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Stopa bezrobocia w grudniu 
2016 r. w powiecie olkuskim 
wyniosła 9%. To niewiele więcej 
niż w skali całego kraju (8,3%). 
Współczynnik ten jest jednak 
dużo wyższy od średniej dla wo-
jewództwa, która w Małopolsce 
wyniosła 6,7%. Przedstawiamy 
analizę rynku pracy w naszym 
powiecie.
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Dane statystyczne
W naszym regionie najlepiej 

wypadł Kraków, gdzie współczynnik 
osób zarejestrowanych w Urzędzie 
Pracy wynosił zaledwie 3,6%. Naj-
gorzej było w powiecie dąbrowskim. 
Tutaj bezrobocie wyniosło 13,9%. 
W zestawieniu, które liczy 22 sa-
morządy, nasz powiat znalazł się 
na 15 miejscu.

Populacja powiatu olkuskie-
go liczy ponad 113 tys. ludzi. 
Jak wynika z danych zawartych 
w portalu „Polska w liczbach”, 
statystycznie na 1000 mieszkań-
ców pracuje tutaj 209 osób. Jest to 
nieznacznie mniej od wartości dla 
województwa małopolskiego oraz 
mniej od wartości dla Polski. Spo-
śród ogółu wszystkich pracujących 
46,7% stanowią kobiety.

Wśród aktywnych zawodowo 
mieszkańców powiatu olkuskiego 
22 616 osób wyjeżdża do pracy do 
innych gmin, a 15 100 pracujących 
przyjeżdża do pracy spoza gminy. 
Saldo przyjazdów i wyjazdów do 
pracy jest zatem ujemne i wynosi 
- 7 516.

Bezrobocie w liczbach
Bezrobocie pod koniec ubie-

głego roku wynosiło w naszym 
powiecie 9%. To o ponad 3% mniej 
niż w analogicznym okresie w 2015 
roku. Na dzień 31 grudnia 2016 
roku w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Olkuszu zarejestrowanych było 
4127 bezrobotnych (przeszło 1600 
osób mniej niż przed rokiem). 
Ponad 54% z nich stanowiły kobie-
ty. Prawo do zasiłków przysługiwało 
446 osobom. Bezrobotnych w wieku 
do 30 roku życia było aż 1183, co 

stanowi przeszło 28% ogółu.
Z danych udostępnionych na 

stronie internetowej Powiatowego 
Urzędu Pracy wynika, że najwięcej 
ludzi pozostających bez pracy (1940 
osoby) odnotowano w Olkuszu. 
Wśród nich znalazły się 1062 ko-
biety. Na drugim miejscu uplasował 
się Wolbrom. W olkuskim „pośred-
niaku” zarejestrowanych było 750 
mieszańców tego miasta, w tym 363 
kobiety. W Gminie Klucze status 
bezrobotnego posiadało 650 osób 
(299 mężczyzn i 351 kobiet).

Liczba osób pozostających bez 
pracy w Gminie Bolesław wynio-
sła 270 osób (w tym 174 kobiet). 
W badanym okresie olkuski PUP 
w swojej bazie posiadał zareje-
strowanych 338 mieszkańców 
Bukowna, z czego 205 osób sta-

nowiły panie. W Gminie Trzyciąż 
odnotowano 179 bezrobotnych (93 
mężczyzn i 86 kobiety).

Trendy demograficzne
Na sytuację na rynku pracy 

w dużym stopniu wpływa demo-
grafia. Jak wynika z opracowań 
publikowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy, jednym z głównym 
zagrożeń jest problem starzenia się 
społeczeństwa i zmniejszania się 
jego populacji.

W latach 1995-2010 liczba 
mieszkańców powiatu zmniejszyła 
się o ponad 8%. W następnych 
latach, zgodnie z zapowiedziami 
GUS, taka tendencja ma się utrzy-
mywać. Do 2035 r. prognozowany 
jest ubytek liczby mieszkańców 
o 13,1% w stosunku do 2010 r. Tym 

samym liczba ludności powiatu 
w latach 2010-2035 może zmniej-
szyć się o niemal 15 tys. osób.

Ze statystyk wynika, że w skali 
całego kraju już w 2010 r. liczba 
dzieci do 14 roku życia zrównała 
się z liczbą osób w wieku popro-
dukcyjnym. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że do 2035 roku na 
jedno dziecko będą przypadały już 
dwie takie osoby.

Jeśli więc obecnie na jedną 
osobę w wieku poprodukcyjnym 
przypadają niemal 4 osoby w wieku 
produkcyjnym, to za niecałe 25 lat 
liczba ta może spaść do niespełna 2. 
Oznacza to, że o ile teraz często bra-
kuje pracy dla ludzi młodych, o tyle 
w przyszłości może się okazać, że 
będzie brakować młodych ludzi 
do pracy.

O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Szkoły w Olkuszu na nowych zasadach
Kolejny istotny krok w kierunku dostosowania sieci szkół 

na terenie Miasta i Gminy Olkusz do nowego ustroju szkol-
nego został właśnie dokonany. W czasie ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Olkuszu radni podjęli stosowną uchwałę inten-
cyjną. Poprzedzone długotrwałymi konsultacjami postano-
wienia zostaną teraz przekazane Małopolskiemu Kuratorium 
Oświaty w Krakowie oraz związkom zawodowym do obo-
wiązkowego zaopiniowania. Zgodnie z przepisami, ostatecz-
na wersja dokumentu musi zostać przyjęta przez radnych do 
końca marca.

Większość sejmowa, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku, zobo-
wiązała samorządy całej Polski do wprowadzenia nowego ustroju 
szkolnego. Najważniejsze zmiany dotyczą przekształcenia sześcio-
klasowych szkół podstawowych w jednostki ośmioklasowe, stop-
niowego wygaszania gimnazjów oraz wydłużenia nauki w szkołach 
średnich o rok. Do obowiązków organów prowadzących publiczne  
szkoły podstawowe należy jednak zaproponowanie rozwią-
zań zapewniających funkcjonowanie placówek w pełnej struk-
turze organizacyjnej w jednym budynku lub jego bliskiej  
lokalizacji.

Zmiany dotyczące placówek oświatowych, których organem 
prowadzącym jest Gmina Olkusz, były szeroko konsultowane 
z zainteresowanymi środowiskami: rodzicami, dyrektorami szkół 
oraz nauczycielami. Spotykali się oni z kierownictwem Urzędu 
w szkołach oraz mieli dodatkową możliwość wyrażenia własnej 
oceny w badaniu ankietowym.

- Wszystkie te uwagi zostały przez nas poddane analizie pod 
kątem zgodności z nowymi przepisami oraz z uwzględnieniem 
prognoz demograficznych. Osiągnięty przez nas kompromis godzi 
te dwa warunki, a przedstawiony projekt sieci szkół gwarantuje 
w miarę sprawną reorganizację – mówi Bożena Krok, zastępca 
burmistrza odpowiedzialna za funkcjonowanie gminnych placó-
wek oświatowych.

Zgodnie z wymogami ustawy, przyjęta przez radnych Rady 
Miejskiej w Olkuszu uchwała określa:

plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych •	
przez Gminę Olkusz, a także granice obwodów publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz 
oraz inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 
sierpnia 2019 r.;

plan  sieci  prowadzonych  przez  Gminę  Olkusz  publicznych  •	
gimnazjów  i klas dotychczasowych  publicznych  gimnazjów  
prowadzonych  w szkołach  podstawowych  oraz  granice  
obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Olkusz na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 
2019 r.;
projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawo-•	
wych prowadzonych przez Gminę  Olkusz, a także  granice  
obwodów  publicznych  ośmioletnich  szkół  podstawowych  
prowadzonych przez Gminę Olkusz, a także inne organy, od 
dnia 1 września 2019 r.
Wskazane powyżej dokumenty dostępne są na stronie in-

ternetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.olkusz.eu. 
W uchwale wskazuje się również sposób wygaszenia istniejących 
na terenie Olkusza gimnazjów:

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. S Wyspiań-•	
skiego, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Integracyjnego Nr 1, z dniem 1 września 2017 r. włącza się 
do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
również wchodzącej w skład Zespołu.
Gimnazjum Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi oraz Gimna-•	
zjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida włącza się z dniem 
1 września 2017 r. do funkcjonujących w tych samych budyn-
kach szkół podstawowych.
Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hrabiego Fredry z siedzi-•	
bą w Olkuszu przy ul. J. Korczaka 7 włącza się, z dniem  
1 września 2017 r., do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. France-
sco Nullo z siedzibą w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo 36. Zapro-
ponowane w projekcie uchwały rozwiązanie jest wynikiem 
analizy demograficznej oraz posiadanej bazy dydaktycznej. 
Klasy Gimnazjum Nr 3 odbywałyby zajęcia w budynku do-
tychczasowego gimnazjum, natomiast klasy szkoły podstawo-
wej w budynku przy ul. F. Nullo 36. Szkoła Podstawowa Nr 4 
dysponuje bazą lokalową umożliwiającą zorganizowanie na-
uczania w klasach od I do VIII, przy obecnym obwodzie szko-
ły, w systemie jednozmianowym. Aktualne dane demograficz-
ne wskazują na tendencję spadkową – liczba zameldowanych 
w obwodzie szkoły dzieci w kolejnych latach maleje.
- Nie chcę wdawać się w dyskusję dotyczącą zasadności de-

cyzji likwidacji – czy jak ktoś woli, wygaszania – gimnazjów. 
Niepokoi natomiast tempo, narzucone samorządom przez Mi-
nisterstwo, które jakby nie przewidziało możliwych niepokojów 
społecznych skupiających się na samorządach. Dopracowanie 
wszystkich szczegółów kosztowało nas wszystkich – kierownictwo 
Urzędu, radnych Rady Miejskiej, dyrekcje szkół z pracownikami 
oraz rodziców – wiele wysiłku. Dziękuję za ten podjęty trud oraz 
zrozumienie szczególnej sytuacji. Zostaliśmy postawieni przed 
ogromnym wyzwaniem – robiliśmy wszystko, aby zdążyć dostoso-
wać olkuską sieć placówek edukacyjnych do ciągle ewoluujących 
zmian systemu oświaty w terminie wyznaczonym przez Minister-
stwo  – podsumowuje kilka ostatnich miesięcy prac nad siecią 
szkół Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 UMiG Olkusz

Nagroda dla 
olkuskiego PIT

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�UMiG�Olkusz

Olkuski Punkt Informacji Tury-
stycznej MSiT od minionego piątku 
może się szczycić trzecią nagrodą 
uzyskaną w ramach ogólnopolskie-
go konkursu na najlepsze centrum 
informacji turystycznej w Polsce, 
którego organizatorem  była Polska 
Organizacja Turystyczna pod 
patronatem Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. To kolejne wyróżnie-
nie jakie w ostatnich tygodniach 
za promocję miasta i jego atrakcji 
otrzymała gmina Olkusz.

- Konkurs jest organizowany od 
12 lat i ma na celu podnoszenie jako-
ści usług świadczonych w punktach 
i centrach informacji turystycznej, 
wskazanie punktów informacji, które 
mogą stanowić wzorzec dla innych, 
promocję dobrych praktyk oraz 
zwiększenie zainteresowania władz 
samorządowych i lokalnych tworze-
niem i zarządzaniem informacją tury-
styczną – mówi Emilia Kotnis-Górka, 
kierownik Biura Promocji i Informacji 
Publicznej przy UMiG Olkusz.

To właśnie ona razem z Jackiem 
Sypieniem, pracownikiem Punktu 
Informacji Publicznej, 17 lutego pod-
czas gali towarzyszącej targom Tour 
Salon na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, z rąk prezesa Polskiej 
Organizacji Turystycznej Bartłomieja 
Walasa odebrali prestiżową nagrodę. 
W jej skład wchodzi m.in. bezpłat-
na kampania promocyjna punktu 
w mediach.

Olkuski PIT posiada trzy gwiazd-

ki i to właśnie w tej kategorii uzyskał 

konkursowy „brąz”.

Punkt Informacji Turystycznej 

MSiT w Olkuszu działa nieprzerwa-

nie od początku października 2011 

roku przy ul. Floriańskiej w ramach 

Małopolskiego Systemu Informacji 

Turystycznej. Jego prowadzenie leży 

w gestii magistratu. Jak wynika 

z prowadzonych statystyk, w ubie-

głym roku w punkcie udzielono 

informacji 7956 turystom i gościom 

odwiedzającym miasto. PIT dysponuje 

na co dzień bezpłatnymi materiałami 

promocyjnymi, ulotkami, folderami 

i książkami, których głównym tema-

tem są atrakcje turystyczne naszego 

regionu
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Projekt organizacji 
szkół w Wolbromiu

wolbrom
Ewa�Barczyk

Gminy będące organami pro-
wadzącymi szkoły podstawowe 
i gimnazja bardzo intensywnie 
pracują nad dostosowaniem swoich 
sieci szkolnych do nowych prze-
pisów. W Wolbromiu sprawa jest 
stosunkowo łatwa, bowiem więk-
szość placówek oświatowych funk-
cjonuje w zespołach szkolnych 
lub szkolno-przedszkolnych, więc 
przekształcenie będzie procesem 
niemal automatycznym. Jedynie 
samodzielne dotąd Gimnazjum nr 
4 będzie musiało zostać włączone 
do już istniejącego zespołu.

Jak poinformowano w oficjalnym 
komunikacie Urzędu Miasta i Gminy 
w Wolbromiu, koncepcję zmian struk-
tury szkolnej, wprowadzonej ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. przedsta-
wiono i omówiono podczas specjal-
nych spotkań z dyrektorami szkół 
oraz z przedstawicielami rodziców. 
Zgodnie z przepisami, formalności 
dotyczące przekształcenia placówek 
w ośmioklasowe szkoły podstawowe 
i wygaszanie gimnazjów wchodzą-
cych w skład zespołów muszą zostać 
dokonane indywidualnie dla każdej 
placówki. Konieczne jest także przy-
jęcie stosownych uchwał przez rady 
gmin. Wszystkie uchwały dotyczące 
sieci szkolnej muszą być zaopinio-
wane przez Kuratorium Oświaty 
w Krakowie i opinie te są dla organów 
prowadzących szkoły wiążące. Swoje 
opinie mogą też wyrazić nauczyciel-
skie związki zawodowe, ale ich głos 

nie ma decydującego znaczenia.
W projekcie uchwały przygotowa-

nym przez UMiG Wolbrom przyjęto, że 
od 1 września 2017 r. w gminie będzie 
funkcjonować 10 ośmioletnich szkół 
podstawowych o pełnej, ośmioklaso-
wej strukturze organizacyjnej. Tylko 
w skład ZS w Gołaczewach nadal 
będzie wchodziła trzyklasowa (I-III) 
filia w Chrząstowicach, bo chociaż 
radni podjęli w ubiegłym miesiącu 
uchwałę intencyjną w sprawie jej 
likwidacji, to Małopolski Kurator 
Oświaty zaopiniował tę uchwałę ne-
gatywnie. Do czasu rozstrzygnięcia 
przez ministra oświaty zażalenia 
gminy na tę decyzję szkoła filialna 
w Chrząstowicach będzie oficjalnie 
wykazywana w projekcie sieci szkol-
nej, mimo że z założenia nie będzie 
w niej uczniów.

