12) 50.000,00

19 „Dobry start dla naszych dzieci” – przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej 
w Sienicznie na potrzeby Przedszkola 100.000,00

20 Remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Troksie 25.000,00

21 Olkuska młodzież z przyszłością! 24.000,00

22 Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema 
w Olkuszu 100.000,00

23 Stworzenie warunków treningowych oraz zakup sprzętu i odzieży treningowej dla Akademii 
Piłkarskiej działającej na Czarnej Górze w Olkuszu 86.000,00

24 Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 z obszaru Gminy Olkusz  
(obiekty sportowe Osiek) 50.000,00

25 Na sportowo od juniora do seniora – Siłownia na wolnym powietrzu (SP Nr 10 i „Dolinka 
św. Maksymiliana” – Osiedle Młodych) 100.000,00

26 Renowacja nawierzchni trawy syntetycznej piłkarskiej na obiekcie ”Blisko Boisko” (SP Nr 9) 50.000,00
27 Mini siłownia na wolnym powietrzu, ”Plac zabaw” w Wiśliczce 46.000,00
28 Teatr na ulicach Olkusza 24.400,00
29 Remont instalacji c.o. i remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Troksie 100.000,00

30 Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości 
Zederman 100.000,00

31 Zakup i montaż tzw. „Piłkochwytów” wzdłuż ogrodzenia przy boisku sportowym wielofunkcyjnym 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie 23.000,00

32 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla młodzieży oraz zajęcia aqua aerobic dla dorosłych 
mieszkańców Olkusza i okolic (kryta pływalnia) 48.950,00

33* Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej  
(ul. Gęsia 25) 99.999,00

34 Termomodernizacja budynku OSP Zederman 50.000,00
35 Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko piłkarskie) (SP Nr 5) 95.000,00
36 „Radosny ogród” rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola Nr 5 w Olkuszu 99.800,00

37 Bieżnia lekkoatletyczna – budowa 100 metrowej 3 torowej lekkoatletycznej bieżni tartanowej 
(ul. Korczaka 7) 100.000,00

38 Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Olkuszu 20.000,00

39
„W zdrowym ciele, zdrowy duszek” – szkolenie dzieci do 10 roku życia w zakresie piłki nożnej,  
ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcję wad postawy (Osiedle 
Słowiki)

46.275,00

40 ”Uczymy się żyć razem” - działania integracyjne na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
z terenu Miasta i Gminy Olkusz 24.970,00

41 Budowa drogi gminnej w Sołectwie Zimnodół na działce nr 433 50.000,00

42 „Myślimy zdrowo-działamy kompleksowo od przedszkola do seniora”  
w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu 40.000,00

43 Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem  
w miejscowości Braciejówka 50.000,00

44 „Prace adaptacyjne w Centrum Wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi” (ul. Kosynierów 12) 100.000,00

45 Remont i modernizacja pracowni komputerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema 
w Olkuszu 100.000,00

46 Aktywnie i zdrowo, na świeżym powietrzu wśród zieleni w Podlesiu – integrujemy wszystkie pokolenia 49.936,09
47 Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Olkuszu 20.000,00
48 Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach (ul. Dworska) 98.438,00

49 „Ruch dla dzieci ważna sprawa, więc budujemy place zabaw” – budowa placu zabaw przy 
Przedszkolu Nr 8 100.000,00

50 „Słowiczanie nie gęsi – swoje pasje mają!” (Osiedle Słowiki) 98.743,00
51 Budowa siłowni „Pod Chmurką” w Zawadzie 24.983,00
52 Remont chodnika (ul. kpt. Hardego) 79.350,00

53 Nowoczesny Kompleks Sportowo – Rekreacyjny dla mieszkańców Centrum Olkusza – modernizacja 
płyty boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 100.000,00

54 Remont boiska/remont istniejącego boiska, z przekształceniem na boisko wielofunkcyjne – 
siatkówka, koszykówka, tenis (Żurada) 56.200,00

55 Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 10 im. L. Krzemienieckiej 100.000,00

56 Impuls życia dla Olkusza! Olkuska sieć defibrylatorów AED oraz cykl szkoleń z pierwszej pomocy 100.000,00

* Zadanie nr 33: w przypadku, gdy wartość projektu przekroczy 100.000,00 zł, kwotę powyżej tej sumy zadeklarowało pokryć Stowarzyszenie Otwartych Serc 
Aktywnych Kobiet. W przypadku wybrania tego zadnia, będzie ono realizowane pod warunkiem wywiązania się z tego zobowiązania.

PUNKTY DO GŁOSOWANIA
L.p. Punkty do głosowania Adres Godz. otwarcia

1 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Olkusz Rynek 1 pon. 7.00-17.00
wt. -pt. 7.00-15.00

2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Olkusz ul.Fr. Nullo 29b pon. wt. czw. pt. 8.00-18.00
śr. sob. 8.00-16.00

3

Szkoła Podstawowa nr 9

Gimnazjum nr 4

Olkusz ul. Kosynierów 12

Olkusz ul. Kosynierów 14

Portiernia
pon.-pt. 7.00-20.00

Portiernia
pon.-pt. 7.00-20.00

4

Szkoła Podstawowa nr 10
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 
1 w Olkuszu

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr5

Olkusz ul. Żeromskiego 1
Olkusz ul. Żeromskiego 2
Olkusz ul. Kochanowskiego 2

Olkusz ul. Konopnickiej 4 

Portiernia
pon.-pt. 6.30-19.00
Portiernia
pon.-pt. 7.00-20.00

pon.wt.8.00-16.00
śr.czw.pt.10.00-18.00

5 Szkołą Podstawowa nr 1 Olkusz ul. J. Kantego 5 Portiernia
pon.-pt. 8.00-20.00

6 Szkoła Podstawowa  nr 4 Olkusz ul. Fr. Nullo 36 Portiernia
pon.-pt. 7.30-17.00

7 Szkoła Podstawowa  nr 5 Olkusz ul. Cegielniana 24 Portiernia
pon.-pt. 7.00-20.00

8
Szkoła Podstawowa nr 6

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia  nr 2

Olkusz ul. Długa 67

Olkusz ul. Długa 19

Sekretariat
pon.-pt. 7.00-18.00
pon. wt. śr. 10.00-16.00
pt.10.00-14.00

9
Szkoła Podstawowa nr 3

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 3

Olkusz ul. Kpt. Hardego 11a

Olkusz ul. Legionów Polskich 
14/16

Portiernia
pon.-pt. 7.00-20.00
pon.wt.8.00-16.00
śr. czw. piąt.10.00-18.00

10
Gimnazjum nr 3 Olkusz ul. Korczaka 7 Sekretariat

pon.-pt. 8.00-20.00

11
Szkoła Podstawowa w Zedermanie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Zederman

Olkusz Zederman 99

Olkusz Zederman 99

Sekretariat
pon.-pt. 8.00-20.00
pon. wt. śr. 8.00-14.00
czw. pt.11.00-17.00 

12 Szkoła Podstawowa w Zawadzie Olkusz  Zawada 110 Sekretariat
pon.-pt. 8.00-17.00

13
Szkoła Podstawowa w Osieku

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia  Osiek

Olkusz  Osiek 79 b

Olkusz Osiek 79 b

Portiernia
pon.-pt.8.00-20.00
pon. wt. śr. 8.00-14.00
czw. pt.12.00-18.00 

14
Szkoła Podstawowa w Żuradzie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia  Żurada

Olkusz Żurada III 10a Sekretariat
pon.-pt. 8.00-18.00
czw.pt.10.00-18.00

15

Szkoła Podstawowa 
w Kosmolowie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia  Kosmolów

