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„TAK!  
Dla bezpieczeństwa” 

Zapraszamy!
� Więcej�na�stronie 2

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Redakcja „Przeglądu Olkuskie-
go” i Komenda Powiatowej Policji 
w Olkuszu serdecznie zapraszają 
na akcję „Tak! Dla bezpieczeństwa” 
podczas Dni Olkusza. W niedzielę, 
28 maja w godz. 12.00 – 16.00, 
młodsi i starsi na naszym stoisku 
będą zgłębiać tajniki policyjnej 
pracy pod czujnym okiem Inspek-
tora Wawelka.

Zobacz�w�środku
nasz�dodatek�
tematyczny!
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Dzieci dowiedzą się m. in., jak 
wygląda policyjny motocykl, co 
skrywa walizka technika krymi-
nalistyki. Policjanci będą pobierać 
odciski palców, a każdy z uczestni-
ków otrzyma swoją kartę daktylo-
skopijną. Dorośli będą mogli z kolei 
wypróbować alkogogle i narkogo-
gle. Na naszych gości czekają liczne 
niespodzianki.

Dla wszystkich chętnych zo-
stanie przygotowany rowerowy 
tor przeszkód. Rywalizować będą 
mogli i młodsi, i starsi uczestnicy 
naszej akcji. Ci, którzy zdecydują 
się sprawdzić swoje umiejętności 
w jeździe na dwóch kółkach, otrzy-
mają atrakcyjne nagrody. 

Policjanci z olkuskiej komendy 
chętnie opowiedzą również o zasa-
dach bezpiecznego poruszania się 
na drodze, nowościach w przepi-
sach ruchu drogowego i o tym, jak 
bezpiecznie spędzać wakacje.  

Serdecznie zapraszamy w 
niedzielę na olkuski rynek!

Nie zaśmiecajmy 
naszej gminy!

bolesław
Wiola�Woźniczko,�fot.�UG�Bolesław

-  Pamięta jmy,  przyroda 
jest naszym wspólnym domem 
i dobrem, a wyrzucanie śmieci 
w lasach, na łąkach i przy drogach 
to bezmyślność i działanie nie 
tylko na szkodę natury, ale i nas 
samych – apeluje wójt Bolesławia 
Krzysztof Dudziński. Ilość dzikich 
wysypisk na terenie gminy rośnie 
ostatnio w lawinowym tempie.

W bolesławskich lasach można 
znaleźć dosłownie wszystko: stare 
meble, zużyty sprzęt AGD, odpady 
poremontowe, butelki, kartony czy 
opony. Chociaż mieszkańcy są zobo-
wiązani do posiadania pojemnika na 
zmieszane odpady, a w przypadku 
segregowania śmieci otrzymują worki 
do selektywnej zbiórki odpadów, nie 
brakuje amatorów zaśmiecania lasów 
i przydrożnych rowów.

- Zdaję sobie sprawę, że to nie 
tylko nasz problem i wiele samorzą-
dów cały czas zmaga się z dzikimi 
wysypiskami. W ostatnich tygodniach 
na terenie gminy mamy takich miejsc 
naprawdę sporo. Rozkładające się 
odpady są przecież zagrożeniem 
dla naszego zdrowia. Przy obecnym 
systemie odbioru śmieci nikomu nie 
powinno się opłacać nielegalne wy-
rzucanie odpadów i śmieci – dodaje 
wójt Dudziński.

Władze gminy przypominają, że 
w ramach w comiesięcznej opłaty za 
śmieci (6,50 zł za osobę przy selektyw-
nej zbiórce odpadów, 13 zł za osobę 

przy braku selektywnej zbiórki odpa-
dów) mieszkańcy mogą oddać wszyst-
kie odpady komunalne zmieszane 
i segregowane bez ograniczeń, zgodnie 
z harmonogramem wywozu odpadów. 
Dodatkowo odpady typu: opony, che-
mikalia, baterie i akumulatory, gaba-
ryty, zużyty sprzęt RTV i AGD, gruz (1 
tona na rok z danej nieruchomości), 
odpady zielone i przeterminowane leki 
można bezpłatnie oddać do Punku 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. PSZOK mieści się 
w Ujkowie Starym przy składowisku 
odpadów, jest czynny w środy i soboty 
w godz. 7.00-13.00.

W przypadku nieruchomości, na 
których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, jej właściciele muszą 
mieć zawartą indywidualną umowę 
na odbiór odpadów komunalnych 
z firmą odbierającą odpady na terenie 
Gminy Bolesław.