Nie zmienią się dotychczasowe 
obwody szkolne. Jedyną różnicę 
zauważą wychowankowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolengo w Wolbro-
miu, którzy będą uczyć się w trzech 
oddalonych od siebie o mniej więcej 
kilometr budynkach. Przedszkolaki 
będą uczęszczały jak dotąd do bu-
dynku przy ul. Piłsudskiego. Jeżeli 
zaś chodzi o uczniów podstawówki 
i kończących naukę w gimnazjum 
zdecydowano, że niektóre oddziały 
klas objętych obwodem ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wol-
bromiu będą realizowały obowiązek 
szkolny w siedzibie dotychczasowego 
Gimnazjum Nr 4 na os. Łokietka 10, 
a pozostałe - w siedzibie głównej przy 
ul. Mariackiej. Jak poinformował 
burmistrz, takie rozwiązanie jest 
konieczne ze względu na brak moż-
liwości funkcjonowania wszystkich 

oddziałów klas I-VIII w siedzibie 
szkoły przy Mariackiej w systemie 
jednozmianowym. Zaproponowano, 
aby w roku szkolnym 2017/2018 
w budynku na os. Łokietka 10 obo-
wiązek szkolny realizowały - po 
jednym oddziale - klasy I, IV i VII 
szkoły podstawowej oraz oddziały 
gimnazjalne klas II i III (w sumie 7 
oddziałów). W kolejnych latach szkol-
nych w tej lokalizacji nastąpi - jak to 
określono - sukcesywne „uzupełnia-
nie” klas. Jak poinformował organ 
prowadzący, szczegółowe wskazanie 
lokalizacji wybranych oddziałów ma 
nastąpić po uwzględnieniu wniosków 
oraz preferencji rodziców w procesie 
rekrutacji. Takie rozwiązanie zostało 
zaproponowane podczas konsultacji 
w Kuratorium Oświaty w Krakowie 
11. stycznia b.r. 

Nie podano żadnej informacji 
na temat szczegółów organizowania 
powiększonego o Gimnazjum nr 4 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Wolbromiu. Oficjalnie nie wiadomo 
np. jaki będzie los dotychczasowego 
dyrektora gimnazjum, ani czy wszy-
scy nauczyciele tej szkoły utrzymają 
zatrudnienie w nowych strukturach.

Działające na terenie gminy 
Wolbrom dwie sześcioklasowe nie-
publiczne szkoły podstawowe zostaną 
rozszerzone do pełnych ośmiu klas. 
Według dyrekcji obu placówek, 
budynki w Porębie Górnej i Porębie 
Dzierżnej są dobrze przygotowane 
do nowych potrzeb, będzie tylko 
konieczne niewielkie uzupełnienie 
kadry pedagogicznej o niezbędnych 
specjalistów, wymaganych w ramach 
nowej podstawy programowej dla 
podstawówek.

Uwaga na nieuczciwe firmy
powiat

umwm

Ostrzegamy przed nieuczci-
wymi firmami, które powołując 
się na konieczność wymiany nie-
ekologicznych pieców i możliwość 
zdobycia na ten cel dofinansowania 
z RPO WM 2014-2020 odwiedzają 
mieszkańców naszego regionu ofe-
rując odpłatne wykonanie audytów 
energetycznych.

Jednocześnie przypominamy 
mieszkańcom Małopolski, że audyty 
energetyczne budynków - będące 
warunkiem koniecznym do uzyskania 
dotacji na wymianę nieekologicznego 
pieca - są całkowicie bezpłatne dla 
mieszkańców, ponieważ będą finan-
sowane przez Urząd Marszałkowski 
ze środków Unii Europejskiej. Firmy 
proponują także po okresie trwałości 
projektu (czas, kiedy projekt jest 
monitorowany) modyfikację nowych 
pieców tak, aby znów można było 

w nich spalać np. śmieci. Dlatego 
przypominamy, że w okresie trwałości 
projektu, który wynosi 5 lat, gminy, 
a co za tym idzie mieszkańcy, będą 
kontrolowani. 

Efektem każdej modyfikacji 
pieców będzie konieczność zwrotu 
dotacji. UWAGA! wymienione ze 
środków unijnych piece mogą być 
kontrolowane także po odbiorze 
technicznym i rozliczeniu dofinanso-
wania. Przestrzegamy przed wpusz-
czaniem do domów jakichkolwiek 
osób postronnych (firm) w celu prze-
prowadzenia wspomnianego audytu 
i ponoszenia w związku z tym ja-
kichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy 
wyceniają swoją „usługę” na ok. 150 
zł. Informujemy, że środki na wy-
mianę pieców dostępne będą wyłącz-
nie za pośrednictwem samorządów 
gminnych. Audytorzy wybrani przez 
Urząd Marszałkowski, którzy wkrót-
ce rozpoczną przeprowadzanie ocen 
energetycznych będą posiadali ze 
sobą stosowny identyfikator nadany 

przez Gminę. Ponadto, informacje 
o rozpoczęciu audytów pojawią się na 
stronach internetowych Gmin, które 
przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Mar-
szałkowski zleci przeprowadzenie 
audytów będzie dostępna także na 
stronie www.rpo.malopolska.pl oraz 
w Punktach Informacyjnych Fundu-
szy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt z pracownikami 
Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich: 
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. 

(12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 
/ 66 / 76 / 86

- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 
tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93

- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 
616 03 61 / 62 / 63

- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 
tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83

- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. 
(12) 616 03 71 / 72 / 73
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje,

że 2 marca 2017 r. zostanie wprowadzona 
stała organizacja ruchu w związku z 

wprowadzeniem stref ruchu

na ulicach  
Armii Krajowej i Legionów Polskich.

W strefie  ruchu  obowiązują  wszystkie  przepisy  drogowe, 
tak  jak  na  drodze  publicznej.  Parkowanie  dozwolone  jest 
zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, m.in. 
zatrzymanie i postój pojazdów możliwy jest wyłącznie w takich 
warunkach, w których jest on widoczny z dostatecznej odległości 
dla  innych  kierowców  i  tym  samym nie  powoduje  utrudnień 
i zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W strefie ruchu piesi mają obowiązek korzystać z chodnika lub 
drogi dla pieszych. W sytuacji, gdy nie ma chodnika, pieszy musi 
poruszać się lewą stroną pobocza jezdni. Z kolei dzieci do 7. 
roku życia mogą korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która 
osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Na ul. Armii Krajowej i Legionów 
Polskich wprowadzona zostanie tzw. 
strefa tempo 30, w której obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 30 km/h.

30

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Bukowno
o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych 
w Bukownie, w obrębie ewidencyjnym Wodąca, w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących własność Gminy Bukowno. 
Nieruchomości te są wolne od obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
symbolem P. 2a – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Przez teren nieruchomości nr 1- składającej się  
z działek: 292/1, 299/9, 314/5 i nr 2 - składającej się z działek: 292/2, 299/10, 314/6 przebiega napowietrzna linia energetyczna 
średniego napięcia. Na nieruchomości nr 2 usytuowany jest żelbetonowy słup ww. linii energetycznej.

Lp.  Numer 
Księgi Wieczystej

Numer działki
wg ewidencji 
gruntów

Powierzchnia 
działki (ha)

Powierzchnia 
nieruchomości
ogółem (ha)

Cena 
wywoławcza bez 
podatku VAT (zł)

Wadium
(zł)

1 2 3 4 5 6

1.
KR1O/00074996/1
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3

292/1
299/9
314/5

0,0171
0,0854 
0,4862

0,5887 255.000,00 50.000,00

2.
KR1O/00074996/1
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3

292/2
299/10
314/6

0,1149
0,0718 
0,4157

0,6024 245.000,00 45.000,00

3.
KR1O/00068855/6
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3

293/4
299/12
314/8

0,1314
0,0836 
0,4715

0,6865 340.000,00 65.000,00

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1 odbędzie się dnia 28.03.2017r. o godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad).

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2 odbędzie się dnia 28.03.2017r. o godz. 1020,w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad).

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 3 odbędzie się dnia 28.03.2017r. o godz. 1040, w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad).

4.  W ww. przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 22.03.2017r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku bankowego). Na wpłacie należy podać 
liczbę porządkową nieruchomości, której dotyczy wpłata.

5.  Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.bukowno.pl oraz rozplakatowane na tablicach informacyjnych Miasta Bukowno. 

6.  Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargów zawartymi w Regulaminach przeprowadzenia 
przetargów należy zapoznać się przed przetargami w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim 
w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 ( pok. nr 19 i 21 ), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

Burmistrz Miasta i Gminy  
Olkusz 

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na 
tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 24.02.2017 r. 
do 17.03.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:
-  działka  nr  ew.  gr.  1399  w  Niesułowicach  w  celu 
umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: 
przyłącz elektroenergetyczny nN,

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-
Inwestycyjnym  w  godz.  700-1500  (pok.  nr  308)  lub  pod 
numerem telefonu (32) 626-01-58.  

Samopomocowa  
grupa wsparcia DDA

Prosimy o kontakt osoby, pełnoletnich mieszkańców 
Miasta i Gminy Olkusz które chciałyby uczestniczyć 
w grupie wsparcia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

Samopomocowa  grupa  wsparcia  DDA,  to  grupa  osób, 
które  dorastały  w  domu,  gdzie  przynajmniej  jedno 
z  rodziców  było  alkoholikiem  i  w  związku  z  tym  osoby 
te  wykształciły  cechy  ułatwiające  egzystowanie  w  takiej 
rodzinie,  lecz  wydatnie  utrudniające  życie  poza  nią. 
Grupa DDA opiera się na założeniu, że osobom z takimi 
problemami  najlepiej  pomagają  spotkania  z  osobami 
o podobnych trudnościach.

Jeżeli ktoś z Państwa dostrzega potrzebę uczestnictwa 
w grupie DDA prosimy o kontakt: 

e-mail: profilaktyka@umig.olkusz.pl, tel. 32 626 01 86.

Zapewniamy pełną dyskrecję.
Na Państwa odpowiedź oczekujemy do 31 marca 2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Olkusz 

przypomina, że lodowisko  
na olkuskim rynku funkcjonuje  

do 28 lutego 2017.
W  okresie  od  1.03.2017  do  15.03.2017,  w  związku 
z pracami polegającymi na składaniu konstrukcji lodowiska, 
mogą występować utrudnienia w  ruchu w  rynku,  łącznie 
z  czasowym  ograniczeniem  liczby  dostępnych  miejsc 
parkingowych.



5Przegląd Olkuski | 24 lutego 2017 |www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

„Gazela Biznesu”  
dla olkuskiego PKM-u

olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�PKM�Olkusz

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o. o. w Olkuszu zo-
stało wyróżnione prestiżową nagro-
dą „Gazela Biznesu 2016”. Firma 
zajęła drugie miejsce w Polsce 
i pierwsze w Małopolsce.

PKM Sp. z o.o. to firma od lat 
zajmująca się spedycją krajową i mię-
dzynarodową, transportem chłodni-
czym oraz przewozem rzeczy i osób 
na terenie kraju i zagranicą. Spółka 
posiada 22 autobusy miejskie i 4 
autokary turystyczne. Pozwala to na 
świadczenie usług przewozowych na 
stałych liniach pomiędzy Olkuszem, 
Bukownem, Sułoszową, Tarnawą, jak 
również dla Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzygminna”. 
PKM prowadzi również wypożyczalnię 
autokarów na różnego rodzaju wy-
cieczki, obozy, kolonie, pielgrzymki 
czy dowozy osób do miejsca pracy. 
Od tego sezonu firma organizuje także 
wyjazdy na mecze Ekstraklasowej 
drużyny piłkarskiej Wisły Kraków.

 Jednak zdobycie „Gazeli Bizne-
su” wiąże się z kolejnym aspektem 

działalności PKM-u. Chodzi o hur-
tową sprzedaż paliw płynnych (oleju 
napędowego, benzyny Pb95 i Pb98, 
oleju opałowego, LPG). 

„Gazele Biznesu” przyznaje co 
roku dziennik „Puls Biznesu” najdy-
namiczniej rozwijającym się firmom 
w Polsce. Autorem rankingu jest 
wywiadownia gospodarcza Coface 
Poland, która odpowiada za weryfika-
cję danych finansowych zgłoszonych 
przedsiębiorstw. Pozycja w rankingu 
zależy wyłącznie od osiągniętych 
przez firmę wyników, a konkretnie 
– od wypracowanego w ciągu trzech 
lat przyrostu obrotów. W rankingu 
2015 roku PKM plasował się na 36. 
miejscu w kraju i 2. w Małopolsce. 
Wystarczył rok i spółka znalazła się 
już w ścisłej czołówce. PKM dba także 
o kondycję fizyczną pracowników. 
Spółka została piłkarskim mistrzem 
branży paliwowej WROCŁAW 2016, 
wygrywając I Piłkarskie Mistrzostwa 
Branży Paliwowej.

- Bardzo cieszę się, że zajęliśmy 
drugie miejsce w skali kraju i pierw-
sze w Małopolsce. Chciałbym podzię-
kować całej załodze PKM Olkusz, bez 
której sukces ten nie byłby możliwy. 
Trud oraz zaangażowanie w wyko-
nywaną pracę przełożyły się na to 

prestiżowe wyróżnienie, dzięki któ-
remu o naszej firmie, jak i o mieście, 
zrobiło się głośno w całej biznesowej 
Polsce. Wynik ten zawdzięczamy 
prężnie rozwijającej się sprzedaży 
paliw płynnych, oferowane przez 
nas produkty najwyższej jakości 
przekonują naszych klientów do 
pewnych i bezpiecznych zakupów 
paliw. Każdy wie, jak ważne jest 
dobrej jakości paliwo. Dostarczamy 
je do firm transportowych, stacji 
paliw, firm produkcyjnych, gospo-
darstw rolnych, prowadzimy także 
sprzedaż dla klientów detalicznych 
na stacji paliw w Olkuszu, a nieba-
wem otwieramy kolejną w Górkach 
Wielkich k. Cieszyna. Chciałbym 
również bardzo podziękować wszyst-
kim naszym Klientom za współpracę. 
Mamy nadzieję, że ciągle podnoszona 
jakość naszych usług będzie wpływała 
pozytywnie na rozwój naszych sto-
sunków handlowych – mówi prezes 
PKM-u Grzegorz Sikora.

Od 2011 roku większościowym 
udziałowcem PKM-u są Anna i Ire-
neusz Paciowie. Państwo Paciowie są 
także właścicielami firmy ANTRANS 
BIS, która w rankingu Gazele Biz-
nesu 2016 uzyskała 12. miejsce 
w Małopolsce.