Olkusz Kosmolów  152 Sekretariat
pon.- pt. 8.00-15.00
pon. 8.00-16.00
wt. śr. 13.00-17.00
czw.8.00-12.00

16

Szkoła Podstawowa w Braciejówce

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Braciejówka

Olkusz  Braciejówka 60 Sekretariat
pon.-pt. 8.00-19.00

wt,śr.8.00-12.00
czw.13.00-17.00
pt.9.00-17.00

17

Szkoła Podstawowa w Gorenicach

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Gorenice

Gorenice  ul. Krakowska 51 Sekretariat
pon.-pt. 8.00-18.00

pon.wt.śr.8.00-14.00
czw.pt.11.00-17.00

18 Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie Olkusz Witeradów 94 Sekretariat
pon.- pt. 8.00-18.00

19 Szkoła Podstawowa w Sienicznie Olkusz ul. M. Dąbrowskiej 14 Portiernia
pon.-pt. 8.00-18.00

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

ZASADY GŁOSOWANIA

Aby zagłosować:
Udaj się do najbliższego punktu do głosowania (wykaz punktów poniżej) i pobierz 
kartę do głosowania. W przypadku głosowania przez Internet wejdź na stronę  
www.obywatelski.umig.olkusz.pl i odszukaj interaktywną kartę do głosowania (strona 
będzie aktywna przed głosowaniem).

Wybierz nie więcej niż 3 numery proponowanych zadań z listy do głosowania.

Wpisz na karcie do głosowania nie więcej niż 3 numery wybranych zadań. Zwróć uwagę na 
kolejność wpisanych numerów zadań. Głos oddany na numer zadania wpisany na  pierwszym 
miejscu będzie mnożony razy 3, na drugim miejscu razy 2, na trzecim  miejscu razy 1.

Wpisz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, i nr PESEL) i podpisz kartę.

Wypełnioną kartę do głosowania wrzuć do urny w punkcie do głosowania, a w przypadku 
głosowania internetowego prześlij wypełnioną kartę.

Głosowanie odbędzie się w dniach 1-12 lutego 2016 roku.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia.

1

2
3

4
5
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Powiat
Olgerd�Dziechciarz

Gdy w szkole uczono mnie 
o bohaterskich rewolucjonistach, 
którzy dzierżąc w dłoniach krwi-
stoczerwone sztandary nieśli wy-
zwolenie masom wyzyskiwanym 
przez wrednych kapitalistów, moja 
babcia z dziadkiem - niech im 
ziemia lekką będzie - opowiadali, 
jak to ich Rosjanie „wyzwalali”. 
Dziadkowie zamieszkiwali Maza-
niec, czyli południową dzielnicę 
Olkusza.

Brudni i zabiedzeni sołdaci zda-
wali się być sympatyczni i zwyczaj-
nie ludzcy, ale potem ulokował się 
u dziadka jakiś sztab, więc pierwsze 
dobre wrażenie diabli wzięli. Nowi 
gospodarze przeszukali cały dom, 
a budynek był duży, bo dziadek przyj-
mował letników, więc i sztabowców 
weszło doń bez liku. Żołnierze szu-
kali u dziadka i babci „germańców”. 
Nie znaleźli ich, a szukali wnikliwie, 
nawet po szufladach. Sporo rzeczy 
wtedy poginęło, a jeszcze więcej po-
niszczyli. Moja mama pamięta jeszcze 
rosyjskiego żołnierza, który miał cały 
plecak poubijanych rąbków filiżanek, 
bo myślał, że to złoto. Zapamiętała 
też oficera, który - zachwycony 
niczym małe dziecko – bawił się 
młynkiem do kawy; młynek zniknął. 
Wiadomo, wojna, trzeba się pogodzić 
ze stratami - myślano w takich oko-
licznościach. Potem Rosjanie poszli 
dalej, ale niestety została władza 
ludowa, którą przynieśli ze sobą jak 
wszy w kożuchu. Ta władza odebrała 
dziadkowi dom. Ale dziadek i tak miał 
szczęście w nieszczęściu, bo jako 
przedwojennego policjanta mogła go 
spotkać większa kara niż odebranie 
części dobytku. Jakoś się nie dziwię, 
że dziadek Teofil nigdy nie mówił, iż 
Rosjanie go wyzwolili. Po pierwsze 
nie nazywał ich Rosjanami, tylko Mo-
skalami lub bolszewikami, po drugie 
nie ufał im i jeśli dobrze pamiętam 
zapewnienia dziadka, większość ludzi 
rozumowała wtedy podobnie jak on. 
Wszak nikt nie wiedział, czego się po 
„Ruskich” można było spodziewać. 
Przyszłość pokazała, że wszystkiego, 
co najgorsze...

Nim Rosjanie pojawili się w Ol-
kuszu najpierw zajęli północne tereny 
powiatu, czyli Pilicę i Wolbrom. 
Sporo strat doznały zwłaszcza gminy 
na wschodzie: Sułoszowa, Skała 
i Trzyciąż. Olkusz, to znaczy jego 
zabudowa, z zawieruchy wojennej 
wyszedł niemal bez szwanku. Cieka-
wą relację z wkroczenia do Olkusza 
Rosjan oraz z pierwszych tygodni 
w nowej rzeczywistości pozostawił 
pierwszy powojenny burmistrz Jan 
Kasprzyk: „18 stycznia Niemcy roz-

poczynają ewakuację urzędów, a 20 
stycznia około 7 godziny wkraczają 
wojska Armii Czerwonej przy kilku 
strzałach armatnich, wówczas z ulicy 
Wolbromskiej, trafiając w budynek 
Kacpra Jarno na rogu Górniczej 
i T. Kościuszko, a następnie z pełną 
swobodą żołnierz radziecki od pół-
nocy i wschodu, witany przeważnie 
przez starsze kobiety chlebem i solą, 
obejmuje miasto w posiadanie, a nad-
chodzące oddziały podążają nad Białą 
Przemszę pod Sławkowem”. Wedle 
relacji Kasprzyka już w godzinach 
przedpołudniowych zorganizowany 
został Komitet Obywatelski, który 
w budynku Starostwa utworzył Mili-
cję Obywatelską. „Dnia 23 I 1945 r. 
przybywają do Olkusza z Kielc: Pełno-
mocnik Rządu Lubelskiego Krajowej 
Rady Narodowej - Bolesław Łasiński, 
Urząd Bezpieczeństwa z tow. por. 
Wiktorem Głuskim, z por. Antonim 
Kocjanem, z por. Władysławem Ma-
jewskim (ps. Huragan); Komendant 
MO por. Stanisław Sikora oraz na 

stanowisko sekretarza powiatowego 
PPR tow. Tadeusz Duda, pod których 
kierownictwem rozpoczęta została 
twórcza praca organizacyjna PPR 
komitetów: powiatowego, miejskiego 
oraz zakładowych”.