Mandat za zaśmiecanie może wy-
nieść do 500 złotych, a gdyby sprawa 
trafiła do sadu maksymalna grzywna 
to 5 tys. złotych. Warto pamiętać, że 
gmina musi likwidować dzikie wysy-
piska na swoim terenie, co przecież 
kosztuje. W tym przypadku płacą 
więc za to wszyscy mieszkańcy. Jeśli 
jest to działka prywatna, właściciel 
jest informowany o takim zdarzeniu 
i powinien usunąć śmieci. -Prosimy 
mieszkańców o społeczną postawę  
i zwracanie uwagi na osoby, które 
w ten sposób pozbywają się odpadów. 
W przypadku udowodnionego proce-
deru wyrzucania śmieci będziemy wy-
mierzać kary - dodaje wójt Krzysztof 
Dudziński. Pierwsze mandaty zostały 
już nałożone. 

Caritas na 30 lat
Olkusz

Wiola�Woźniczko

Caritas diecezji sosnowieckiej 
zwrócił się do gminy o przekazanie 
nieruchomości przy ul. Żuradzkiej 
w Olkuszu w wieczyste użytkowa-
nie z bonifikatą w wysokości 99 
proc. lub o przedłużenie umowy 
użyczenia na 30 lat. Władze miasta 
przystały na tę drugą propozycję.

Przypomnijmy, że umowa bez-
płatnego użyczenia została podpisana 
we wrześniu 2004 roku. W budyn-
ku Caritas diecezji sosnowieckiej 
prowadzi działalność statutową. 
Zgodnie z zawartą wówczas umową 
działalność ta ma polegać na pro-
wadzeniu jadłodajni dla osób bez-
domnych i ubogich oraz świetlicy 
środowiskowej dla dzieci i młodzieży. 
Gmina Olkusz wyraziła zgodę na 
modernizację budynku wraz z do-
budową części jadalno - kuchennej 
pod warunkiem zrzeczenia się przez 
Caritas prawa do wszelkich roszczeń 
związanych ze zwrotem nakładów 
poniesionych na te prace. W 2007 
roku gmina zaakceptowała projekt 
budowlany. - Wobec przedłużania się 
prac modernizacyjnych w roku 2009 
Gmina wezwała Caritas do rozpo-
częcia działalności w nieruchomości 
i realizacji celu na jaki nieruchomość 
została przeznaczona. Począwszy 
od roku 2010 prowadzona jest tam 
jadłodajnia, gdzie według deklaracji 
Caritas wydawanych jest 100-160 
ciepłych posiłków dziennie – czytamy 
w uzasadnieniu uchwały.

W lipcu 2014 roku Caritas, chcąc 
poszerzyć działalność o utworzenie na 
poddaszu placówki dziennej opieki 

nad osobami starszymi oraz wspie-
ranie centrów integracji społecznej, 
zwrócił się do gminy o darowanie 
nieruchomości. W stosownym wnio-
sku podniesiono kwestię nakładów na 
budynek w wysokości 635 722,45 zło-
tych, a także sprawę koordynowania 
działalności Parafialnych Zespołów 
Caritas z korzyścią dla najuboższych 
mieszkańców Olkusza. Uwzględniono 
również możliwość pozyskania unij-
nego dofinansowania na prowadzona 
działalność.

Odpowiedź na wniosek Caritasu 
była negatywna. Gmina uznała, że 
w myśl przepisów o gospodarce nieru-
chomościami darowizna jest możliwa 
jedynie na określone w ustawie cele 
publiczne. - Rodzaj działalności pro-
wadzonej przez Caritas, jakkolwiek 
dotyczącej spraw sfery publicznej, 
nie spełnia przesłanek do przenie-
sienia własności nieruchomości 
nieodpłatnie – argumentowała gmina. 
W takiej sytuacji we wrześniu 2014 
roku przedłużono umowę użyczenia 
na kolejnych 10 lat.

Pod koniec marca tego roku Ca-
ritas ponownie zwrócił się do gminy 
z prośbą o przekazanie nieruchomości 
w wieczyste użytkowanie z bonifikatą 
w wysokości 99 proc. lub o przedłu-
żenie umowy użyczenia na 30 lat. 
Burmistrz Roman Piaśnik przychylił 
się do wniosku, a miejscy radni prze-
głosowali stosowną uchwałę. W jej 
uzasadnieniu zaznaczono, że „(…) 
przedłużenie umowy z jednej strony 
pozwoli wnioskodawcy na realizo-
wanie dotychczasowej działalności 
z pożytkiem dla społeczności lokalnej, 
a z drugiej nie ograniczy możliwości 
ubiegania się o finansowanie ze-
wnętrzne na nowe projekty”.