8 mln zł dla szpitala
olkusz

Jakub Fita

O 8 milionów zł dofinansowa-
nia może ubiegać się olkuska pla-
cówka. Wniosek Nowego Szpitala 
uzyskał poparcie Forum Subregio-
nu Małopolski Zachodniej. Daje to 
zielone światło władzom lecznicy 
do aplikowania o unijne środki 
na dalszą modernizację szpitalnej 
infrastruktury.

Jak informuje Małopolski Urząd 
Marszałkowski trwają spotkania 
poszczególnych forów subregional-
nych z terenu naszego województwa. 
Poświęcone są one przede wszystkim 
projektom dotyczącym ochrony zdro-
wia. W ich trakcie zapadają decyzje, 
które szpitale i placówki medyczne 
będą mogły ubiegać się o przebudo-
wę i modernizację pomieszczeń czy 
zakup specjalistycznej aparatury 
medycznej.

W miniony wtorek, 14 lutego, 
odbyło się kolejne spotkanie Forum 
Subregionalne Małopolski Zachod-
niej. Wtedy też podjęto decyzję o po-
parciu wniosku dotyczącego Nowego 
Szpitala w Olkuszu co oznacza, że 
znalazł się on w grupie tzw. „pro-
jektów subregionalnych”. Daje to 
władzom lecznicy możliwość apliko-

wania o dofinansowanie w ramach 
procedury konkursowej, która zo-
stanie ogłoszona jeszcze w lutym. 
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 
zaś pod koniec kwietnia. 

- To duży krok do pozyskania 
środków unijnych na modernizację 
placówki i sukces zarówno szpitala 
jak i olkuskiego starosty oraz obec-
nych na wczorajszym spotkaniu 
burmistrzów: Olkusza, Bukowna 
i Wolbromia. Były projekty, które 
nie uzyskały poparcia albo zmniej-
szono im wartość dofinansowania. 
Natomiast Nowy Szpital w Olkuszu 
bez ograniczeń może ubiegać się 
o fundusze w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 – mówi Marta Pióro, rzecznik 
prasowy Grupy Nowy Szpital.

Koszt planowej inwestycji sza-
cowany jest na 10 mln zł. Dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych 
ma wynieść ponad 8 mln zł. Projekt 
zakłada: budowę i wyposażenie bloku 
operacyjnego oraz sterylizatorni, 
modernizację oddziału zakaźnego, 
utworzenie oddziału endoskopii oraz 
dostosowanie pomieszczeń obecnego 
SOR do potrzeb poradni specjali-
stycznych.

Przebudową objęte zostanie 
łącznie 3557 m2 powierzchni obiek-
tu. Placówka chce także zakupić 
218 sztuk sprzętu medycznego ta-

kiego jak: stoły operacyjne, aparat 
do znieczulenia oraz aparatura do 
wykonywania operacji i zabiegów 
chirurgicznych. 

Przypomnijmy, że nie jest to 
jedyna inwestycja, która w najbliż-
szym czasie ma zostać poczyniona 
w olkuskiej lecznicy. Do końca 2017 
ma powstać nowy Szpitalny Oddział 
Ratunkowy. Jego budowa kosztować 
będzie ponad 6,2 miliona złotych, 
z czego dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej wyniesie ponad 
4,8 mln zł. 

W styczniu bieżącego roku, 
w ramach dotacji w wysokości 50 tys. 
zł przekazanej przez Miasto i Gminę 
Olkusz, olkuski szpital został dopo-
sażony w diatermię chirurgiczną (nóż 
elektryczny stosowany przy zabiegach 
chirurgicznych), pompę infuzyjną, 
dwa aparaty EKG oraz dziesięć ma-
teracy na łóżka. 

W ramach porozumienia ze Sta-
rostwem Powiatowym w Olkuszu, 
władze Spółki Nowy Szpital zobowią-
zały się także do końca kwietnia kupić 
i umieścić w oddziałach olkuskiego 
szpitala 190 sztuk nowych łóżek. 

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? 
– Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl

Historia godna stałego 
przypominania

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�ŚZŻAK�Olkusz

Naocznych świadków z czasów 
II wojny światowej stale ubywa, dla-
tego pielęgnowanie więzi z ludźmi 
pamiętającymi tamte wydarzenia 
stało się sprawą nadrzędną dla 
tych, którzy chcą przypominać 
o trudnych losach naszej Ojczyzny.

W Olkuszu prężnie funkcjonują 
organizacje popularyzujące historię 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Jedną z nich jest olkuskie koło 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Działają w nim Konrad 
Kulig i Mateusz Radomski, którzy 
mimo młodego wieku już nie raz dali 
lokalnej społeczności lekcję patrio-
tyzmu, przybliżając fakty i postacie 
związane z czasami okupacji. W tych 
wyjątkowych dniach dla ludzi wal-
czących przed laty o wolną Polskę, 
w całym kraju kontynuatorzy pamięci 
o bohaterskich czynach i osobach 
odwiedzają weteranów wojennych 
z Państwa Podziemnego, dziękując im 
za niestrudzoną walkę o wolność.

Młodzi olkuscy historycy w ostat-
nich dniach odwiedzili trzech żołnie-
rzy, honorując ich tabliczkami ze 
specjalną dedykacją: „W uznaniu za 
zasługi dla niepodległości i w podzięce 
za patriotyczne wychowanie młodych 
pokoleń”. Kuligowi i Radomskiemu 
udało się dotrzeć do mieszkają-
cego w Hucisku 94-letniego Jana 
Jurczyka, będącego ostatnim żyją-
cym żołnierzem oddziału Hardego. 

Wspomnienia weterana są do dzisiaj 
natchnieniem dla kronikarzy zbie-
rających informacje na temat ludzi 
walczących niegdyś pod dowództwem 
Gerarda Woźnicy. Olkuszanie pa-
miętali także o 94-letnim Marianie 
Cyganku ze Skały – żołnierzu Naro-
dowej Organizacji Wojskowej i Armii 
Krajowej oraz o najstarszym z tego 
grona, 97-letnim Bolesławie Gądku 
– Żołnierzu Wyklętym.

- Nasze wizyty nie były pierwszymi 
odwiedzinami. Z żołnierzami Państwa 
Podziemnego pozostajemy w stałym 
kontakcie, z każdego kolejnego spo-
tkania czerpiemy dodatkową wiedzę. 
Staramy się być przy nich i z nimi 
jak najczęściej, dając im pewność, że 
historia, o której głośno mówią, nie 
zginie – mówi Konrad Kulig.

Zarówno on jak i jego wierny 
kompan Mateusz Radomski są człon-
kami Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, który to wprowadził 
program „Sztafety Pokoleń”. Obok 
weteranów wojennych i naocznych 
świadków tamtych czasów, do or-
ganizacji przyjmowane są młodsze 
pokolenia, po to, aby właśnie konty-
nuować pamięć o walce o niepodległą 
Polskę.

Z inicjatywy i pod egidą ŚZŻAK 
powstały w całej Polsce – również 
w Olkuszu – szkolne Kluby Hi-
storyczne im. AK. W ramach 75. 
rocznicy powstania Armii Krajowej, 
członkowie obu organizacji nawiedzili 
również groby zmarłych żołnierzy AK, 
pozostawiając na nich symboliczne 
światełko.



6 | 24 lutego 2017 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

KrążeK
Olgerd�Dziechciarz

Po raz pierwszy na arenie dzie-
jów nazwa ta pojawia się w 1597 
r., w związku z powstaniem nowej 
drogi ze Sławkowa do Olkusza. 
Jeszcze wcześniej, zdaniem Stani-
sława Ciszewskiego, tereny Krążka 
były to pola kopalniane i jako takie 
występują w księgach żupniczych 
z lat 1550-1582.

Ciekawostka literacka. Akcja 
powieści Eugeniusza Gołębiowskiego 
„Dożywocie pana Woyszy” (Warszawa 
1955) dzieje się częściowo na ziemi 
olkuskiej (Olkusz, Bolesław), w tym 
także w Krążku, który odwiedza 
główny bohater, właśnie Woysza. 
Gości go jakiś spokrewniony z Od-
rowążami szlachcic, podkomorzy 
Lachcic. Rzecz dzieje się w latach 
1621-1623.

W XIX w. był Krążek kolonią 
w gminie i parafii Bolesław powiatu 
olkuskiego. Działała tu wówczas ko-
palnia rządowa galmanu „Ulisses”. 
Jak pisał M. Kantor-Mirski, kopalnia 
ta miała powstać w miejscu, gdzie 
w XVI w. istniała osada Kuklinia Góra 
(dziś nazwę tę nosi jedynie wzgórze 
między Ujkowem, Krążkiem a Tłu-
kienką). Zarząd kopalni „Ulisses” 
podjął w 1825 r. decyzję budowy 
drewnianych domków dla górników. 
Powstał też jeden dom murowany.

Bohater czy zdrajca? W Krążku 
na przełomie XIX i XX w. swą aptekę 
miał Antoni Schmidt (1837-1917), 
aptekarz, który był doradcą dykta-
tora powstania styczniowego Ro-
mualda Traugutta. Już w 1862 r. 
był setnikiem formujących się wojsk 
narodowych, a po wybuchu powsta-
nia - poborcą podatku narodowego. 
Schmidt był konstruktorem bomb 
(składających się z roztworu fosforu 
i dwusiarczku węgla), których użyto 
19 września 1863 r. w zorganizowa-
nym przez członka Rządu Narodowego 
Ignacego Chmieleńskiego zamachu 
na carskiego namiestnika Teodora 
Berga. Najpierw zrzucono butelki 
z fosforem, żeby ogień wystraszył 
konie. Potem strzelano z garłacza, 
wreszcie zrzucono dwie bomby. 
Jednakowoż zamachowcy nie osią-
gnęli sukcesu; faktycznie zniszczyli 
Bergowi tylko mundur, a dodatkowo 
nieszczęśliwie wybrali dom, z które-
go rzucili bomby, gdyż w kamienicy 
na Krakowskim Przedmieściu za-
mieszkiwał wówczas wybitny badacz 
kultury i języków mongolskich Józef 
Kowalewski (1801-78), któremu 
po zamachu Rosjanie splądrowali 
mieszkanie i spalili niemal wszystkie 
rękopisy jego cennych prac, w tym 
dziennik podróży na Syberię i Daleki 
Wschód. Trudno nawet dociec, jaką 
stratę poniosła wtenczas polska 
orientalistyka. Zniszczeniu uległ też 

wtedy fortepian Chopina. Kamienicę, 
a także sąsiedni budynek, skonfisko-
wano. Po nieszczęśliwym zamachu 
większość spiskowców wpadła w ręce 
Rosjan. Choć nie stało się to od razu. 
Schmidt zdołał jeszcze przygotować 
bomby, których użyto przy spaleniu 
w październiku ratusza na Placu 
Teatralnym (chodziło o spalenie waż-
nych dokumentów), a w lutym 1864 
r. użyto jego płynu samozapalającego 
do podpalenia schodów przed salą, 
na której balowano na cześć Berga. 
Pracując nad trującym gazem, który 
miał być wykorzystany przeciwko 
Rosjanom, sam o mało nie postra-
dał życia. Po aresztowaniu Antoni 
Schmidt został skazany na śmierć 
wraz z Pawłem Landowskim i Domi-
nikiem Krasuskim (w zamachu brał 
też udział jego brat Feliks Krasuski, 
uzdolniony rzeźbiarz). Legenda mówi, 
że cała trójka żegnała się z życiem, 
stojąc już na stokach Cytadeli, gdy 
w ostatniej chwili przed egzekucją 
„na scenę” przygalopował na rączym 
wierzchowcu Gruzin, książę zresz-
tą, któremu miał Landowski ocalić 
kiedyś życie, i wręczył namiestnikowi 
list nakazujący cofnięcie wyroku. 
Berg rozkazał zdjąć Landowskiemu 
i Schmidtowi stryczki. Powieszono 
„tylko” Krasuskiego, oficera powstań-
czego żandarmów-sztyletników, który 
osobiście rzucał na Berga bomby.

Cofnięcie wyroku narazi ło 
Schmidta na zarzut, że zdradził. 
Faktem jest na przykład, że jego 
współtowarzysz, Landowski, zresztą 
działacz powstańczy, który wydał 
rozkaz zamachu, później ukrywa-
jący się i walczący m.in. w oddziale 
ks. Brzóski, po aresztowaniu złożył 
w śledztwie dość obszerne zezna-
nia, w których umoczył wielu ludzi. 
Landowski został uratowany dzięki 
interwencji matki, która wybłagała 
dla syna u cesarzowej Elżbiety 20 
lat zesłania. Możliwe, że niejako przy 
okazji kobieta ubłagała o litość także 
dla Schmidta. Plotki o rzekomej 
zdradzie Schmidta rozchodziły się, 
choć także inni uczestnicy zamachu 
mieli sporo szczęścia. Za prawdziwego 
szczęściarza mógł się uważać zama-
chowiec Roch Borysik (1822-1898), 
z zawodu lekarz, który został skazany 
przez sąd polowy na li tylko 12 lat 
ciężkich robót w kopalniach syberyj-
skich. Zarzut zdrady towarzyszył już 
całemu życiu Antoniego Schmidta, 
choć historyk J. Liszka przypuszcza, 
że nie był poparty faktami. Dodajmy, 
że rodzina Schmidtów i tak dała 
ogromną daninę krwi; w powstaniu 
tym zginęli bowiem jego dwaj bracia. 
Antoni Schmidt na wygnaniu zaj-
mował się fotografowaniem. Miał też 
wtedy odesłać do rodziny Traugutta 
krzyż, pamiątkę po dyktatorze, który 
jednak nie zachował się do naszych 
czasów. Do Polski wrócił po 10 latach. 
Żyło mu się ciężko, aż przeniósł się do 
Krążka, gdzie prowadził aptekę. Już 
po śmierci notkę o Schmidcie, jako 
zdrajcy spisku przeciwko Bergowi, 
zamieścił w księdze wydanej w 40-
lecie powstania Józef Chołodecki, 
niezbyt rzetelny publicysta z prze-
łomu XIX i XX w. J. Liszka cytuje 
w pracy o naszym bohaterze artykuł 
Michaliny Borowczyk, która znalazła 
w tajnych aktach oberpolicmajstra 

Warszawy (ze zbiorów Archiwum Akt 
Dawnych) nazwisko Schmidta obok 
powstańca Smoczyńskiego. Z notki 
nie można jednak wysnuć wniosku, 
czy Schmidt wydał Smoczyńskiego, 
czy też był wraz z nim przeznaczony 
do aresztowania. Wreszcie był w tym 
czasie w Warszawie subiekt o takim 
samym nazwisku, który był posądza-
ny o zdradę i nawet został zgładzony 
na rozkaz Landowskiego. Dziś, po 
latach, trudno wydać jednoznaczną 
ocenę, wydaje się jednak, że te posą-
dzenia nie miały podstaw. O Antonim 
Schmidtcie (a także o mieszkającej 
w Krążku rodzinie Krajewskich) wspo-
mina w swych „Dziennikach” Stefan 
Żeromski. Nie jest to jakiś przypadek, 
bo brat Antoniego, Ignacy, był nawet 
ojcem chrzestnym pisarza. Znalazł się 
też aptekarz z Krążka i jego najbliższa 
rodzina w gronie bohaterów książki 
Barbary Wachowicz „Ciebie jedną 
kocham” (W-wa 1979).