W dniu 28 stycznia odbyło się 
zgromadzenie przedstawicieli poli-
tycznych i obywateli, podczas którego 
wybrano Miejską Radę Narodową. 
Wyborów pilnowali wojenny komen-
dant miasta mjr Bazylii Mieżerycki 
i jego z-ca mjr Gieorgij Piermiakow. 
Na przewodniczącego MRN wybrano 
Józefa Urasińskiego, jego zastępcami 
zostali tow. Franciszek Kula (stary 
działacz PPS) i dr Tadeusz Puskar-
czyk. Rada Miejska obrała burmistrza 
- właśnie Jana Kasprzyka. 3 lutego 
przedstawiciele miast i gmin wyłonili 
Powiatową Radę Narodową. Wyborów 
pilnowali poza wspomnianymi już 
komendantem i jego zastępcą także 
funkcjonariusze UB Głuski, Kocjan 
i Majewski oraz komendant MO por. 
Stanisław Sikora. „Zebranie o go-

dzinie 12 otworzył burmistrz miasta 
ob. Jan Kasprzyk, witając zebranych 
i wznosząc okrzyk na cześć oswo-
bodzicielskiej Armii Czerwonej”. Na 
przewodniczącego PRN obrano Wa-
cława Wojaczka, pierwszym starostą 
został ob. Edward Górnicki. Hulała 
propaganda, odbywano wiece, na 
których obywatele Olkusza byli do-
kształcani z wiedzy na temat ZSRR 
i historii Ludowego Wojska Polskiego. 
Starzy olkuszanie pamiętają, że jeden 
z ówczesnych decydentów wyniósł 
z magistratu stertę zabytkowych 
dokumentów miejskich i rozpalił 
z nich ognisko na rynku, bo przecież 
szły nowe czasy... Nasilała się rywa-
lizacja między socjalistami z PPS, 
która to partia miała przed wojną na 
ziemi olkuskiej dużo zwolenników, 
a komunistami z PPR. W relacji 
Jana Kasprzyka, spisanej wiele lat 
temu, nie ma, bo być nie mogło, 
żadnych wzmianek o prawdziwym 
przebiegu wyzwolenia, o prawdzi-

wych nastrojach mieszkańców. Nie-
których faktów możemy się jedynie 
domyślać. Kasprzyk wspomina np., 
że 20 stycznia przez Rynek rosyjscy 
żołnierze prowadzili grupę ok. 60 osób 
z volkssturmu (oddziały niemieckiego 
pospolitego ruszenia - złożone głównie 
z emerytów). Odprowadzono ich na 
wschód. Możemy się zastanawiać, 
czy to nie była ta grupa Niemców, 
którą Rosjanie rozstrzelali następnie 
między Kosmolowem a Sułoszową? 
Zresztą Niemcy byli rozstrzeliwani 
także w kilku innych miejscach, m.in. 
w Krzykawie.

Wkrótce po „wyzwoleniu” za-
czynają się aresztowania. Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Państwa 
zajmuje na siedzibę willę doktora 
Kallisty. To znamienny wybór, bo 
w czasie wojny w tym samym domu 
mieszkał landrat Groll. Okoliczni 
mieszkańcy domów wspominali 
potem, że w nocy słyszeli krzyki 
i odgłosy strzałów. Ludzi trzymano 

w wilgotnych, pełnych robactwa 
piwnicach i w ciemnych klitkach na 
strychu, gdzie wejścia były tarasowa-
ne szafami. Podobno zamordowanych 
przez olkuskie UB, którego szefem 
jakiś czas był Franciszek Szlachcic, 
chowano w południowo-wschodnim 
narożniku pobliskiego Starego Cmen-
tarza. Większość jednak miano wywo-
zić furmankami gdzieś w lasy Żurady. 
Kilkanaście lat temu szczątki ludzkie 
odkryto też w ogrodzie przy willi. 
Pierwszymi więźniami nowej władzy 
zostali żołnierze AK i ziemianie polscy, 
którzy z różnych przyczyn znaleźli 
się wiosną 1945 r. na ziemi olku-
skiej, wśród nich np. Maria hrabina 
Tarnowska, z książąt Światopełk-
Czetwertyńskich (1880-1965). Maria 
Tarnowska, która w AK dosłużyła 
się stopnia majora, z racji wysokiej 
pozycji społecznej, doświadczenia 
i znakomitej znajomości niemiec-
kiego, delegowana była do rozmów 
z Niemcami na temat ewakuacji lud-
ności cywilnej po upadku powstania 
warszawskiego – z tej racji komuniści, 
którzy aresztowali ją w 1945 r. w Oj-
cowie, oskarżyli hrabinę Tarnowską 
o współpracę z Niemcami! 

Poważniejsze walki miały miejsce 
w Kluczach, gdzie pierwsi radzieccy 
żołnierze pojawili się w Osadzie już 
17 stycznia. Obie strony użyły tu cięż-
kiego sprzętu, m.in. czołgów i wozów 
pancernych. Niemcy, którzy rozloko-
wani byli m.in. na terenie fabryki pa-
pieru i na skraju Pustyni Błędowskiej, 
stracili w Kluczach sporo żołnierzy. 
Rosjan, którzy atakowali od strony 
Kwaśniowa poległo około pięćdziesię-
ciu. Rosjanie przejęli Klucze w nocy 
19 stycznia. „Nocą, około godziny 
drugiej ucichły strzały, wyszliśmy 
więc z piwnicy, aby zorientować się 
w sytuacji. (...) żołnierze rosyjscy, ze 
swoimi rannymi kolegami przyszli do 
nas z prośbą o opatrzenie ran, dostali 
także trochę jedzenia i picia” - wspo-
minał w 1999 r. mieszkaniec Osady 
Wacław Rożniatowski.

Z kolei Bolesław został przejęty 
przez Rosjan w tym samym dniu, co 
Olkusz, czyli 20 stycznia. Już latem, 
podczas żniw, ludzie przykładali 
uszy do ziemi i słuchali odgłosów 
armat i bomb z frontu. Podobnie jak 
w Kluczach, 17 stycznia pojawili się 
tu radzieccy zwiadowcy. Dzień później 
Niemców już w Bolesławiu nie było, 
choć następnego dnia rano widziano 
jeszcze sekretarza gminy Heinzela. 
19 dzień stycznia był jak cisza przed 
burzą, Niemcy już się wycofali, Rosja-
nie jeszcze się nie pojawili. 20 stycznia 
wjechały do Bolesławia trzy czołgi so-
wieckie, a po nich kolumny piechoty.

Wyzwolili, by zniewolić 

W cyklu tym Olgerd Dziechciarz, historyk, dziennikarz, pisarz, autor 3-tomowego  
„Przewodnika po Ziemi Olkuskiej”,  opowiadać będzie o ciekawych wydarzeniach z przeszłości, 
cennych zabytkach i zapomnianych miejscach Powiatu Olkuskiego.  W miarę możliwości cykl 

ilustrowany będzie nowymi zdjęciami lub fotografiami z archiwum autora.

Olkusz�podczas�okupacji.

R E K L A M A

zeskanuj kod  
i zobacz 

jak zamówić  
ogłoszenie
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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 oGólny
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

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.

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.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

CHIRURG oRtopEdA
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
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.

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.

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 pon. i śr. po wcześniejszej rej. tel: 
32-645-44-70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.

Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog. 
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego 
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.

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• 
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.

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.

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.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.

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

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 
027.

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
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.

Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.

Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

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.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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

mEdyCynA EstEtyCZnA
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Studio Venus, dr n. med. Joanna Sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7, tel. 
501 310 050.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

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.

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.

Maria Marciniak – Chmielewska, lekarz neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11, wtorek i czwartek  
16 – 17. Tel. 696 02 47 35.

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja 
telefoniczna: 668 127 238.

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.

onKoloG
Tomasz Muszalski, lek. med. specjalista onkoli-
gii klinicznej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 
16.00. NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. J. Kantego 28. 
Tel. 32 754 35 22.

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.

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.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

psyCHIAtRIA  
/ psyCHotERApIA
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw., pt. 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.

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

Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABIlItACjA
Dominika Dudek, mgr fizjoterapii, dziecięcy 
terapeuta NDT-Bobath. Olkusz, ul. Dworska  
19 a, www.reha-bobas.pl Tel.606626902.

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.

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

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

Mgr Anna Małecka-Włoch. Rehabilitacja po 
udarach mózgu, SM, SLA, polineuropatia, nerw 
twarzowy, powypadkowa, onkologiczna, ortope-
dyczna. Wizyty domowe kom. 505 503 249.