Sylwetka. Stanisław Ciszewski, 
pierwszy polski profesor etnogra-
fii. Trudno w to uwierzyć, ale jest 
prawdą, że późniejszy profesor et-
nografii i etnologii na Uniwersytecie 
Lwowskim Stanisław Ciszewski 
urodził się 18 XII 1865 r. właśnie 
w Krążku, jako syn nadsztygara 

tutejszych kopalni, Piotra, i Anny 
z Ciechowiczów. Stanisław był ich 
najstarszym dzieckiem, poza nim 
mieli jeszcze dwie córki. Był Ciszew-
ski wnukiem Wojciecha, szlachcica 
pieczętującego się herbem Zadora. 
Ciszewscy pochodzili z powiatu stop-
nickiego. Za udział w powstaniu listo-
padowym ród ten znacznie finansowo 
podupadł. Ojciec naszego bohatera 
został zaś górnikiem z tych samych 
względów, dla których do pracy pod 
ziemię szło jeszcze w latach 80. XX 
w. wielu młodych Polaków - chroniło 
to od poboru do wojska, a w czasach 
carskich służba w armii to nie było 
liche 12 miesięcy, ale bywało, że 
15 lat, a nawet więcej! Wiemy, że 
Ciszewski senior był ceniony przez 
tutejszą społeczność, doceniany 
przez zwierzchników i lubiany przez 

górników, „których interesów zawsze 
bronił” - jak pisze Anna Kutrzebianka 
w „Polskim Słowniku Biograficznym”. 
Gimnazjum kończył młody Ciszewski 
w Częstochowie, gdzie był uczniem 
m. in. znanego slawisty Bronisława 
Grabowskiego, współpracownika 
miesięcznika geograficzno-etnogra-
ficznego „Wisła”, organu Polskiego 
Towarzystwa Etnologicznego w War-
szawie. Łatwo więc domyślić się, skąd 
się wzięły późniejsze zainteresowania 
Stanisława. Już wtedy dużo wędrował 
po okolicy, poznając życie codzienne 
prostych ludzi. Wszystko skrzętnie 
notował. W 1888 r. był pomocnikiem 
aptekarza w Skale i to wtedy powsta-
ły jego artykuły dla „Wisły” (nr 1 
i następne) w cyklu zatytułowanym: 
„Ludowe nazwy skał, pól itp. w dolinie 
Prądnika”.

Następnie młody naukowiec 
pełnił funkcję kustosza powstałego 
wtenczas przy warszawskim ogro-
dzie zoologicznym Muzeum Etno-
graficznego. Studia etnologiczne 
i językoznawcze, dzięki stypendium 
rapperswilskiemu, odbył w Pradze, 
Zagrzebiu, Berlinie i Lipsku (łącznie 
zajęło mu to osiem lat 1889-97). Był 
wówczas uczniem wielu wybitnych 
profesorów, m. in. Tomasza Masa-

ryka, późniejszego twórcy niepodle-
głej Czechosłowacji i jej pierwszego 
prezydenta. W tych latach umarli 
jednak jego ukochani rodzice, matka 
w 1890 r., a ojciec w dwa lata póź-
niej. Mimo ciosu, jakim była dla 
niego śmierć zwłaszcza ubóstwianej 
matki, nie przerwał nauki. Był już 
wtedy doktorem filozofii, szlifował 
języki obce (w sumie znał francuski, 
niemiecki, rosyjski, czeski, serbsko-
chorwacki i bułgarski). Jeszcze będąc 
bardzo młodym człowiekiem, posiadł 
ogromną wiedzę z zakresu etnologii, 
antropogeografii i językoznawstwa, 
która zaowocowała licznymi dzie-
łami naukowymi, z najważniejszą 
dla nas książką, bo tyczącą się 
naszego terenu: „Lud rolniczo-gór-
niczy z okolic Sławkowa w powiecie 
olkuskim” (ZWAK t. 10-11, 1886-
1887). Zaznaczmy, że praca ta wyszła 
drukiem, gdy Ciszewski miał 21 lat! 
Książka zawiera lokalne podania 
i legendy, opisuje zwyczaje i gwarę, 
nie brak w niej nawet anegdot. Pla-
nował zresztą Ciszewski, że napisze 
jeszcze większą pracę tego rodzaju, 
która będzie dotyczyć całego regio-
nu, ale z zamierzonych kilku tomów, 
ukazał się tylko jeden „Krakowiacy” 
(t. 1, 1894), co nie zmienia faktu, 
że wydawnictwo to uważane jest za 
jedną z najlepszych polskich książek 
folklorystycznych XIX w.

Za pracę pionierską uważana jest 
jego rozprawa „Bajka o Midasowych 
uszach” (1899). Dużo publikował, 
będąc na studiach za granicą (m. 
in. „Próbki poezji chorwacko – serb-
skiej”). Spod jego pióra wyszło też 
nieukończone studium „Powieści 
z tysiąca i jednej nocy” („Wisła” 
1888 i 1892). Od 1898 r. pracował 
Ciszewski jako urzędnik na kolei 
warszawsko-wiedeńskiej, a potem 
w urzędzie akcyzowym w Sierpcu. 
Od 1900 r. zaczął się zajmować 
pracami na temat zwyczajów pierwot-
nych („Wróżda i pojednanie”, W-wa 
1900, oraz „Ognisko”, Kraków 1903, 

i „Kuwada”). W latach 1910-12 był 
Ciszewski profesorem etnografii i et-
nologii na Uniwersytecie Lwowskim. 
Zaznaczmy, że tę katedrę stworzono 
specjalnie dla niego! Zaczął z biglem, 
wykładając etnografię Australii, Me-
lanezji, Mikronezji i Polinezji. Szybko 
jednak i to pod dość błahymi powo-
dami (nie dostał dłuższego urlopu na 
pisanie książek, brakowało dlań też 
pomocy naukowych i ponoć dener-
wowała go sama praca wykładowcy, 
która odbijała się na jego zdrowiu) 
porzucił stanowisko. O powodach 
swego odejścia napisał nawet broszu-
rę „Dlaczego ustąpiłem z katedry na 
Uniwersytecie Lwowskim?”. Był to już 
zmierzch jego kariery naukowej, choć 
wydał jeszcze niejedną książkę, by wy-
mienić szereg prac przyczynkarskich, 
jak np. „Czaszki ludzkie z kłódkami”, 
„Samur”, „Do bulli gnieźnieńskiej”, 
„Wygadzanie, pożyczka i odsetki”. 
Zza katedry wrócił był wówczas na 
stanowisko urzędnikiem akcyzowym 
(w Makowie Mazowieckim). Podczas 
wojny ewakuowany w głąb Rosji, 
wrócił do kraju dopiero w 1918 r. 
Jeszcze tylko w 1924 r. został człon-
kiem Polskiej Akademii Umiejętności. 
Na te lata przypadają ostatnie jego 
większe prace: „Studia etnologiczne. 
Sól” (1922) i „Żeńska twarz” (Kraków 
1927). W ostatnich latach życia sepa-
rował się od ludzi, a nadpobudliwo-
ścią zupełnie zszargał sobie nerwy. 
Zmarł w Warszawie 27 V 1930 r., 
pochowano go na Powązkach.

W latach 1925-36 ukazały się 
zebrane w czterech tomach „Prace 
etnograficzne” Stanisława Ciszew-
skiego. Anna Kutrzebianka tak opi-
sała jego warsztat pracy i osiągnięcia: 
„opanował doskonale metodę pracy 
w terenie, w której, jak i w werto-
waniu olbrzymiej literatury swego 
przedmiotu, odznaczał się niezwykłą 
pracowitością. /.../ Duża skala 
zainteresowań, przerzucanie się 
zagadnień ściśle językowych do 
monografii etnograficznych, od zwy-
czajów współczesnych do przeszłości, 
szukanie genezy dzisiejszych form 
współżycia ludzi przez wyjaśnianie 
pierwotnych form ustroju, wpłynęło 
na wszechstronną i obiektywną ocenę 
każdej omawianej kwestii. /.../ Prace 
ustrojowe Ciszewskiego przyniosły 
oryginalną koncepcję pierwotnej więzi 
społecznej, opartej na idei pokrewień-
stwa. Pisał stylem łatwym, ładnym, 
subtelnością dociekań i precyzją 
metody wyprzedził współczesnych 
i wybił się na czoło etnologów pol-
skich”. By oddać sprawiedliwość, 
dodajmy, że Ciszewski nie był pierw-
szym etnografem urodzonym w tej 
okolicy ziemi olkuskiej. Około 1840 
r. urodził się bowiem w Bolesławiu 
Jan Ziemba, etnograf, autor książki 
„Zwyczaje pogrzebowe w okolicach 
Uszycy na Podolu rosyjskim”.

Także w Krążku mieszkał Piotr 
Przesmycki (ur. w 1869 r. w powiecie 
bielskim), absolwent dąbrowskiej 
Sztygarki, wieloletni jej nauczyciel, 
współorganizator Muzeum Geolo-
gicznego przy tej szkole, uczestnik 
rewolucji 1905 r., mierniczy kopalń 
bolesławskich, autor „Przewodnika 
po Krakowsko-Wieluńskiem paśmie 
górskim” (1908), „Mapy geologicznej 
północno-wschodniej części Zagłę-
bia Śląskiego” (1923) i „Monografii 
przyrodniczej powiatu olkuskiego 
z mapą geologiczną” (1929). Znany 
w kraju inżynier stał się pierwo-
wzorem postaci Falkiewicza z po-
wieści „Czarne skrzydła” Juliusza 
Kaden-Bandrowskiego. Książkę tę 
oparł Kaden-Bandrowski na swoich 
bezpośrednich obserwacjach pod-
czas pobytu w Dąbrowie Górniczej 
w latach 1923-24. Jej akcja toczy się 
wokół głośnej w tamtym czasie tra-
gedii w kopalni „Reden” (w 1921 r.). 
Występują w niej obok działaczy PPS 
i KPP wyzyskujący prostych robotni-
ków zagraniczni i rodzimego chowu 
kapitaliści (kopalnia „Reden” należała 
do Towarzystwa Francuskiego). Jest 
to ekspresyjna powieść z kluczem, 
obok Falkiewicza-Przesmyckiego, 
mamy tak także: Mieniewskiego, 
czyli wybitnego socjalistę Ignacego 
Daszyńskiego, Drążka, czyli posła 
J. Cupiała itd. Wydanie powieści 
(najpierw w latach 1925-26 w tygo-
dniku „Świat”, a w zmienionej formie 
w 1928-29), sprowadziło na głowę 
Bandrowskiego gromy za rzekome 
szkalowanie ruchu robotniczego i jego 
socjalistycznych działaczy. Wróćmy 

jednak do samego Przesmyckiego. 
Wiemy, że jeszcze w 1939 r. uczył 
w dąbrowskiej Sztygarce.

W 1902 r. zamieszkał w Krążku 
Józef Waśniewski, zawiadowca (dy-
rektor) kopalni „Ulisses”, który 
przeniósł się tu z Dąbrowy Górniczej. 
Józef Waśniewski pochodził ze zubo-
żałej rodziny szlacheckiej z Mazowsza 
(herbu Bończa). Należał do działaczy 
niepodległościowych związanych 
z PPS. Był kolegą szkolnym Stefana 
Okrzei (słynny bojowiec PPS z 1905 
r., stracony na stokach warszawskiej 
Cytadeli), przyjaźnił się z J. Piłsud-
skim, Walerym Sławkiem (odwiedzali 
go w domu w Dąbrowie Górniczej), 
Montwiłłem-Mireckim (stracony 
w 1908 r.). Józef Waśniewski zmarł 
w 1938 r. Jego syn Jan Waśniewski 
(1896-1945), który przez pewien czas 
też mieszkał w Krążku, był przed-
wojennym dziennikarzem Polskiego 
Radia i pisarzem, autorem wydanej 
w latach 30. tzw. trylogii górniczej: 
„Na podszybiu”, „Ognie w pirytach” 
i „Po dniówce”. W Krążku (i w Rado-
miu) napisał Waśniewski pierwszą 
powieść, zatytułowaną „Przed zagła-
dą”, która była drukowana w 1925 
r. na łamach krakowskiej gazety 
„Nowa Reforma”. Zmarł na robotach 
w Niemczech, krótko przed końcem 
wojny. Powieści Waśniewskiego zo-
stały w ostatnich latach wznowione 
staraniem Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Bolesławiu.

Właśnie mieszkańcy Krążka: 
Waśniewscy, Schmidtowie, Kramar-
czykowie, Ossowscy i Gromkiewi-
czowie stworzyli w 1902 r. Macierz 
Szkolną, czyli bibliotekę. Złożyły się 
na nią książki ofiarowane przez te 
szacowne rody. Jej pierwszą siedzibą 
był właśnie Krążek. Do I wojny świa-
towej sąsiadowała z apteką Antoniego 
Schmidta, potem przeniesiono ją do 
Bolesławia.

Z Krążka pochodził też Bronisław 
Probież, który należał do grupy rzeź-
biarskiej Pawła Turbasa, wykonującej 
prace rzeźbiarskie we wnętrzu kościo-
ła bolesławskiego w pocz. XX w.

II wojna. W kampanii wrze-
śniowej walczył urodzony w Krążku 
w 1899 r. Konrad Marian Krajewski. 
Był synem nadsztygara. W młodości 
działał w spółdzielczości, OSP i PTTK. 
Jak wielu młodych ludzi, brał udział 
w 1918 r. w rozbrajaniu Austriaków. 
Po II wojnie działał w szkolnictwie 
wojskowym. Zmarł w 1977 r., w wieku 
78 lat, mając stopień generała bry-
gady. We wrześniu 1939 r. zginął 
mieszkaniec Krążka Józef Sośnierz. 
W niemieckim obozie Mittelbau 
(wcześniej więziony w Gross Rosen /
Rogoźnica/) zginął urodzony w 1914 
r. w Krążku, mieszkaniec Olkusza, 
Tadeusz Leśniak. Z Linzu, podobozu 
Mauthausen, nie wrócił urodzony 
w Krążku, zamieszkały w Ujkowie 
Nowym, urzędnik Marian Kulawik 
(1908-1945). Kilka lat w hitlerowskich 
obozach spędziła zasłużona nauczy-
cielka szkół w Bolesławiu i Olkuszu 
Irena Kozubowska (1900-1999). Była 
córką Janiny Kozubowskiej, malarki, 
urzędniczki kopalni „Renard”. Za 
działalność w AK i po aresztowaniu 
przez gestapo najpierw umieszczono 
Irenę Kozubowską w ciężkim więzie-
niu w Mysłowicach, potem w sierpniu 
1942 r. wywieziono do Oświęcimia, 
skąd pod koniec 1944 r. trafiła jeszcze 
do słynnego obozu dla kobiet w Ra-
vensbruck, a na krótko przed końcem 
wojny jeszcze do Bergen-Belsen. 
Wyzwolili ją Amerykanie. O szacun-
ku, jakim darzyli ją byli uczniowie, 
niech świadczy fakt, że wiele lat, 
aż do śmierci, Irena Kozubowska 
mieszkała u swej byłej uczennicy 
w Olkuszu. Dodajmy też, że jej brat, 
Tadeusz, zginął jako podporucznik, 
dowódca czołgu we Francji, w 1940 r. 
W KL Auschwitz przeszło rok spędziła 
urodzona w 1925 r. w Krążku Józefa 
Skubis, która trafiła tam za samowol-
ny wyjazd z robót przymusowych do 
chorej matki.