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, pediatra, neonatolog, pulmonolog, 
neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła  rodzenia ,  f i z jo-f i tness ,  zumba.  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia neurologiczna i ortopedyczna. 
Terapia manualna, kinesiotaping, masaż leczniczy 
i relaksacyjny. Wizyty domowe. Tel.:508 451 924.

stACjA dIAlIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

stomAtoloGIA
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.

Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl

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.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.

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.

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

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.

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.

Zimowscy  Stomatologia. Olkusz, ul. F. Nullo  
35 b, tel.: 32 754 25 18. Poniedziałek - Piątek:  
9 - 19, Sobota: 9 - 13.

chirurgia stomatologiczna• 
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, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl

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.

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
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa, zamykanie naczy-
nek, fotoodmładzanie, mezoterapia igłowa, 
makijaż permanentny, zabiegi dermokosme-
tyczne. Olkusz ul. K.K Wielkiego 60, III piętro 
windą (budynek Silver). Tel. 570 691 681  
www.kosmetyka-olkusz.pl
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, depilacja laserowe, zabiegi pielę-
gnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszcza-
jące. Zimowy Hit - zabieg uszczelniający naczynka 
+ mezoterapia –50%. Olkusz, ul. Krakowskie 
Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

URoLoG
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

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

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.

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. 
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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

22-01-2016	 Piątek	 ul.	Nullo	2

23-01-2016 Sobota	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

24-01-2016	 Niedziela	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

25-01-2016	 Poniedziałek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

26-01-2016	 Wtorek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

27-01-2016	 Środa	 Al.	1000-lecia	17

28-01-2016	 Czwartek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych 
materia³ów tytu³em. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - mo¿na zastrzec nazwisko i adres do wiadomoœci 
redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ. 

Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,  
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic, 
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka, Krza, 
Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic, Rodak, 
Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia, Zarzecza, 
Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.

Adres	redakcji:	
32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie	og³oszeñ: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
Wydawca:	„AB MEDIA” Sp. z o.o., 
32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11.
Sk³ad:	„AB MEDIA” Sp. z o.o.
Druk:	Polskapresse Sp. z o.o.

Redaktor	naczelny:		 Dariusz Krawczyk

Redaktorzy:
Wiola Woźniczko wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Szpitalny Oddział 
Ratunkowy  

pod lupą radnych
olkusz

Jakub�Fita

Trwają prace nad poprawą sy-
tuacji na Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym. W tym celu odbyły się 
już dwa spotkania radnych Rady 
Powiatu z Zarządem i personelem 
Nowego Szpitala w Olkuszu. Pierw-
szym efektem prac jest instalacja 
kamer rejestrujących sytuację na 
oddziale.

W dniu 7 stycznia bieżącego 
roku radni Rady Powiatu w Olkuszu 
spotkali się z personelem medycznym 
i Zarządem Nowego Szpitala w Ol-
kuszu. Spotkanie dotyczyło kwestii 
związanych z funkcjonowaniem 
SOR-u w olkuskim szpitalu.   

W spotkaniu brali udział radni: 
Małgorzata Węgrzyn - przewod-
nicząca Rady Powiatu, Sławomir 
Sztaba – wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu, Agnieszka Gołębiowska-
Karoń, Ryszard Januszek, Jan Łaksa, 
Łukasz Piątek, Józef Stach, Kazimierz 
Ściążko oraz Jan Orkisz- olkuski 
wicestarosta.

Jak głosi oficjalny komunikat, 
który został opublikowany przez 

władze szpitala po tym spotkaniu, 
uczestnicy zgodzili się, że najważ-
niejszą rolę w zmienianiu Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego powinni 
odegrać pracownicy szpitala, którzy 
na co dzień spotykają się z pacjen-
tami. Zgodnie z ustaleniami, do 1 
lutego pracownicy SOR wspólnie 
z zarządem szpitala przeanalizują 
wszystkie zebrane od mieszkańców 
i radnych opinie a następnie przygo-
tują plan możliwych zmian w pracy 
oddziału, aby pacjenci odczuli zmiany 
na lepsze. 

Spotkania z radnymi stanowią 
pokłosie sytuacji, jaka miała miejsce 
na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
pod koniec listopada ubiegłego roku. 
Część pacjentów obsługiwanych 
w tym czasie na oddziale skarżyła się 
na brak odpowiedniej opieki, długi 
okres czekania na pomoc oraz nie-
właściwe zachowanie dyżurującego 
wtedy lekarza. 

Jednym z czynników, które 
w przyszłości mają pomóc w rozwią-
zywaniu tego typu problemów, ma być 
instalacja kamer. Wdrożenie monito-
ringu umożliwi odtworzenie przebiegu 
zdarzeń na oddziale w przypadku wy-

stąpienia konfliktowych sytuacji.
Przypomnijmy, że pacjenci od-

działu ratunkowego olkuskiego szpi-
tala, którzy zgłoszą się na SOR 
otrzymują opaskę na rękę w jednym 
z trzech kolorów, który określa stan 
ich zdrowia. O kolejności przyjęć do 
lekarza pogotowia decyduje więc nie 
kolejność zgłoszeń, ale to, kto pomocy 
potrzebuje najpilniej.

Kolorem czerwonym oznaczani 
są pacjenci, którzy mają zostać 
przyjęci w trybie natychmiastowym, 
bo są w bardzo ciężkim stanie. Żółty 
kolor opaski przeznaczony jest dla 
pacjentów wymagających pilnej 
pomocy. Przyjmowani są oni w drugiej 
kolejności. Zielona opaska oznacza, 
że pacjent został zakwalifikowany do 
grupy z najniższym stopniem zagro-
żenia życia i będzie przyjęty w trzeciej 
kolejności.

Dotychczas odbyły się dwa spo-
tkania z udziałem pracowników SOR, 
radnych i zarządu szpitala. Podczas 
pierwszego spotkania rozmawiano 
o oczekiwaniach pacjentów. Opinie 
pochodziły z ankiet robionych jakiś 
czas temu przez szpital. Część opinii 
przekazali sami radni.

Długie kolejki  
do specjalistów
olkusz

Piotr�Kubiczek

Długie kolejki i terminy ocze-
kiwania na wizytę u specjalisty to 
w polskich szpitalach i ośrodkach 
zdrowia codzienność. Często na 
diagnozę trzeba czekać po kilkana-
ście miesięcy, a w wielu przypad-
kach może to być wyrok dla cho-
rych. Do naszej redakcji zgłosiła 
się ostatnio jedna z Czytelniczek, 
prosząc o reakcję w sprawie dłu-
gich kolejek w szpitalnej poradni 
rehabilitacyjnej.

- Dlaczego w powiecie olkuskim 
jest tylko jedna taka poradnia? Do-
stałam skierowanie i okazało się, że 
termin mam dopiero za rok. Pacjenci 
powinni być szybciej rehabilitowani, 
a nie czekać kilkanaście miesięcy! 
Oczywiście można pojechać do Krako-
wa, ale trzeba poświęcić na to sporo 
czasu. Dawniej były trzy takie po-
radnie w Olkuszu, teraz tylko jedna, 
w szpitalu. Czy nie można uruchomić 
drugiej, skoro jest duże zapotrzebo-
wanie i tak odlegle terminy? - pyta 
bezradna kobieta.

Poradnia rzeczywiście jest jedna, 
ale w samym Olkuszu. Szpitalna 
poradnia nie jest jednak jedyną 
w powiecie, bowiem na wizytę u spe-
cjalisty można się również umówić 
w NZOZ REH-MED w Wolbromiu 
przy ul. Skalskiej 22. Tam terminy 

przyjęć są bliskie, właściwie z dnia na 
dzień można dostać się do gabinetu 
lekarskiego. - Pacjenci zawsze są 
informowani o możliwości podjęcia 
leczenia w innych placówkach. Na-
rodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco 
podaje informacje o czasie oczekiwa-
nia na specjalnej stronie internetowej 
– mówi Marta Pióro, rzecznik prasowy 
Nowego Szpitala w Olkuszu. Adres tej 
strony to: http://kolejki.nfz.gov.pl/
Informator/Index.