Powojenny Krążek zdecydowa-
nie zmienił swe przemysłowe obli-
cze. Nadmieńmy jednak, że jeszcze 
w latach 60. i 70. XX w. odzyskiwano 
tutaj metal ze starych hałd.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Szkic o dziejach 

Krążka
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Klienci Studia Venus Expert 
w  Olkuszu  od  początku 
lutego mogą zadbać nie tylko 
o ciało, ale i włosy. Niedawno 
otwarto tam bowiem firmowy 
Salon L’oreal. Zainteresowani 
kompleksową  ofertą Venus 
powinni odwiedzić Studio do 
końca  lutego.  Jeszcze  przez 
kilka dni na wszystkich czekają 
atrakcyjne promocje.

Studio Venus działa już od ośmiu lat. Od 1 
lutego zmieniła się siedziba – nowe miejsce 
mieści się przy  ul. Szkolnej 3. Najlepszą 
wizytówką salonu są zadowolone klientki, 
które zawsze mogą liczyć na profesjonalną 
obsługę i ekskluzywne kosmetyki. W Venus 
stosuje się bowiem najbardziej renomowane 
produkty kosmetyczne hiszpańskich marek: 
Sesderma i Skeyndor. Gwarancją najwyższej 
jakości wykonywanych zabiegów  są także 
najlepsze urządzenia. Klientki mogą korzystać 
m. in. z  karboksyterapii, lipodermologii, de-
pilacji laserowaej (Light Sheer), beauty defect 
repair, mezoterapii mikroigłowej, zamykania 
naczynek (IPL).

Teraz do szerokiej gamy kosmetycznych zabie-
gów dodano najwyższej klasy usługi fryzjerskie. 
W Salonie L’oreal nawet najbardziej wymagają-
cy Klienci znajda coś dla siebie. Poza usługami 

bazującymi na linii Kerastese  można skorzystać 
z ekskluzywnych usług L’oreal Expert.

- Oferujemy naszym Klientkom kompleksowe 
usługi. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że 
używamy ekskluzywnych kosmetyków, które 
Panie odwiedzające nasz salon bardzo sobie 
chwalą. Systematycznie szkolimy nasz personel 
i aktualizujemy ofertę zabiegów, by sprostać 
oczekiwaniom najbardziej wymagających 
Klientów – opowiada właścicielka Studia Urody 
Venus Agata Piś.

Na Klientki czekają niesamowicie atrakcyjne 
promocje. Każda z Pań, która zdecyduje się 
na kosmetyczny zabieg, otrzyma 50 proc. 
rabatu na usługi fryzjerskie. Z kolei Klientki 
korzystające z usług fryzjerskich mogą liczyć 
na 50 proc rabatu na kolejną tego typu usługę 
lub dowolny zabieg kosmetyczny. 

Wszelkie informacje na temat Studia Venus 
Expert, a także aktualne promocje, znajdziecie 
na: 

Studio Venus Expert 
Olkusz ul. Szkolna 3 

Pon - Pt 8-20, Sob 8-14
Tel. 501-310-050, 531-798-480
E-mail: venus@venus-olkusz.pl

Nowy saloN – Nowa loKalIZaCJa

Wybiorą nowych radnych
wolbrom

Ewa�Barczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Wol-
brom ogłosił terminy zebrań wybor-
czych w siedmiu okręgach, gdzie 
będą wybierani radni do nowej 
jednostki pomocniczej gminy pod 
nazwą „Miasto Wolbrom”. Rada 
miasta, podobnie jak rady sołec-
kie na wsiach, będzie miała głos 
doradczy w sprawach ważnych dla 
Wolbromia. Jej zadaniem będzie m. 
in. uchwalanie programów działa-
nia „Miasta” i planu finansowego 
w ramach środków przyznanych 
w budżecie Gminy.

Decyzję o powołaniu do życia jed-
nostki pomocniczej Gminy Wolbrom 
pod nazwą „Miasto Wolbrom” Rada 
Miejska w Wolbromiu podjęła na 
wniosek przewodniczącego Dariusza 
Gorgonia 27 sierpnia 2015 r. Później 
przez kilka tygodni trwały dyskusje 
i prace nad ostatecznym kształtem 
zasad i trybu przeprowadzania wybo-
rów do nowej jednostki pomocniczej. 
Ostateczne decyzje w tej sprawie 
zapadły wraz z przyjęciem stosownej 
uchwały na sesji RM 29 grudnia 
2015 r. W drodze kilkutygodniowych 
ustaleń zdecydowano ostatecznie, że 
wybory radnych do rady miasta będą 
się odbywały na zasadach analogicz-
nych do wyborów do rad sołeckich, 
czyli na specjalnie zwołanych zebra-
niach w poszczególnych siedmiu miej-
skich okręgach wyborczych. Rada 
będzie liczyła 15 członków, którzy 
będą pracowali społecznie. Kadencja 
Rady Miasta Wolbromia będzie trwała 
4 lata, licząc od dnia wyborów.

Jak wynika z przyjętego przez 
Radę Miejską w Wolbromiu statutu 
Miasta Wolbrom zakres uprawnień 
i możliwości działania jednostki 
pomocniczej są dosyć ogólnikowe. 
Radni Rady Miasta będą zajmowali 
się sprawami publicznymi o zna-
czeniu lokalnym, a w szczególności: 
tworzeniem warunków uczestnictwa 
mieszkańców w realizacji zadań 
gminy oraz harmonijnego jej roz-
woju, rozwijaniem działań na rzecz 
integracji mieszkańców Wolbromia 
oraz organizowaniem samopomocy 
mieszkańców, działaniem na rzecz 
rozwoju samorządności mieszkańców 
służące zaspokajaniu ich zbiorowych 
potrzeb i poprawie warunków życia, 
zapewnieniem udziału mieszkańców 
w rozpatrywaniu spraw związanych 
z miastem, a także organizowaniem 
i koordynowaniem inicjatyw i przed-
sięwzięć społeczności lokalnych. 
„Miasto” będzie realizowało swoje 
zadania za pośrednictwem wybranych 
przez mieszkańców organów (rady 
miasta i zarządu, kontrolowanych 
przez komisję rewizyjną) we współ-
pracy z radą miejską, burmistrzem, 
jednostkami organizacyjnymi gminy 
i innymi podmiotami działającymi na 
terenie miasta.

Prawo uczestniczenia w zebra-
niu wyborczym oraz bierne i czynne 
prawo wybierania przysługuje miesz-
kańcom miasta, którzy ukończyli 18 
lat i stale zamieszkują na terenie 
danego okręgu wyborczego. Z zasady 
w gronie rady miasta powinni zna-
leźć się ludzie zainteresowani pracą 
społeczną na rzecz rozwoju swojego 
środowiska lokalnego w różnych 
dziedzinach i ogólnie pojętego dobra 
mieszkańców. W 6 okręgach wy-

borczych mieszkańcy wybiorą po 2 
członków do rady miasta, natomiast 
liczący najwięcej mieszkańców okręg 
wyborczy nr 1 będzie miał w radzie 
3 przedstawicieli. Wybory będą 
ważne, jeżeli na zebraniu wyborczym 
w pierwszym terminie pojawi się co 
najmniej 10% mieszkańców okręgu, 
a w przypadku niedopełnienia tego 
warunku - w drugim terminie, pół 
godziny później, już bez względu na 
liczbę obecnych. Głosować można 
tylko osobiście, a wybory są tajne. 
Kontrolę nad prawidłowym przepro-
wadzeniem wyborów będzie miała 
powołana spośród obecnych na zebra-
niu komisja. Członkami Rady Miasta 
Wolbrom zostaną kandydaci, którzy 
uzyskają w głosowaniu największą 
liczbę głosów.

Wszystkie zebrania wyborcze 
odbędą się w miejscach zwyczajowych 
punktów wyborczych dla każdego 
z okręgów, a oto szczegóły:

- 18 marca (sobota) o godz. 
16.00 w budynku Gimnazjum Nr 
4 na os. Wł. Łokietka 10 odbędzie 
się spotkanie mieszkańców okręgu 
wyborczego nr 1, który obejmuje os. 
Łokietka oraz Szwedy i ul. Zieloną 
i Celielnianą;

- 19 marca (niedziela) o godz. 
16 w tym samym budynku Gimna-
zjum Nr 4 na os. Wł. Łokietka 10 
swoich radnych wybiorą mieszkańcy 
okręgu nr 2, czyli os. Bolesława Chro-
brego i ul. Wiejskiej;

- 25 marca (sobota) o godz. 16 
w budynku szkoły przy ul. Mariackiej 
28 odbędzie się zebranie wyborcze 
okręgu 3, obejmującego ulice: Aka-
cjową, Boczną, Dębową, Dojazdową, 
Glinianą, Jabłoniową, Jaśminową, 
Jesionową, Klonową, Kotliny, Kościel-

ną, Kościuszki, Lipową, Mariacka, 
Miechowską, Miodową, Moniuszki, 
Na Stoku, Nową, Nowakowskiego, 
Orzechową, Różaną, Sadową, Sta-
wową, Szosę Miechowską, Wąską, 
Wąwóz, Wiśniową, Wspólną, Wy-
zwolenia, Zacisze, Złotą oraz Żwirki 
i Wigury;

- 4 marca ( sobota) o godz. 16 
w remizie OSP w Wolbromiu przy ul. 
Strażackiej 1 wybierać będą miesz-
kańcy okręgu nr 4, czyli ulic: 20 
Straconych, 29 Listopada, 3 Maja, 
Garbarskiej, Górnej, Kilińskiego, 
Konopnickiej, Krakowskiej, Krótkiej, 
Krzywej, Marszałka Piłsudskiego, 
Ogrodowej, Ordona, Orzeszkowej, 
Pompki, Rynku, Staszica, Strażackiej, 
Targowej, Wodnej i Żurawia;

- 11 marca 2017 r. (sobota) 
o godz. 16 w Domu Kultury przy ul. 
Leśnej 2 odbędą się wybory w okręgu 
nr 5, obejmującym os. Skalska;

- 12 marca (sobota) o godz. 
16 w Domu Kultury swoich radnych 
wybiorą mieszkańcy okręgu 6 czyli 
ulic: 1 Maja, Fabrycznej do nr 24, 
Kamiennogórskiej, Leśnej, Placu 
Wolności, Skalskiej, Słonecznej, 
Szosy Olkuskiej, Za Lasem i osiedla 
XX-Lecia PRL;

- 26 marca (niedziela) o godz. 
16 w budynku szkoły przy ul. Pod 
Lasem 1 wybierać będą mieszkańcy 
okręgu nr 7 obejmującego: ulice: 
Brzozowską, Cypriana Kamila Norwi-
da, Domy Fabryczne, Domy Kolejowe, 
Fabryczną od nr 25, Juliusza Słowac-
kiego, Kamienną Górę, Łukasińskie-
go, Młyńską, Okrzei, Pisarówkę, Pod 
Lasem, Polną, Sosnową, Świerkową 
i osiedle Łukasińskiego.

Zmarł Zbigniew  
Czerwiński

olkusz
Piotr�Kubiczek

We wtorkowy wieczór w wieku 
63 lat zmarł Zbigniew Czerwiński, 
wieloletni działacz olkuskiego 
KS-u, społecznik od najmłodszych 
lat zakochany w piłce nożnej.

Środowisko sportowe straciło 
kolejną rozpoznawalną postać. Śp. 
Z. Czerwiński zapisał się w klubo-
wej historii jako dobry gospodarz 
i oddany członek zarządu, w którym 
pełnił funkcję skarbnika. Zmarły 
sporą część swojego życia spędził na 
boisku w roli sędziego. Poprowadził 
setki spotkań na różnych szczeblach 
rozgrywkowych, ostatnio kończąc 
swoją przygodę arbitra w Olkuskiej 

Lidze Oldbojów.
Był niepisanym gospodarzem 

obiektu na Czarnej Górze, przygoto-
wywał boisko do gry, dbał o porządek 
w magazynie na sprzęt sportowy 
i przede wszystkim o to, aby zawod-
nikom podczas treningów i meczów 
niczego nie brakowało.

Odszedł zbyt szybko. W ostat-
nich latach zmagał się z problemami 
zdrowotnymi.

Szkolenia w Urzędzie 
Skarbowym

olkusz
Urząd�Skarbowy�w�Olkuszu

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Olkuszu zaprasza na bezpłatne 
szkolenia

27 lutego 2017 r. godz. 10:00
miejsce szkolenia: Urząd Skarbo-
wy w Olkuszu ul. Budowlanych 

2 – pokój 106
temat szkolenia:  

Ulga prorodzinna oraz preferen-
cyjne rozliczenie osoby samotnie 

wychowującej dzieci.