Z danych tam zawartych wynika, 
że i w olkuskim szpitalu średni czas 
oczekiwania na wizytę nie różni się od 
innych placówek i wynosi niespełna 
miesiąc (średnio 26 dni). Sprawdzając 
poprawność systemu udałem się do 
szpitalnego okienka i rzeczywiście, 
nawet w styczniu udałoby mi się 
umówić na wizytę u rehabilitanta. 
Oczywiście wolne są jedynie wybra-
ne godziny w danym dniu, jednak 
jeśli komuś rzeczywiście zależy na 
diagnozie bądź też podjęciu leczenia 
rehabilitacyjnego, to z pewnością się 
dostosuje. „Dziury” w kalendarzu wy-
nikają ze skreśleń pacjentów, którzy 
informują rejestrację o rezygnacji 
z wizyty. Trzeba chodzić i pytać, bądź 
też śledzić ww. stronę internetową. 
W rozmowach z pacjentami okazuje 
się, że w okresie zimowym dużo ła-
twiej o znalezienie wolnego terminu. 
Rejestracji do poradni rehabilitacyjnej 
można też dokonywać telefonicznie: 
(32) 758 13 47.

Czytelniczka zasygnalizowała 
nam również potrzebę otwarcia dru-
giej w mieście poradni, aby odciążyć 
tę szpitalną. - Poradnia rehabilita-
cyjna i pracownia fizykoterapii leczą 
u nas pacjentów w ramach zawartego 
kontraktu z NFZ. Wiemy, że potrzeby 
są dużo większe i przyjmujemy więcej 
pacjentów niż to wynika z zawartego 
kontraktu. Jesteśmy gotowi jeszcze 
bardziej zwiększyć liczbę przyjmowa-
nych pacjentów, jeśli tylko NFZ prze-
znaczy na rehabilitację dodatkowe 
środki. Będziemy o nie wnioskować 
– zaznacza Marta Pióro.

Jeśli już mowa o dodatkowych 
środkach, to warto także wiedzieć 
o wysokościach już zawartych kon-
traktów. Na poradnię rehabilitacyjną 
NFZ przeznaczy 5 128,20 zł, nato-
miast na rehabilitację ambulatoryjną 
574 431 zł. - Są to wartości zbliżone 
do roku ubiegłego – przekonuje rzecz-
nik olkuskiej lecznicy.
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz,	ul.	Kościuszki	30,	 
Tel.(791)377551,	
(32)3071234.

FERIE ZIMOWE 2016
Przed nami drugi tydzień ferii zimowych. Wolne od szkoły wcale nie musi oznaczać całodniowej nudy. Miejskie 
i gminne ośrodki kultury, biblioteki oraz kluby sportowe, przygotowały dla młodych mieszkańców sporą dawkę 
atrakcji kulturalno-rozrywkowych. Informacje o tym co i gdzie będzie można zrobić w Olkuszu w nadchodzącym 
tygodniu znajdziecie poniżej. Pełny harmonogram znajdziecie na www.przerzeglad.olkuski.pl

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis	narciarski, serwis rtv 
agd, pralki, lombard, telewizory led. 
Plac Targowy. Tel.(502)261113.

uSŁugi
=FiRmA	iNTROLigATORSKA	
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (606)306841, 
oferuje: oprawy tradycyjne - twarde 
(du¿a iloœæ kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, 
z³ocenie metod¹ termodruku.
=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	 
skorodowane,	z³omowanie,	
gotówka,	w³asny	transport.	 
Tel.	(508)760255,	(600)507385.
=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do 
ga³êzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.
=Schody, drzwi, balustrady,  
meble Tel. (508)473318  
www.schodydrzwi.com.pl

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

BuDOWLANe
=Kompleksowe wykoñczenia 
wnêtrz, ³azienki, adaptacje  
poddaszy. Tel.(530)932223.

FiNANSOWO	-	PRAWNe
=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.
=Darmowa porada prawna,  
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Pomoc finansowa.  
Tel.(608)706692.
=Chwilówki	oraz	zastaw.	 
Tel.(796)435370.

mOTORyzACyJNe
=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	 
skorodowane,	z³omowanie,	
gotówka,	w³asny	transport.	 
Tel.	(508)760255,	(600)507385.

OKOLiCzNOœCiOWe
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania w 
domu u klienta), zdjêcia komunijne. 
Tel.(600)057912.

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.
=POmOC	DROgOWA.	 
Tel.(695)634005.

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

=VW Passat kombi, 1996, el. 
lusterka, AC. Tel.(793)929399.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

NieRuCHOmOœCi
LOKALe	uŻyTKOWe
=Lokal	do	wynajêcia	przy	 
ul.	K.	K.	Wielkiego,	wejœcie	od	
ulicy.	Tel.(519)192879.

mieSzKANiA
=Sprzedam mieszkanie M4,  
I piêtro, S³awków. Tel.(503)739316.

PrAcA
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. 
Oferujemy wysokie zarobki. Pro-
medica24, Kraków ul. Basztowa 3. 
Tel.(506)289107 albo (502)626569.

=Poszukujemy	pracowników	
do	prac	ogólnobudowlanych	
(wykoñczenie	wnêtrz,	monta¿	
okien).	Wymagane	doœwiadc-
zenie,	mobilnoœæ	-baza	firmy:	
Tenczynek	-mo¿liwe	zakwaterow-
anie.	Kontakt:	Tel.(602)607794,	
(12)2826463.

=Pomogê starszej osobie lub 
podejmê lekk¹ pracê w zamian za 
pokoik, Olkusz. Tel.(516)380292.

=Apteka zatrudni technika far-
macji, Olkusz. Tel.(509)708638.

=Firma dekarska zatrudni dekarzy, 
pomocników dekarzy. Gotowoœæ do 
pracy w delegacji na terenie ca³ej 
Polski. Umowa o pracê. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Mo¿liwoœæ zdoby-
cia doœwiadczenia w rozwijaj¹cej 
siê firmie. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesy³anie aplikacji 
na: biuro@pold-plast.com.pl. 
lub o kontakt telefoniczny: Tel.
(12)6431690 oraz (600)205120.
=40 lat wykszta³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Restauracja McDonald`s, 
Kraków, ul. Jasnogórska zatrudni 
osoby na stanowisko pracownik 
restauracji, zakres obowi¹zków: 
praca na kasie, kuchni, drobne 
prace porz¹dkowe, umowa o pracê. 
CV na adres: rekrutujemcd@gmail.
com Tel.(12)694495937.
=Firma zatrudni pracownika produ-
kcyjnego. CV proszê sk³adaæ na 
email: rekrutacjaolkusz@interia.pl
=Firma zatrudni absolwenta 
politechniki, wydzia³: mechaniczny  
i pokrewne, znajomoœæ  
j. angielskiego, email:  
rekrutacjaolkusz@interia.pl

Poszukujemy pracowników  
do sprzedaży przez telefon  

materiałów stomatologicznych.  
CV ze zdjęciem na e-mail:  

marketingolkusz@gmail.com

RóŻNe
=Stoisko nr 3 poleca nowe wzory 
d¿insów, sztruksy, spodnie z pola-
rem, nietypowe rozmiary, polscy 
produc. Czekamy. Targowisko, ul. 
S³awkowska, wt, pt, sob. do 14.00.