-27 lutego 2017 r. godz. 09:00
miejsce szkolenia: Urząd Skarbo-
wy w Olkuszu ul. Budowlanych 

2 – pokój 105
temat szkolenia:  

zakończenie działalności gospo-
darczej – remanent likwidacyjny, 

VAT-Z.
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KALENDARIUM

=24 lutego
16:00 Lego Batman: film (3D DUBBING)
18:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=25 lutego
16:00 Lego Batman: film (3D DUBBING)
18:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=26 lutego
16:00 Lego Batman: film (3D DUBBING)
18:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=27 lutego
16:00 Lego Batman: film (3D DUBBING)
18:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=28 lutego
16:00 Lego Batman: film (3D DUBBING)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)

=24 lutego
15:15 Ostatni smok świata (2D DUBBING)
16:00 Zerwany kłos (2D Pl)
17:00 McImperium (2D NAPISY)
18:00 John Wick 2 (2D NAPISY)
19:15 Milczenie (2D NAPISY)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=25 lutego
15:15 Ostatni smok świata (2D DUBBING)
16:00 Zerwany kłos (2D Pl)
17:00 McImperium (2D NAPISY)
18:00 John Wick 2 (2D NAPISY)
19:15 Milczenie (2D NAPISY)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=26 lutego
15:15 Ostatni smok świata (2D DUBBING)
16:00 Zerwany kłos (2D Pl)
17:00 McImperium (2D NAPISY)
18:00 John Wick 2 (2D NAPISY)
19:15 Milczenie (2D NAPISY)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=28 lutego
15:15 Ostatni smok świata (2D DUBBING)
16:00 Zerwany kłos (2D Pl)
17:00 McImperium (2D NAPISY)
18:00 John Wick 2 (2D NAPISY)
19:15 Milczenie (2D NAPISY)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=01 marca
15:15 Ostatni smok świata (2D DUBBING)
16:00 Zerwany kłos (2D Pl)
17:00 McImperium (2D NAPISY)
18:00 John Wick 2 (2D NAPISY)
19:15 Milczenie (2D NAPISY)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)
=02 marca
15:15 Ostatni smok świata (2D DUBBING)
16:00 Zerwany kłos (2D Pl)
17:00 McImperium (2D NAPISY)
18:00 John Wick 2 (2D NAPISY)
19:15 Milczenie (2D NAPISY)
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY)

=25 lutego
09:00 Halowe Mistrzostwa PPN Olkusz Orlików
17:00 I liga piłki ręcznej: SPR Olkusz - Jutrzenka 
Płock
=26 lutego
10:30 Rodzinne Rozgrywki Sportowe - Runda II - 
Pływalnia przy SP nr 2 w Olkuszu
11:00 Turniej Piłkarski OKS Słowik Olkusz - MAX-
TRANS CUP 2017

=27 lutego
14:00 Synapsy. Połączmy siły!
=01 marca
08:40 Baśnie Braci Grimm - spektakl teatralny 
w wykonaniu Teatru Współczesnego w Krakowie
10:10 Baśnie Braci Grimm - spektakl teatralny 

w wykonaniu Teatru Współczesnego w Krakowie
11:40 Dynastia Niziołków - spektakl teatralny 
w wykonaniu Teatru Współczesnego w Krakowie
=02 marca
17:00 Olgerd Dziechciarz „ Fascynująca historia 
Olkusza – fakty i mity” – wykład w ramach 
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

=03 marca
17:00 Wystawa Nowego Pokolenia - Karolina 
Skupińska, Aleksandra Sroka, Anna Wójcik

=24 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=25 lutego
17:00 Babski Comber na góralską nutę 
=27 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=28 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=01 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=02 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna

=03 marca
16:30 Piątkowe popołudnie z filmem, baśnią, bajką 
i bajeczką

=25 lutego
21:00 Dyskoteka Ostatkowa

=24 lutego
11:00 Język angielski 123 dla dorosłych
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży
=27 lutego
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci (3 grupy 
po 45 minut każda)
=28 lutego
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (dwie grupy 
po godzinie)
16:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych

=10 lutego
18:00 Spotkanie z poetką Kariną Stempel 
i promocja jej tomiku „Noc w Nome” - Galeria 
BWA Olkusz, ul. Szpitalna

=24 lutego
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=27 lutego
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:45 Plastyka dla dzieci
20:30 Zumba
=28 lutego
16:20 Zdrowy kręgosłup
16:45 Język angielski (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=01 marca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
=02 marca
16:15 Plastyka dla dzieci
16:20 Trening obwodowy
19:30 Latin Dance

=24 lutego
15:00 Język angielski dla dzieci (6-8 lat)
16:00 Język angielski dla dzieci (9-13 lat)
17:00 Język angielski dla dorosłych (gr. A1)
18:00 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)
=27 lutego
16:00 Joga
16:00 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego)
17:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci
=28 lutego
16:30 Klub Kresowy: różnice kulturowe
17:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:30 Tai Chi (obowiązują zapisy)
=01 marca
16:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania dla 
miłośników znaczków, monet, medali etc.
16:30 Spotkanie koła robótek ręcznych na drutach
17:30 Spotkania backpackersów, czyli jak i gdzie 
podróżować za grosze
=02 marca
16:00 Język rosyjski dla dzieci
17:00 Język rosyjski dla dorosłych
17:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:00 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca)
18:00 Malowanie na szkle, dekoracja artystyczna 
szkła (nauka od podstaw)

=24 lutego
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
17:00 Teatr Seniora w integracji z młodzieżą 
=27 lutego
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Język niemiecki dla Seniora 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
17:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego 
w wieku od 7-10 lat 
17:15 Zajęcia komputerowe dla początkujących 
=28 lutego
14:00 Wspólne Śpiewanie 
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla 
zaawansowanych 
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
=01 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Wspólne Śpiewanie 
16:00 Joga dla Seniorów 
=02 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
17:00 Międzypokoleniowy Klub Szachowy 
17:00 spotkania Kół Wędkarskich Nr1 i Nr2 PZW 
18:00 Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy - Kino 
Seniora w integracji z młodzieżą 

=26 lutego
12:00 Tropem Wilczym - bieg pamięci żołnierzy 
wyklętych - Rabsztyn
=01 marca
16:00 II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 
Olkusz
=04 marca
09:00 Mecz Pokoleń w Mechaniku - ZS nr 1 
Olkusz

„Mecz Pokoleń” 
po raz ósmy

olkusz
Piotr�Kubiczek

Od ośmiu lat Dyrekcja Zespołu 
Szkół Nr 1 w Olkuszu zaprasza na 
siatkarski „Mecz Pokoleń”. Co 
roku do „Mechanika” zjeżdżają 
nie tylko nauczyciele i przyjaciele 
szkoły, ale przede wszystkim jej 
absolwenci. To właśnie z myślą 
o nich przed laty powstał ten 
turniej.

Mijają lata, ale główny cel impre-
zy nie zmienił się. „Mecz Pokoleń” to 
przede wszystkim okazja do tworzenia 
pozytywnego klimatu do spotkań 
i zacieśniania więzi absolwentów ze 
szkołą. Turniej to również świetna 
szansa na propagowanie aktywnych 
form wypoczynku i popularyza-
cji zdrowej, sportowej rywalizacji 
w duchu fair-play.

Tegoroczny „Mecz Pokoleń” za-
planowano na sobotę 4 marca. Miej-
sce zmagań to samo co zwykle – sala 
gimnastyczna w „Mechaniku”, przy 

ul. Górniczej 12. Do dnia imprezy 
przyjmowane będą zgłoszenia drużyn 
drogą telefoniczną bądź mailową 
u głównego organizatora turnieju 
Adama Boreckiego (tel. 507 067 889, 
mail: adabor3@wp.pl). Chęć uczest-
nictwa w turnieju można również 
zgłaszać osobiście w pokoju nauczy-
cieli wychowania fizycznego w ZS nr 
1 oraz w dniu imprezy do godz. 9:00. 
Wtedy też odbędzie się losowanie, 
które wyłoni kolejność rozgrywanych 
spotkań. Przed rokiem najlepiej pod 
siatką poradził sobie zespół „Belfry 
i Przyjaciele” złożony z nauczycieli 
oraz absolwentów. Czas na rewanż 
ze strony innych drużyn.

- Jak zwykle zawody odbędą się 
w zgodzie z przepisami Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. Gwarantu-
jemy sympatyczną atmosferę, dobrą 
zabawę, a po zmaganiach na boisku 
przyjdzie też czas wspomnienia 
przy kawie – mówi Adam Borecki. 
- Do udziału w turnieju zapraszamy 
stałych bywalców, ale także nowe 
ekipy – dodaje miejscowy nauczyciel 
wychowania fizycznego.
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 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:

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.791377551, 32 3071234.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ogłoszenia 
drobne

już od
2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena - 60 gr./szt. (do nego-
cjacji). Tel.(796)177027.
=Sprzedam ci¹gnik "SAM" 
z blokad¹ tanio.  
Tel. (12)2823861.
=Komis Rowerowy, p³acimy 
gotówk¹, rtv-agd, itp. Plac  
Targowy. Tel.(502)261113.

mASzyny - nARzêDziA

=Przyczepê rolnicz¹ jednoosiow¹ 
Kiper 3,5 t. Tel.(692)674327.

uSługi
=FiRmA inTROLigATORSKA 
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 

kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do 
ga³êzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

BuDOWLAne

=Kompleksowe us³ugi remon-
towe, dachy. Tel.(881)301789.
=Us³ugi brukarskie, kostka przy 
pomnikach, oczyszczanie ogro-
dów, tarasy, schody.  
Tel.(731)692747.

eLeKTROTechniczne

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074

FinAnSOWO - PRAWne

=Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel.(512)777884.

Kancelaria Prawno-Finansowa 
Sudlex, ul. Augustiañska 8, 

Olkusz.
Œwiadczymy us³ugi doradztwa 
prawnego, w szczególnoœci: 

-przygotowujemy opinie prawne 
z gwarantowan¹ cen¹ 39 z³, 

-sporz¹dzamy pisma procesowe 
i urzêdowe, 

-pomagamy w otwarciu 
dzia³alnoœci gospodarczej, 

-oferujemy sta³¹ obs³ugê prawn¹ 
przedsiêbiorców,

-tworzymy regulaminy dla 
sklepów internetowych oraz 

dokumentacjê wymagan¹ przez 
GIODO.

Kontakt: Tel.(607)426076, 
olkusz@sudlex.pl

OKOLicznOœciOWe

=WESELA- obs³uga muzyczna 
-DJ, prezenter- imprezy 
okolicznoœciowe- zawodowo. 
www.pbmuzyka.pl.  
Tel.(501)384356.

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtañsze zdjêcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (mo¿liwoœæ dojazdu 

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

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania 
w domu u klienta).  
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, serwis. Bogucin 
Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY, DOJAZD. TEL.
(515)274430, (602)871305.

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

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.

nieRuchOmOœci
=Kupiê mieszkanie w Wolbro-
miu, najlepiej ul. Skalska.  
Tel.(514)250159.

LOKALe uŻyTKOWe

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

PRAcA
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. Ofe-
rujemy wysokie zarobki. Prome-
dica24, Kraków ul. Basztowa 3. 
Kontakt: Tel.(506)289107.

=Przyjmê kierowcê na trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(784)980707.
=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, równie¿ 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.

FAGUMIT Sp. z o.o. poszukuje 
pracownika do Dzia³u Marketingu. 

Wymagana znajomoœæ jêzyka 
angielskiego, mile widziana 
znajomoœæ drugiego jêzyka.  

Je¿eli jesteœ osob¹ 
komunikatywn¹, odpowiedzialn¹, 
dyspozycyjn¹, czekamy na Twoje 

CV ze zdjêciem pod adresem  
aga@fagumit.com.pl

=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

KOmuniKATy

nOWO OTWARTy zAK£AD 
POgRzeBOWy OgRÓD SnÓW... 
u Zarz¹dcy cmentarza w Wolbro-
miu, ul. Miechowska 79. niSKie 
ceny. Dy¿ur ca³odobowy. Tel.
(784)582513, (664)907102.

PTTK Ko³o Grodzkie im.  
Antoniego Wiatrowskiego 

w Olkuszu zaprasza cz³onków 
Ko³a na zebranie sprawozdawczo-

wyborcze dnia 2 marca 2017 r. 
o godz.16.00, drugi temin 16.30. 
Prosimy zabraæ legitymacje PTTK. 

Prezes Ko³a Grodzkiego PTTK 
Eugeniusz Foryœ.
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 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. 604 503 799, 604 979 399.

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

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, 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

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIRURG oRtopEDa
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

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.

Waldemar Pasich, specjalista ortopeda trauma-
tolog, specjalista medycyny sportowej, USG 
narządu ruchu. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 
Pon. 16:30-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 
604 489 612.

Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.

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

DERmatoloG
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl
Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.
Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.
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.

DIEtEtYK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Zastawnik, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.
Edyta Barczyk dr n. med. , Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

GastRoEntERoloG
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.  
695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 
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.

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek 
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

KaRDIoloG
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.

Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

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

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

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

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.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
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.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Poniedziałek od 
15.30.

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.

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

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

LoogoMOWA - Pracownia logopedyczna 
mgr Katarzyna Knopik – logopeda metody kra-
kowskiej. Gabinet mobilny (dojazd do pacjenta). 
Kontakt: 510 871 776  www.loogomowa.pl

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.

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

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

nEfRoloG
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802

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.

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09:00–13:00. 

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Maria Marciniak-Chmielewska, neurolog.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11. 
Rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 10.00-
17.00. Tel. 696 024 735.

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

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

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

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

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.  
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.

„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
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. Jana 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
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921.

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i 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.

psYCHIatRIa  
/ psYCHotERapIa
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.

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Diagnostyka i leczenie chorób 
i zaburzeń psychicznych. Przyjmuje środa, piątek 
13.00-19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefo-
niczna 519 343 030. www.psychiatra.olkusz.pl

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

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

Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz oraz Rynek 19, Wolbrom. 
Tel. 693 697 592.

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

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
w w w . m a r l i b o - m e d i c a . p l  
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 

Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
neonatologiczny, pediatryczny, pulmonologiczny 
dla dzieci i dorosłych.

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

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

Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. Reha-
bilitacja osób dorosłych, Masaż Leczniczy. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 Przychodnia GAL-MED (w rynku) 
lub wizyty dom. Kom. 505 503 249   an-medic.pl

Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenz ie .  Terapia  Manualna.  Olkusz ,  
ul. K. K. Wielkiego 54A. Te. 885 628 627.  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

staCja DIalIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 15A 
(Zatrudnimy pielęgniarki). Zapewnia dializy dla 
pacjentów z Olkusza i okolic. Tel. 32 645 49 02.

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

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.

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.

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

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.

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

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.

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

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

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  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

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

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, 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.

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.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 Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl
Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-
xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  
zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  
ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

URoloG
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.

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

UsG
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. 

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 

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

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

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

24-02-2017 Piątek ul. Konopnickiej 4

25-02-2017 Sobota ul. mickiewicza 7

26-02-2017 niedziela ul. Skwer 6

27-02-2017 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 28

28-02-2017 Wtorek ul. Rabsztyńska 2

01-03-2017 Środa ul. K. K. Wielkiego 62A

02-03-2017 czwartek ul. Sławkowska 13
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=Poszukuję osoby do odbierania 
dziecka ze szkoły z Osiedla Młodych, 
około 14.00. Tel. (733) 909512.
=Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 
przewozy międzynarodowe, wyjaz-
dy i zjazdy cotygodniowe, może też 
być do przyuczenia, po kursie. Tel.
(12)3895535, (601)481043.
=Zatrudnimy mechanika samocho-
dowego samochodów ciężarowych. 
Zarobki znacznie powyżej średniej 
krajowej. Podania proszę składać 
w sekretariacie RB Trans Service 
Bis przy al. 1000-lecia 2a w Olkuszu 
w godzinach 8.00-16.00 lub wysyłać 
na e-mail: rekrutacja@rbtransservice.
pl Tel. (32) 7547800.
=Kierowcę kat. B., transport mię-
dzynarodowy samochodami do 3,5 
t. wyjazdy 3/1 lub do ustalenia, wy-
nagrodzenie około 200 zł na dzień, 
średnio około 600 km dziennie, kie-
rowcy z doświadczeniem międzyna-
rodowym. Tel. (668) 829674.
=Zatrudnię kierowcę C+E, możli-
wość przyuczenia, przewozy między-
narodowe. Tel. (601) 796229.
=Zatrudnię operatora koparko-ła-
dowarki. Tel. (604) 562175.
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, znajo-
mość j.angielskiego, również do przy-
uczenia. Tel. (509) 020901.
=Przyjmę na staż kosmetyczkę (ma-
nicure, pedicure) . Tel. (509) 556872. 