olKUsZ
miejski	Ośrodek	Kultury

=FERIE Z KINEM – MDK – ul. Fr. 
Nullo 29
FILMY NIESPODZIANKI - poniedziałki 
i piątki - 25 i 29 stycznia godz. 11:00 
i 13:00 – wstęp wolny
=FERIE W MUZEUM – ul. Szpitalna 
32
26 stycznia – wtorek – godz. 11.00
„STWORKI-POTWORKI” - zapozna-
nie z techniką monotypii - zajęcia 
edukacyjno-plastyczne. Ilość miejsc 
ograniczona, zgłoszenia telefoniczne 
do 25 stycznia - tel. 32 754-44-55
28 stycznia – czwartek – godz. 11:00
„ORIGAMI” - zapoznanie z japońską 
techniką składania papieru, zajęcia 
edukacyjno-plastyczne. Ilość miejsc 
ograniczona, zgłoszenia telefoniczne 
do 27 stycznia- tel. 32 754-44-55
=FERIE Z TAŃCEM – MDK ul. Fr. 
Nullo 29
25 stycznia– poniedziałek – godz. 
12:30
TANECZNYM KROKIEM – tańce dla 
dzieci od 6 lat
28 stycznia - czwartek -godz. 12:30
ZABAWY TEATRALNO -TANECZNE dla 
dzieci od 6 lat
29 stycznia - piątek godz. 17:00
„NAZYWAJĄ MNIE POLECZKA” - 
otwarte spotkania z Zespołem Pieśni 
i Tańca Ziemi Olkuskiej
=FERIE Z PLASTYKĄ, CERAMIKĄ, 
FOTOGRAFIĄ I MUZYKĄ – MDK ul. 
Fr. Nullo 29
26 stycznia– wtorek – godz. 16:00
SPOTKANIE Z FOTOGRAFIĄ – pod-
sumowanie pleneru fotograficznego 
– zbiórka MDK
27 stycznia – środa – godz. 11:00        

=POZNAJEMY RYTMY - otwarte 
warsztaty rytmiczno-bębniarskie dla 
dzieci i dorosłych połączone z Kara-
oke
27 stycznia - środa – godz. 13:00
=AKWARELOWE ŚNIEŻYNKI - zajęcia 
plastyczne - ilość miejsc ograniczona, 
zgłoszenia do 25 stycznia - tel. 32 
6431120
=„BLIŻEJ HISTORII” – wycieczki po 
Olkuszu, zbiórka Centrum Kultury, ul. 
Szpitalna 32
27 stycznia - środa – godz. 10:00
=„ŚLADAMI HERBÓW I GMERKÓW 
OLKUSKICH” – wycieczka edukacyjna 
w formie questu połączona z zajęciami 
plastycznymi dla dzieci i młodzieży 
powyżej 10 lat - rezerwacja telefo-
niczna do 26 stycznia – tel. 32 642 
19 26
=SPEKTAKL TEATRALNY – MDK – ul. 
Fr. Nullo 29 28 stycznia - czwartek - 
godz. 16.00
„PIESKI ŚWIAT” w wyk. Krakowskiego 
Biura Promocji Kultury - wstęp 6 zł

Powiatowa	i	miejska	Biblioteka	
Publiczna	w	Olkuszu

=„STRAAASZNE FERIE w Bibliotece”, 
ul. F. Nullo, czwartki i piątki
=28 stycznia – czwartek – godz. 
10:00
„Legendy i podania o duchach i białych 
damach”
=29 stycznia – piątek – godz. 10:00
„Różne inne straszne stwory, ortogra-
fia i potwory”

miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji

=„Ferie z MOSiR-em”, ul. Wiejska 1a, 
poniedziałek-piątek

=25-29 stycznia – poniedziałek-
czwartek – godz. 12:00
Zajęcia fitness (szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły średnie)
=25-29 stycznia – poniedziałek-piątek 
– godz. 10:00
Animacje sportowe dla dzieci (przed-
szkolaki i klasy I-III szkoły podsta-
wowej)
=25-29 stycznia – poniedziałek-piątek 
– godz. 16:30
XXIII Akademia karate i samoobrony 
(szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
średnie)
=25-29 stycznia – poniedziałek-piątek 
– godz. 14:00
ABC Tenisa Ziemnego (szkoły podsta-
wowe, gimnazja i szkoły średnie)
=25 stycznia – poniedziałek – godz. 
10:00
Turniej Halowej Piłki Nożnej (gim-
nazja)
=27 stycznia – środa – godz. 10:00
Turniej Tenisa Stołowego (szkoły 
podstawowe i szkoły średnie)
=29 stycznia – piątek – godz. 10:00
Siatkówka/Triobasket (szkoły podsta-
wowe i gimnazja)

Olkuski	Klub	Sportowy	„Słowik”

=Turnieje Halowej Piłki Nożnej –  sale 
gimnastyczne ZSPI nr 1 – ul. Kocha-
nowskiego
25 stycznia – poniedziałek – szkoły 
podstawowe kl. 4-6
27 stycznia – środa – gimnazja 
szczegółowe informacje i godziny pod 
nr tel. 517 954 474.
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Specjaliści radzą seniorom,  
jak dbać o nawodnienie

Eksperci rekomendują, by do codziennej diety 
seniora włączyć odpowiednią ilość płynów, pamiętając 
o tym, że  woda powinna stanowić przynajmniej 60-80 
proc. tego, co codziennie wypijają. Specjaliści zachęcają 
starsze osoby do tego, by spożywały płyny regularnie 

w ciągu dnia, w mniejszych objętościach, ale częściej, 
również między posiłkami i w ich trakcie. Przekonują, że 
warto budować nawyk regularnego picia wody. Pomocne 
w tym może być zapewnienie stałej dostępności płynów 
dla osób z utrudnionym poruszaniem się. Można stoso-
wać np. niewielkie naczynia z końcówką ułatwiającą 
picie, aby woda była zawsze w zasięgu ręki. 

Warto pamiętać, że seniorzy, którzy regularnie piją 
wodę, wspomagają pracę swojego organizmu, a przez 
to chronią się przed rozwojem chorób. Nie warto na-
rażać się na dodatkowe dolegliwości. Recepta na ich 
uniknięcie jest prosta: wystarczy jedynie zawsze mieć 
pod ręką szklankę wody i sięgać po nią przez cały dzień, 
pijąc małymi łykami. 

„Woda na Start” to program zainicjowany przez 
Żywiec Zdrój S.A., którego celem jest  poprawa wiedzy 
oraz zmiana postaw, zachowań i nawyków związanych 
z nawodnieniem. Program merytorycznie wspierają In-
stytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. 
Działania realizowane w ramach projektu „Woda na Start” 
obejmują kampanię edukacyjno-informacyjną oraz wy-
darzenia specjalne realizowane w przestrzeni publicznej. 
Więcej o programie oraz wpływie wody na zdrowie można 
znaleźć na stronie: www.wodanastart.pl

O Żywiec Zdrój S.A.
Firma Żywiec Zdrój jest liderem na polskim 

rynku wody butelkowanej. Wieloletnia tradycja  
i ogromne doświadczenie sprawiły, że Żywiec Zdrój 
stał się dla konsumentów synonimem jakości, którą 
gwarantują najwyższe standardy wydobycia i butelko-
wania. Firma od lat konsekwentnie rozwija swoją ofertę, 
wprowadzając napoje, będące połączeniem najwyższej 
jakości wody źródlanej ze smakiem owoców. Czerpiąc 
ze źródeł, firma Żywiec Zdrój ze szczególną troską dba 
o środowisko naturalne, tworzenie przyjaznego miejsca 
pracy i wsparcie społeczności lokalnych. Realizuje też 
inicjatywy o charakterze edukacyjnym, takie jak: „Mamo, 
Tato, wolę wodę” czy „Woda na Start”, których celem jest 
poprawa wiedzy oraz zmiana postaw, zachowań i nawy-
ków związanych z piciem wody i prawidłową dietą.

 Więcej o programie na stronie: www.wodanastart.pl

Woda na dobry  
dzień seniora
n  Woda jest niezbędnym elementem codziennej diety osób 
w każdym wieku, ale szczególnego znaczenia nabiera w przypadku 
seniorów. Nawet niewielki brak płynów w organizmie może mieć 
bardzo niekorzystny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie, 
a długotrwałe odwodnienie może stać się przyczyną rozwoju 
chorób przewlekłych. Dlatego osoby starsze powinny szczególnie 
dbać o regularne spożycie wody.

Woda stanowi ok. 60 proc. masy ciała człowieka. 
Systematyczne picie wody to naturalny i najzdrowszy 
sposób nawodnienia organizmu. Jeśli chcemy utrzymać 
jego równowagę, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
narządów i zadbać o dobre samopoczucie, to – nieza-
leżnie od naszego wieku - zawsze powinniśmy dbać 
o optymalne nawodnienie. Skutki odwodnienia mogą 
być nieprzyjemne - nasze samopoczucie ulega pogor-
szeniu, słabnie koncentracja, stajemy się apatyczni 
i znużeni. Wraz z wiekiem skutki odwodnienia mogą 
być poważniejsze. 

Seniorze, pij wodę na zdrowie
W organizmie seniora znajduje się aż 10-15 proc. 

mniej wody niż w ciele osoby dorosłej. To wynik nie-
uchronnych zmian zachodzących wraz z wiekiem. U każ-
dego człowieka zmniejsza się udział beztłuszczowej 
masy ciała, a zwiększa tkanki tłuszczowej. W związku 
z tym, nawet niewielka utrata płynów może sprawić, że 
starsza osoba będzie odczuwać objawy odwodnienia, 
których nie można bagatelizować. Dodatkowo, z wiekiem 

mechanizm pragnienia przestaje działać poprawnie 
i nie sygnalizuje postępującego procesu odwodnienia. 
Gdy połączymy to z powszechnym w starszym wieku 
ograniczaniem spożycia płynów ze względu na chęć 
uniknięcia częstych wizyt w toalecie, ryzyko wystąpienia 
niekorzystnych objawów znacznie rośnie.

Utrzymujący się przez dłuższy czas niedobór płynów 
w organizmie sprawia, że stan zdrowia seniora może 
ulec pogorszeniu, a niektóre choroby przewlekłe mogą 
się rozwinąć lub nasilić. Zdarza się, że w wyniku odwod-
nienia, dochodzi do zaburzenia pracy nerek. Zbyt mała 
ilość płynów w organizmie starszej osoby niekorzystnie 
wpływa na funkcjonowanie całego układu krwionośnego, 
zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów i niebezpiecz-
nych zatorów płucnych. Z powodu odwodnienia mogą 
pojawić się nawet zaburzenia świadomości i problemy 
z poruszaniem się. Prawidłowe nawodnienie odgrywa 
istotną rolę w okresie rekonwalescencji i regeneracji 
po chorobie – dzięki systematycznemu piciu wody, 
substancje odżywcze są lepiej przyswajane, a osoba 
starsza szybciej wraca do zdrowia.
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Lodówkę warto wyczyścić przynajmniej raz, a nawet 
dwa razy w miesiącu. Nieczyszczona lodówka może być 
przyczyną zatrucia pokarmowego. Na początek trzeba 
odłączyć ją od prądu i wszystko z niej wyjąć. Zimą nie 
ma problemu z przechowaniem żywności poza lodów-
ką. W cieplejsze dni można włożyć produkty do wiadra 
z lodem. Przy okazji należy sprawdzić czy nie ma takich 
produktów, które już się przeterminowały. Jeśli takie się 
znajdą, należy je wyrzucić.

Do czyszczenia lodówki należy użyć miękką 
i delikatną ściereczką (nie należy używać gąbek do 
mycia naczyń, gdyż mogą porysować lodówkę), które 
nie używało się do czyszczenia czegokolwiek innego. 
Inną trzeba wyczyścić wnętrze lodówki, a inną lodówkę 
z zewnątrz. Czyszczenie najlepiej rozpocząć od góry, bo 
wtedy brudna woda będzie spływać na niewyczyszczo-
ne jeszcze powierzchnie i zaoszczędzi to nam czasu. 
Nie należy używać płynu do mycia naczyń, ani innych 
silnych detergentów. Najlepiej użyć do tego octu lub 
sodę oczyszczoną. Ocet pozwoli z łatwością pozbyć 
się wszelkich pleśni. Wystarczy zrobić roztwór z trzech 
łyżek octu na litr ciepłej wody i przemyć nim lodówkę. 
Następnie przemyć jeszcze raz samą wodą i wytrzeć do 
sucha. Aby przyrządzić drugi roztwór trzeba wymieszać 
łyżkę sody w litrze wody. Soda umieszczona na spodku 
pomoże z pozbyciu się nieprzyjemnego zapachu w lo-
dówce oraz zapobiegnie przenikaniu się zapachów. Soda 
i ocet to ekologiczne i tanie środki, które z powodzeniem 

mogą być używane również do czyszczenia armatury 
kuchennej, łazienkowej i innych sprzętów AGD. W walce 
z nieprzyjemnym zapachem pomogą również zwinięte 
w kule strony gazet i pozostawione w pustej lodówce 
na godzinę lub świeżo upalone na patelni ziarna kawy 
pozostawione w pustej lodówce na kilka godzin.

Przy czyszczeniu lodówki trzeba dotrzeć do każ-
dego zakamarka i rowka. Należy zachować szczególną 
ostrożność przy wyjmowaniu i wkładaniu szyb. Warto 
też  zainteresować się, przynajmniej raz lub dwa razy 
w roku, agregatem chłodniczym i odkurzyć go delikatnie 
pędzelkiem. Oczywiście tylko wtedy, gdy lodówka nie jest 
podłączona do prądu. Lodówkę można włączyć dopiero 
wtedy, gdy jest całkowicie sucha.   

Trzy razy w roku dobrze jest lodówkę rozmrozić. 
Ważne, aby lodu nie usuwać nożem, bo może to dopro-
wadzić do uszkodzenia delikatnych ścianek. Lodówka 
musi odmrozić się sama. Aby służyła nam dłużej i nie 
była siedliskiem bakterii, należy zwracać uwagę na stan 
żywności, która się w niej znajduje. Popsute produkty 
należy niezwłocznie wyrzucić. Drzwi lodówki powinno 
się zawsze zamykać delikatnie, nigdy nie należy nimi 
trzaskać. Dobrze jest też ograniczyć ilość magnesów, 
które mogą być siedliskiem bakterii. O serce kuchni 
trzeba dbać.  

Dzięki uprzejmości www.artykulis.pl Autor: gosia

Jak dbać o lodówkę? 
n  Kuchnia to serce domu. A co jest sercem kuchni? Lodówka. 
To w jej stronę kierujemy się zaraz po powrocie z zakupów, by 
wypakować torby pełne żywności. Jest ona sprzętem niezbędnym 
w codziennym życiu. I tak jak każdy sprzęt, wymaga czyszczenia. 
Jak to dobrze robić? 

Tymczasem, gusta żywieniowe Polaków trochę 
się zmieniają, spowodowane to jest szybszym tempem 
życia, ale także większą dostępnością mrożonego 
jedzenia. Powoduje to większe zapotrzebowanie na 
porządne zamrażarki.