=Przyjmę kierowcę do rozwozu pizzy 
w Bukownie. Tel. (796) 909424
=Oferta pracy: asystent biura i ad-
ministracji. Miejsce pracy: Osada 4, 
Klucze. Zakres obowiązków: prowa-
dzenie korespondencji firmy oraz bie-
żąca obsługa biura, fakturowanie oraz 
prowadzenie magazynu, prowadzenie 
dokumentacji zakupów i wysyłek to-
warów. Wymagania: wykształcenie 
wyższe (w tym licencjat) , znajo-
mość języków: angielski, w mowie 
-dobry, w piśmie -dobry, wymagane 
doświadczenie w fakturowaniu, zna-
jomość programu Symfonia, znajo-
mość j. angielskiego poziom B-1, B-2. 
E-mail: s.molenda@statech.pl Oferta 
z www.pup-olkusz.pl

=Zakład Rachunkowości i Doradztwa 
”Nest” sp. z o.o. zatrudni pracownika 
obsługi kadrowo-płacowej lub do księ-
gowości. Wymagania: wykształcenie 
wyższe, mile widziane ekonomiczne, 
techniczne lub administracja. Doświad-
czenie nie jest wymagane. Miejsce 
pracy: Olkusz. Umowa stała w pełnym 
wymiarze czasu. Podania i CV wysyłać 
mailem na adres: kuganda@onet.pl lub 
kontaktować się Tel. (502) 230160. 
Gwarantujemy niezłe zarobki oraz dobrą 
atmosferę w pracy. Więcej informacji o 
nas na stronie www.nest2.pl. 
=BRUKARZY, BRYGADY BRUKAR-
SKIE Z DOŚWIADCZENIEM. Tel. (12) 
2835500, (694) 437580.

=Oferta pracy: specjalista do spraw 
logistyki. Miejsce pracy: Osada 4, 
32-310 Klucze. Zakres obowiązków: 
prowadzenie korespondencji firmy 
oraz bieżąca obsługa administracyj-
na biura, prowadzenie dok. zakupu, 
wysyłek, współpraca ze spedytorami, 
organizowanie transportu, fakturo-
wanie. Wymagania: wykształcenie 
wyższe (w tym licencjat) , znajomość 
języków: angielski, w mowie -dobry, 
w piśmie -dobry, prawo jazdy kat. B. 
Znajomość j. angielskiego na pozio-
mie B-1, B-2. E-mail: s.molenda@
statech.pl Oferta z www.pup-olkusz.
pl

=Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego Lewiatan w Bolesławiu. 
Umowa na pełny etat. Zainteresowa-
ne osoby proszę o dostarczenie CV do 
sklepu: Bolesław, Główna 46.

=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłod-
nie, wyjazdy tygodniowe. Tel. (784) 
980707.

=Pracuj jako Opiekun/ka osób star-
szych w Niemczech i Anglii. Organi-
zujemy kursy językowe i szkolenia 
przedwyjazdowe. Oferujemy wysokie 
zarobki. Promedica24, Kraków ul. 
Basztowa 3. Tel. (506) 289107.

=Zatrudnię osobę do biura. Tel. 
(601) 890775, (693) 415575.

Szukam pracy

= P i s z ę 
w n i o s k i /
b iznesplany 
do PUP i UE 
i inne pisma 
Piszę wnio-

ski / biznesplany pod dotacje z PUP 
i pożyczki z EU. Krótkie terminy, pro-
fesjonalnie i z empatią - indywidual-
ne podejście i wyczucie - do każdej 
działalności LOGOTYP FIRMOWY 
WE WNIOSKU BIZNESPLANY POD 
KREDYTY BANKOWE W OFERCIE ... 
Olkusz. Tel. (508) 058011. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=34 lat prawo jazdy kat. B pracujący 
jako pracownik produkcji,kierowca 
magazynier,pracownik do montażu 
okien,pracownik meblowy szuka pra-
cy. tel: Olkusz. Tel. (506) 951756.
=Umyję okna. Tel. (698) 994735.
=ŁOWCY REKLAM POSZUKIWANI 
Stała, dodatkowa, etat, część, zlece-
nie, o dzieło. Każda forma pracy jest 
tutaj możliwa Jeśli widzisz się w kon-
taktach „biznes dla biznesu”, lubisz 
być często poza biurem, poznawać 
nowe persony, to zapraszamy do Na-
szej redakcji bezpłatnych czasopism. 
Olkusz. Tel. (508) 058011. Więcej na 
zoltyjez.com.pl

=Opieka, pomoc domowa. Tel. (508) 
418623.
=Płytkarz poszukuje pracy. Tel. 
(574) 513913.
=Zaopiekuję się dzieckiem w każ-
dym wieku, najlepiej do godziny 14ej 
lub dorywczo - do ustalenia. Pakuska. 
Olkusz. 810 PLN. Tel. (697) 608400.
=Szukam pracy na rano lub na pół 
etatu, mogę zaopiekować się dziec-
kiem. Olkusz. Olkusz. Tel. (697) 
608400.
=Opieka nad dzieckiem wieczorami 
i w weekendy. Tel. (514) 661993.
=Szukam pracy jako opiekunka 
dziecka 2-letniego. Tel. (530) 168445.
=Posprzątam,umyję okna,ugotuję. 
Jak w tytule. Wykonam prace domo-
we. Wynagrodzenie do negocjacji. 
Olkusz. Tel. (576) 153469.
=Szukam pracy jako sprzątaczka, II 
grupa inwalidztwa. Tel. (577) 797723.
=Szukam pracownika / pracownicę 
do sklepu spożywczego ul nullo w ol-
kuszu Olkusz. Tel. (797) 586358.

=Stała, do-
datkowa, etat, 
część, zlece-
nie, o dzieło. 
Każda forma 
pracy jest tu-

taj możliwa Jeśli widzisz się w kon-
taktach „biznes dla biznesu”, lubisz 

być często poza biurem, poznawać 
nowe persony, to zapraszamy do Na-
szej redakcji bezpłatnych czasopism. 
Olkusz. Tel. (508) 058011. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=Opieka nad starszymi, zakupy, po-
moc w domu, sprzątanie. Tel. (514) 
661993.
=Doświadczona, uczciwa i ciepła 
opiekunka osób starszych podejmie 
pracę. Tel. (600) 530202.
=Mężczyzna, prawo jazdy B, opieka 
nad starszymi, schorowanymi, do-
świad. Tel. (796) 071171.
=Rozwiozę swoim samochodem 
i rozniosę materiały reklamowe-ulotki 
w Olkuszu i okolicach,lub podejmę 
inną pracę mam prawo jazdy B,C bez 
świadectwa kwalifikacji. Olkusz. Tel. 
(530) 783405.
=Witam poszukuje pracy jako kie-
rowca kat. C+E najlepiej w podwójnej 
obsadzie z powrotami na weekend. 
Mam 22 lata i roczne doświadczenie 
w transporcie, więcej informacji pod 
nr Olkusz. Tel. (516) 327290.
=Szukam pracy -emeryt lat 47, kat. 
B, oprócz budowlanki. Tel. (698) 
433803.
=Kawaler, Szukam pracy Kat, B Szu-
kam pracy w transporcie krajowym, 
posiadam prawo jazdy Kat, B. 1,5 
roku doświadczenia w transporcie. 
Olkusz. Tel. (514) 730904.

REKLAMA

4 Wkrótce wymiana 
opon - jak je właściwie 
przechowywać przeczy-
tasz na str. 2
4 Wiosenna pielęgnacja 
ogrodu i sadu - str. 2 i 3
4 Jak zadbać o swojego 
psa po zimie? - str. 4 
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REKLAMA

Oszacowanie żywotności opon 
jest praktycznie niemożliwe, 
ale mimo to, poprzez właściwe 
obchodzenie się z oponami i ich 
przechowywanie możliwe jest 
przedłużenie ich trwałości i za-

chowanie ich osiągów. 
Powierzchnia opon nieużywanych i wystawionych na 
działanie czynników atmosferycznych przez co najmniej 
miesiąc wysycha i pęka. Z tego powodu, opony należy 
zawsze przechowywać w pomieszczeniach czystych, su-
chych, zaciemnionych i chłodnych.
Ujmij oponom ciężaru
Jeżeli pojazd nie będzie używany przez co najmniej mie-
siąc, warto go ustawić na podpórkach lub po prostu zde-
montować opony. W przeciwnym razie, na gumie opon 

mogą pojawić się przedwczesne zmiany starzeniowe, od-
kształcenia, czy też zmiany w strukturze prowadzące do 
nagłego pęknięcia.
Przechowuj opony z dala od źródeł zagrożenia
Przy wyborze miejsca przechowywania opon, należy 
sprawdzić, czy nie znajdą się one w pobliżu gorących 
rur bądź urządzeń elektrycznych, takich jak na przykład 
prostowniki. Podłoże powinno być czyste, bez śladów 
olejów, benzyny lub innych substancji chemicznych mo-
gących uszkodzić strukturę gumy. Opony narażone na 
działanie takich substancji mogą ulec nagłemu uszkodze-
niu po ponownym zamontowaniu podczas jazdy.
Opony należy przechowywać:
= W miejscu suchym, o umiarkowanej temperaturze, 

osłoniętym przed bezpośrednim oddziaływaniem pro-
mieni słonecznych i złymi warunkami pogodowymi

=Z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpusz-
czalników lub substancji ropopochodnych

=Z dala od ostro zakończonych przedmiotów drewnia-
nych, metalowych itp.

=Z dala od otwartego ognia lub rozżarzonych elemen-
tów, przedmiotów powodujących iskrzenie czy wyła-

dowania elektryczne
=Z dala od urządzeń generujących ozon (np. transforma-

torów, silników elektrycznych, spawarek)

Składowanie
Jeżeli opony będą ułożone jedna na drugiej, sprawdź, czy 
żadna z nich nie jest zniekształcona. Przy dłuższym prze-
chowywaniu należy zmieniać kolejność ich ułożenia. Nie 
jest zalecane kładzenie ciężkich przedmiotów na stosie 
opon. Wszelkie narzędzia najlepiej trzymać w oryginal-
nych opakowaniach lub pokrowcach, tak aby ich ostre 
krawędzie nie zagrażały oponom. Przekładając bądź prze-
nosząc opony, używaj narzędzi, które nie uszkodzą gumy. 
Noszenie ubrania roboczego i rękawic jest zalecane przy 
wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy oponach. 

Przechowywanie krótkookresowe
W krótkim okresie (max. 4 tygodnie) opony mogą być 
przechowywane w stosach. Wysokość stosów nie powin-
na  przekraczać 1,2. Po okresie 4 tygodni stos opon powi-
nien być odwrócony.
Jeżeli opony są zamontowane na kołach, powinny być na-
pompowane i przechowywane pionowo (nie w stosach) 
lub poziomo do max. wysokości 4 szt. kół.

Przechowywanie długookresowe
W dłuższym okresie czasu, opony powinny być przecho-
wywane na półkach, pionowo, co najmniej 10 cm od 
podłoża. W celu minimalizowania deformacji, zalecane 
jest ich obracanie raz na miesiąc. Jeżeli opony są zamon-
towane na kołach, powinny być składowane poziomo 
pojedynczo lub w stosie do max. 4 szt. po uprzednim 
znacznym obniżeniu ciśnienia (tak, aby ciężar spoczywał 
na feldze a nie na boku opony).
Przechowywanie opon zimowych Postępuj zgodnie z po-
niższymi zaleceniami, aby przechować opony zimowe 
w najlepszym stanie: przed zdjęciem opon zaznacz ich 
pozycje na osiach. Dzięki temu będziesz mógł dokonać 
zamiany pozycji opon na pojeździe (te, które były na 
przedniej osi na tył), co zrównoważy ich stopień zużycia. 
Umyj opony i felgi wodą, a następnie wytrzyj dokładnie, 
by zapobiec korozji. Usuń kamienie i wszelkie obce ciała 
z rowków bieżnika. Opony pozostające na felgach należy 
położyć lub zawiesić, jeżeli jest taka możliwość. Opony 
zdjęte z felg powinny być ustawione pionowo lub położo-
ne na płasko w zacienionym, suchym i chłodnym miejscu 
z dala od rozpuszczalników i innych substancji chemicz-
nych, które mogłyby uszkodzić gumę.

Źródło: Dzięki uprzejmości Michelin Polska S.A.
www.michelin.pl

Wiosenne  
cięcie jabłoni

Wraz z nadejściem przedwio-
śnia i względnej pewności na-
dejścia łagodniejszych warun-
ków pogodowych (brak silnych 
mrozów), w dłuższej perspek-
tywie, polecamy przystąpić do 
cięcia drzew owocowych. W ni-
niejszym artykule opisane bę-
dzie coroczne cięcie drzewek 
jabłoni prowadzonych w formie 
swobodnej lub naturalnej. 
Pierwszym bardzo ważnym krokiem przed przystąpie-
niem do cięcia jest przygotowanie narzędzi. Sekatory 
i piły powinny być naostrzone, aby powierzchnia cięcia 
była gładka i nie stanowiła łatwego kąska dla mikroorga-
nizmów, które czyhają na smakowite drewno jabłoni.

Kolejnym ważnym krokiem jest przygotowanie farby 
emulsyjnej z dodatkiem Topsinu lub podobnie działają-
cego środka, którą zamalujemy powstałe rany za pomo-
cą pędzla. Często nieodzowna jest również drabina, jeśli 
drzewa są na tyle wysokie, że niemożliwe jest dosięgnię-
cie poszczególnych gałęzi wprost z powierzchni gruntu. 
Odradzamy wspinanie się na drzewa z dwóch powodów: 
buty niszczą korę drzew i powodują powstawanie niepo-
trzebnych ran, które z czasem zamieniają się w zrakowa-
cenia. Dodatkowo chodząc po śliskiej powierzchni kona-
rów łatwo o uraz lub nieprecyzyjne wykonanie cięcia.

Jeśli chodzi o wykonanie cięcia, polecamy stanąć przed 
drzewem i obejrzeć z dwóch stron jego wnętrze, następ-
nie postępować wg reguł:

• Jedną z gałęzi krzyżujących się należy wyciąć, dru-
gą, jeśli jest zrakowaciała też należy usunąć.

Jak dbać o opony - przecho-
wywanie  i składowanie opon
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Marzec to dla ogrodników jeden z najważniej-
szych miesięcy w roku. Wraz z początkiem astro-
nomicznej wiosny nastaje pora intensywnych 
porządków w ogrodzie i przygotowywania działki 
do nowego siewu.  Zobacz,  jakie zabiegi pielęgna-
cyjne powinieneś zrealizować wczesną wiosną! 

Marzec 
w ogrodzie

Trawnik
Wraz z nadejściem pierwszych ciepłych, wiosennych 
dni powinieneś zadbać o kondycję i estetyczny wygląd 
trawnika. 
Zacznij od usunięcia z jego powierzchni starych, prze-
gniłych liści oraz rozłożonego jesienią kompostu. Traw-
nik będzie teraz potrzebował znacznych ilości tlenu, 
który dostarczysz poprzez nakłuwanie gruntu widłami 
lub areatorem. Ostre noże urządzenia równomiernie 
nacinają trawnik, tworząc regularne szczeliny doprowa-
dzające zarówno tlen, jak i wodę do głębszych warstw 
podłoża. Dzięki temu trawa szybciej puszcza młode i 
silne pędy.
W drugiej połowie marca – gdy zaobserwujesz pierw-
sze oznaki wzrostu nowych źdźbeł – rozsyp na traw-
niku odżywczy nawóz wieloskładnikowy (z wysoką 
zawartością azotu, potasu, fosforu, magnezu i wap-
nia, czyli wszystkich najważniejszych składników, ja-
kich trawa potrzebuje do prawidłowego wzrostu). 

Ogród ozdobny

Wiosenne prace w ogrodzie rozpocznij od usunięcia 
okryć zimowych, które zabezpieczały rośliny przed mro-
zem i marznącym wiatrem. Tego rodzaju prace warto 
wykonywać w dni pochmurne; w ten sposób nie nara-
zisz roślin na zbyt gwałtowną zmianę temperatury po-
między słonecznymi dniami a wciąż chłodnymi począt-
kiem marca nocami.
Po zdjęciu osłon, możesz przystąpić do pierwszych cięć 

• Gałęzie rosnące do wnętrza korony należy skrócić 
do 2-3 pączków (zwykle 10 cm od gałęzi matki).

• Pędy wyrastające pionowo do góry należy wyciąć 
lub skrócić na długość 2-3 pączków.

• Wszystkie chore pędy należy usunąć.

• Jeśli są widoczne odrosty korzeniowe należy je od-
kopać i usunąć przy pniu. Jeśli odrosty są ukorze-
nione można ich użyć do okulizacji lub szczepienia.

Następnie należy wszystkie wcześniejsze i powstałe rany 
zamalować Funabenem lub farbą emulsyjną z dodatkiem 
Topsinu. Nawet jeśli dysponujemy jedynie samą farbą 
emulsyjną + pędzel, i tak korzystniej jest zamalować rany 
niż pozostawiać je bez malowania. Jeśli ma się większe am-
bicje można stopniowo próbować usuwać gałęzie zacie-
niające się lub ukryte we wnętrzu, oraz formować korony. 
Należy unikać zbyt silnego cięcia, gdyż na zasadzie szoku 
oddziałuje ono niekorzystnie. Należy pamiętać, że drze-
wo to żywy organizm, któremu należy się szacunek, a od 
jego kondycji w dużej mierze zależą owoce. Na końcu 
należy jeszcze raz spojrzeć na drzewo i dokonać ewentu-
alnych poprawek.

Źródło: Dzięki uprzejmości Ogrodnictwa Domaniewice 
i MeMMo memmo.pl

krzewów kwitnących późną wiosną i latem, szczególnie 
róż. Wykonując ten zabieg zwracaj uwagę na technikę 
cięcia - chore, przemarznięte, zdeformowane pędy usu-
waj „na gładko” tak, aby w miejscu cięcia nie powsta-
ły poszarpane ślady, które potencjalnie mogą stać się 
źródłem rozwoju chorobotwórczych grzybów i bakterii. 
W krzaczastych i pnących odmianach usuń najstarsze 
pędy, wielokwiatowe natomiast możesz przyciąć na 
dwa sposoby – na kilka oczek (pędy zakwitną nieco 
później, ale wyrosną z nich duże kwiaty) lub delikat-
nie skrócić (pędy zakwitną wcześniej, ale kwiat będzie 
mniejszy). 
Sprawdź kondycję krzewów i drzewek iglastych pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek 
niskich temperatur. Jeśli zauważysz odmrożenia, usuń 
gałęzie wraz z pędami, na których są widoczne. Zwracaj 
ponadto uwagę na pnie młodych drzewek. Miejsca, w 
których wyraźnie zarysowane są pęknięcia posmaruj 
specjalną maścią ogrodniczą.
Nie zapomnij o usunięciu z ogrodu resztek bylin pozo-
stałych po zeszłym sezonie. Te zdrowsze przeznacz na 
kompostownik, pozostałe natomiast spal lub głęboko 
zakop – tak, aby usunąć potencjalne źródło infekcji w 
nadchodzącym okresie wegetacyjnym.
W końcówce marca zadbaj o rośliny wcześnie rozpo-
czynające wegetację. W tym celu rozłóż równomiernie 
między poszczególne grządki kilkunastocentymetrową 
warstwę kompostu, obornika granulowanego bądź 
nawozu wieloskładnikowego. Tego rodzaju materiał 
doskonale sprawdzi się również w postaci ściółki or-

ganicznej zabezpieczającej grunt przed wysychaniem 
po nadmiernych opadach, a także bariery hamującej 
wzrost chwastów.

Ogród warzywny

Marzec w ogrodzie warzywnym rozpocznij od przygoto-
wania szklarni i folii do wysiewu nowych roślin. Wietrz 
je intensywnie podczas ciepłych i suchych dni, jednak 
nocami okrywaj je matą trzcinową. To uchroni je przed 
ewentualnymi przymrozkami. W sprzyjających warun-
kach pogodowych, w połowie miesiąca możesz zacząć 
siać rzodkiewkę oraz rozsady sałaty, kalarepy, wczesnej 
kapusty oraz kalafiora. To również najlepszy czas na wy-
siew (do skrzynek lub doniczek) pomidorów oraz papry-
ki. Rośliny te wymagają sporo ciepła, dlatego wstrzymaj 
się z ich wyniesieniem na zewnątrz aż do połowy maja.
Koniec marca jest natomiast najlepszym okresem na 
wysiew roślin odpornych na działanie niskich tempe-
ratur, tj. grochu, kopru, bobu, wczesnej marchwi czy 
cebuli.

Marzec jest miesiącem upływającym pod znakiem in-
tensywnych prac w ogrodzie i na działce. Znajomość 
podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych pozwoli Ci 
na opracowanie dokładnego planu prac mających na 
celu przygotowanie ogrodu pod wysiew nowych roślin 
i warzyw.

Źródło: Dzięki uprzejmości  Postech Sp. J. 
www.postech.pl
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Kiedy słońce coraz odważniej wygląda zza chmur powoli roztapiając pokrywający ulice naszego miasta śnieg, aż trudno się powstrzy-
mać, by nie krzyczeć z radością: WIOSNA NADCHODZI! Cieplejszy z każdym dniem wiatr, dobiegający z pobliskiego parku czy okolicznych 
lasów radosny ptasi śpiew czy w końcu pierwsze bociany rozsiane po niedalekich łąkach… Wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą  

o tym, że po długiej, mroźnej zimie, w końcu cały świat budzi się do życia. NARESZCIE!

IDZIE WIOSNA,  WYCZESZ SWOJEGO ZWIERZAKA

Zrzucamy ciężkie kurtki i płaszcze. Zamiast nich, na do-
mowych wieszakach lądują lżejsze, zgrabniejsze okrycia. 
Dokładnie to samo robią nasze zwierzaki – zrzucają starą, 
zimową sierść, która dawała im ciepło w zimne dni po 
to, by zrobić miejsca nowej, wiosennej. Niestety, w ich 
przypadku nie jest to kwestia odpięcia kilku guzików i od-
wieszenia futra do szafy. 

Trochę teorii: sierść większości naszych futrzaków składa 
się z tak zwanego podszerstka oraz włosa okrywowego. 
Podszerstek to marnej jakości włos, kłopotliwy w pielę-
gnacji, często się kołtuni, a jego głównym przeznacze-
niem jest po prostu ogrzanie psiaka… i to właśnie on 
– ten nieszczęsny podszerstek - staje się niepotrzebny, 
kiedy nadchodzą cieplejsze dni, więc po prostu… wypa-
da.

Pamiętajmy, że to zjawisko dotyka wszystkich psów: krót-
kowłosych, szorstkowłosych, długowłosych… Wszystkich. 

Absolutnie bez wyjątków. Wszystkie te kłębki, które zo-
stawia sierściuch na Twojej ulubionej kanapie zmuszając 
Cię do odkurzania kilka razy dziennie, składają się przede 
wszystkim z podszerstka. Wierz mi jednak, że jego wypa-
danie i tak jest „mniejszym złem”. Jeśli podszerstek nie 
wypadnie, to się skołtuni i poplącze, tworząc istne dredy, 
i właśnie dlatego tak ważne jest, by zwiększyć częstotli-
wość wyczesywania psiaka w okresie linienia, który przy-
pada mniej więcej na teraz (oraz na jesień). 

Jak prawidłowo przeprowadzić zabieg oczyszczający na-
szego futrzaka z martwych włosów?

Najpierw powinniśmy pozbyć się tych luźno wychodzą-
cych „kłaków” (najlepsza do tego jest szczotka z lekko 
zakrzywionymi ząbkami, tak zwana szczotka-pudlówka) 
przy okazji masując skórę naszego czworonoga, co po-
prawi jej ukrwienie, rozgrzeje ją i poprawi elastyczność. 
To powoduje otworzenie się por skórnych i, co za tym 

idzie, uwolnienie martwego włosia i podszerstka. Zabieg 
ten nosi nazwę trymowania – dobrze przeprowadzony 
sprawia, że zdrowa, żywa i mocno osadzona sierść szyb-
ciej rośnie, a stara i matowa jest zerwana. Poza tym, 
trymowanie zmniejszy problem samoistnego gubienia 
sierści przez psa (już nie musisz odkurzać dziesięć razy 
dziennie!).

Po trymowaniu przychodzi czas na kąpiel. Jej zadaniem 
jest z jednej strony złagodzenie stanów napięcia u na-
szych czworonogów, jak i również rozgrzanie skóry, co 
skutkuje uwolnieniem kolejnej porcji martwych włosów. 
To, jakiego szamponu użyć, zależy przede wszystkim od 
typu sierści naszego podopiecznego – inny środek spraw-
dzi się w przypadku psów szorstkowłosych, inny w przy-
padku psów długowłosych. Jeśli to pierwszy po zimie 
kontakt psiaka z wodą, zabieg ten należy powtórzyć co 
najmniej dwukrotnie.

Po kąpieli należy pamiętać o odpowiedniej odżywce po-
prawiającej strukturę włosia, a także o uelastycznieniu i 
nawilżeniu skóry. Zadbajmy też o dokładne wysuszenie 
futrzaka z dwóch powodów: eliminujemy w ten sposób 
ryzyko przeziębienia (o co nie jest wcale trudno, wystar-
czy niewielki przeciąg), a ponadto ciepły strumień powie-
trza z suszarki również uwalnia sporą ilość niepotrzebnej 
już sierści.

Po kąpieli przychodzi czas na ostateczne wyczesanie 
szczęśliwego, pachnącego, zrelaksowanego psiaka. Na 
tym etapie najlepiej jest użyć szczotki z naturalnego wło-
sia albo, jeszcze lepiej, furminatora, który nie ma sobie 
równych jeśli chodzi o usuwanie zbędnego podszerstka.

Taka seria zabiegów trwa około trzech godzin, choć zda-
rza się, że pies może wymagać znacznie większego nakła-
du czasowego. Wszystko to zależy od tego, jak dbaliśmy 
o sierść naszego pupila w trakcie zimy. Niektórzy właści-
ciele na przykład całkowicie zaprzestają wyczesywania 
(o trymowaniu nie wspominając) z obawy o pozbawie-
nie zwierzaka ochrony cieplnej. Niestety, jest to błędne 
rozumowanie. Zdrowy pies nie pozbywa się potrzebnej 

mu sierści, a jej wypadanie w ograniczonym stopniu jest 
całkowicie naturalnie, dlatego moja rada na przyszłość 
brzmi: czeszmy nasze psy często (nawet w zimie!) nie 
zważając na typ sierści! Takich zabiegów wymagają na-
prawdę WSZYSTKIE (podkreślam: WSZYSTKIE) psy! Oczy-
wiście psy długowłose potrzebują częstszych i  bardziej 
wymagających zabiegów, ale to nie znaczy, że o psiaki z 
krótszą sierścią nie powinniśmy dbać.

A czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić dla naszych 
czworonożnych podopiecznych? Oczywiście! Nie są to co 
prawda czynności bezpośrednio związane z nastaniem 
nowej pory roku, ale tak jak w naszych domach robimy 
wiosenne porządki, tak samo cieplejsza temperatura za 
oknem może być idealną okazją do gruntownego zadba-
nia o swojego psa.

Po pierwsze, warto zdecydować się na zabieg czyszcze-
nia zębów. Taki zabieg zwiększa naturalną, psią ochronę 
przed  bolesnymi stanami zapalnymi dziąseł i paradonto-
zą czy innymi przewlekłymi chorobami jamy ustnej oraz 
(z takich bardziej przyziemnych spraw) pozbawia nasze-
go psiaka nieprzyjemnego zapachu z pyska. Wszystko to 
można przeprowadzić w sposób całkowicie bezbolesny i 
bezstresowy, robiąc z tego wręcz… zabawę!

Kolejną rzeczą może być czyszczenie uszu oraz przycię-
cie pazurków. Warto również zwrócić uwagę na stan 
poduszek na psich łapkach, choć są to już rzeczy typowo 
kosmetyczne. Ze wszystkich opisanych zabiegów, trymo-
wanie, czesanie oraz kąpiel są z punktu widzenia naszych 
zwierzaków zdecydowanie najważniejsze. Zaniedbana 
sierść może być przyczyną różnorakich chorób i podkre-
ślam raz jeszcze, że dotyczy to każdego typu sierści! Dla-
tego proszę – nie lekceważmy tego i dbajmy o nasze psy. 
Niech przynoszą nam radość tak długo, jak to tylko 
możliwe.

Źródło: Dzięki uprzejmości Salonu „Wyczesane Futrzaki” 
Alicja Pasternak-Federowicz
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DJ MASA - Tomasz Wójcicki 
Oferuje Państwu profesjonalną obsługę muzycz-
ną imprez tanecznych: DZIEŃ KOBIET, urodziny, 
IMIENINY, wesela, poprawiny, studniówki, ko-
mersy, dyskoteki szkolne, 18-stki, sylwester, an-

drzejki, półmetki, imprezy firmowe. 
Tel. 513 953 765   masus1983@wp.pl

KS FLIKA na osiedlu „Słowiki”
  zaprasza na ZUMBA  w każdy wtorek: 

Seniorzy w godz.: 18:00 – 18:30                                         
Pozostali w godz.: 18:30 – 19:20

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu, 
ul. Kosynierów 14 - sala z lustrami