Od poniedziałku do piątku, a nawet i soboty 
przeciętny Polak jest zabiegany. Przychodzi do domu 
wieczorem i chce coś szybko zjeść. Jeśli ma pojemną 
zamrażarkę, a w niej przygotowane zawczasu zapasy, to 
oznacza, że szybko zaspokoi swój głód. Można zamrażać 
praktycznie wszystko: owoce, warzywa, wędliny, mięsa, 
ryby, a nawet chleb. Możemy gotować posiłki na kilka 
dni, zamrażać je i odgrzewać, kiedy będziemy głodni. 
To bardziej wygodne niż codzienne wymyślanie coraz 
to nowych potraw. Szczególnie po ciężkim dniu w pracy. 
Żeby jednak jedzenie z zamrażarki było jak najlepsze 
należy poznać kilka zasad.

Warto podpisać każdy produkt, który wkładamy do 
zamrażarki. Poza nazwą produktu powinna też się zna-
leźć informacja o dacie mrożenia. To ważne, ponieważ 
w zależności od wydajności zamrażarki czas przecho-
wywania danego produktu może być różny. Najlepiej 
sprawdzić taką informację w instrukcji obsługi. Jeśli 

chodzi o rozmrażanie należy zachować kilka zasad. 
Rozmrożone produkty powinny być jak najszybciej 
przyrządzone – jeśli będą za długo stać rozmrożone 
może to negatywnie wpłynąć na walory smakowe. 
Wyciągając pieczywo z zamrażarki powinniśmy je 
zawinąć w ściereczkę kuchenną (najlepiej podwójną), 
żeby wchłonęła wilgoć. Wszystkie gotowe mrożonki 
należy rozmrażać zgodnie ze wskazówkami podanymi na 
opakowaniu. Jeśli wsadzimy do lodówki już rozmrożone 
mięso musimy pamiętać, żeby było ono umiejscowione w 
jakimś odpowiednio wysokim pojemniku, zapobiegnie to 
skapywaniu wyciekającego soku na inne produkty.

Dzięki uprzejmości www.artykulis.pl Autor: TomaszJ

Jak odpowiednio 
zamrażać?
n  Zamrażarka często jest  
tylko dodatkiem do lodówki.  
Nic dziwnego, w wielu 
lodówkach zamrażarka jest 
mało pojemna i spełnia rolę 
przydatnego dodatku. 
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A to na pewno dla wszystkich jest bardzo istotne. 
Nikt bowiem nie ma ochoty jeść zwiędłych warzyw 
czy owoców. Jednak taki sposób pakowania wymaga 
zazwyczaj zakupienia odpowiednich urządzeń, które 
mają w tym pomóc, bez ich udziału bowiem takie 
zapakowanie żywności na pewno nie będzie możliwe. 
Obecnie na rynku jest bardzo wiele firm, które oferują 
takie urządzenia jednak jego wybór powinien być do-
kładnie przemyślany.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czy 
pakowanie odbywa się tylko w specjalnych pojemnikach, 
czy można tego dokonać w innych. Na rynku jest coraz 
więcej takich, które można kupić oddzielnie, a które mają 
specjalne otwory, przez które przy pomocy urządzenia 
można wyssać powietrze. Wtedy mamy możliwość 
pakowania produktów w znacznie więcej pojemników. 

Jeżeli zaś próżniowe pakowanie żywności może być 
przeprowadzane tylko w specjalnych, dedykowanych dla 
konkretnego urządzenia pojemnikach, wtedy na pewno 
warto zastanowić się, czy jest ich odpowiednia ilość i czy 
w razie kłopotu będzie można je bez problemu dokupić. 
Zazwyczaj bowiem w zestawach jest jeden czy dwa po-
jemniki, a to stanowczo za mało dla większej rodziny.

Ponadto gdy chodzi o próżniowe pakowanie żywno-
ści warto zastanowić się nad tym, jak wiele czasu urzą-
dzenie potrzebuje aby taki proces zakończyć. Czekanie 
kilkunastu czy więcej minut na zapakowanie jednego 
produktu to z pewnością nie jest to, o czym marzy pani 
domu. Jeżeli więc zamierzamy kupić urządzenie takiego 
właśnie pakowania, na pewno lepiej przed podjęciem 
decyzji sprawdzić tego typu parametry. Poza tym dobrze 
jest poszukać opinii na temat konkretnych urządzeń, na 
przykład w Internecie, co na pewno znacznie ułatwia 
podjęcie decyzji. Im więcej pozytywnych opinii, tym na 
pewno większa pewność, że jego stosowanie nie będzie 
sprawiało najmniejszych problemów.

Dzięki uprzejmości www.artykulis.pl Autor: jako

Próżniowe pakowanie 
żywności i jego 
korzyści
n  Obecnie coraz większym 
powodzeniem cieszy się 
próżniowe pakowanie żywności. 
Powodem tego na pewno 
jest przede wszystkim fakt 
iż pomaga ono zachować na 
dłużej świeżość w ten sposób 
zapakowanych produktów. W takie zimowe dni nachodzi nas także chęć na 

dania ciepłe, które mocno ogrzeją nasz organizm. To 
właśnie listopad, grudzień i styczeń są miesiącami, 
w których wypijamy hektolitry gorącej herbaty i jemy 
jak najwięcej ciepłych posiłków. Jest to bardzo dobre 
posunięcie. Ciepły posiłek dostarcza naszemu or-
ganizmowi energii, która jest niezbędna do dobrego 
funkcjonowania.

Wiosną oraz latem, to słońce dostarcza nam potrzeb-
nych sił do działania, ale co poczynić kiedy w zimowe 
dni słońce zachodzi już po obiedzie? Dodatkowa dawka 
energii jest nam niezwykle potrzebna i uzupełnianie jej 
ciepłym posiłkiem powinno załatwić sprawę. W jaki 
sposób odżywiać się zimową porą? Najistotniejsze 
jest zacząć dzień od ciepłego posiłku i porządnego 
śniadania. Nie należy wychodzić na mróz z pustym brzu-
chem. Dziś panuje przekonanie, że w zimowym czasie 
powinniśmy jeść tłusto aby zabezpieczyć się przed 
zimnem. Jest to błędna teoria, którą starają się uspra-

wiedliwić zimowe łasuchy. Jedynymi tłuszczami jakie  
zaleca się jeść zimą to tłuszcze pochodzenia roślinnego, 
czyli oleje i margaryny. Tłuszcz pochodzenia zwie-
rzęcego mamy już w produktach mlecznych, mięsach 
i wędlinach.

Ale nie tylko nasz rozum stara się zapobiec utracie 
ciepła w organizmie. Prawie każdy może zauważyć, że 
przez zimowe lenistwo oraz nieustające podjadanie 
nasze ciało zaczyna się powiększać i przybierać na 
wadze. Dlaczego tak się dzieje? Otóż ujemna tempera-
tura zwiększa nasz apetyt, który staramy się zaspokoić 
chociażby przez ciepły posiłek. Jednocześnie brak 
słońca powoduje w nas stany wręcz depresyjne. W takim 
przypadku nasz organizm szuka zamiennika jakim są 
wszelkiego rodzaju czekolady i cukierki. I jak zazwyczaj 
po każdej zimie, przychodzi czas intensywnego treningu, 
aby latem cieszy się nienaganną sylwetką.

Dzięki uprzejmości www.artykulis.pl Autor: maks

Ciepły posiłek  
na zimowe dni
n  Nadeszła zima, w związku 
z czym dni robią się 
krótsze, a noc wydłuża 
się w nieskończoność. 
Jednocześnie przez niską 
temperaturę, która czasem 
nawet potrafi wskazać -30 
stopni, mamy ochotę już tylko 
schować się pod ciepłą kołdrę. 
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