Zaginął radny 
Wojciech Wadas
stary korczyn

Piotr�Kubiczek

Od piątkowego wieczoru 
(19.05.2017) w miejscowości Stary 
Korczyn w powiecie buskim trwają 
poszukiwania 62-letniego Wojcie-
cha Wadasa - radnego olkuskiej 
Rady Miejskiej, który wpadł do 
rzeki Nidy. Szanse na odnalezie-
nie mieszkańca Żurady żywego są 
minimalne.

Wszystko wskazuje na to, że 62-
latek utopił się. - Od piątku trwają 
intensywne poszukiwania mężczyzny. 
Niestety dzisiaj możemy już mówić 
o poszukiwaniach ciała. Na miejscu 
zgłoszenia pracują policjanci, pies 
tropiący, nurkowie, do ich dyspozy-
cji jest także łódka – mówi mł. asp. 
Tomasz Piwowarski, oficer prasowy 
KPP w Busko-Zdroju.

Jak wynika ze wstępnych usta-
leń, w piątek około godz. 20 radny 
Wadas stojąc na brzegu Nidy wpadł 
do wody. - W tym miejscu koryto 
rzeki jest nieco głębsze niż w innych 
miejscach. Głębokość wody sięga 
od pięciu do nawet ośmiu metrów. 
Ponadto Nida na tym odcinku jest 
wartką rzeką – dodaje funkcjonariusz 
ze świętokrzyskiej komendy.

Wojciech Wadas nie był sam. 
W połowie ryb towarzyszył mu jego 
serdeczny kolega. Zaraz po tym jak 
jego kompan wpadł do wody, męż-
czyzna próbował pomóc przyjacielowi, 
jednak nie dał rady wyciągnąć go 
na brzeg. O całym zajściu wędkarz 
błyskawicznie powiadomił służby 
ratownicze. Niestety od piątku ślad po 
radnym Gminy Olkusz zaginął.

Do chwili  zamknięcia tego 
numeru Przeglądu Olkuskiego nie 
odnaleziono radnego Wadasa.

Zamkowe 
inwestycje

rabsztyn
Wiola�Woźniczko

Plac zabaw dla najmłodszych 
i nowy most nad fosą – to plany 
gminy Olkusz na uatrakcyjnienie 
wzgórza rabsztyńskiego. Olkuski 
samorząd złożył wniosek o unijne 
dofinansowanie planowanej inwe-
stycji w ramach naboru organi-
zowanego przez LGD „Nad Białą 
Przemszą”.

Rabsztyński zamek jest chętnie 
odwiedzany zarówno przez przyjezd-
nych, jak i mieszkańców. Gmina 
chce, by miejsce to w jak najwięk-
szym stopniu spełniało oczekiwania 
zwiedzających. Stąd pomysł na plac 
zabaw dla dzieci wraz z małą infra-
strukturą (ławki, kosze na śmieci, 
stojak na rowery), a także zakup 50 
leżaków. -Mieszkańcy i turyści, głów-
nie rodziny z dziećmi, zgłaszali nam 

uwagi dotyczące przede wszystkim 
braku miejsca zabaw dla dzieci. Aby 
umożliwić wypoczynek zwiedzającym, 
chcemy uruchomić również bezpłatną 
wypożyczalnię leżaków plenerowych. 
Zaplanowana infrastruktura będzie 
ogólnodostępna i niekomercyjna – 
tłumaczy Emilia Kotnis – Górka, 
kierownik Biura Promocji i Informacji 
Publicznej w UMiG Olkusz.

Konieczne jest także zadbanie 
o bezpieczeństwo odwiedzających 
warownię. Gmina chce zbudować 
więc nowy most nad fosą, ponieważ 
stan techniczny obecnego mostu nie 
jest już najlepszy. 

Koszt budowy mostu to nieco 
ponad 248 tys. złotych, a placu 
zabaw niespełna 38 tys. złotych. 2 
tys. 900 złotych kosztować ma zakup 
i dostawa leżaków. Wnioskowana 
kwota dotacji to 198 tys. 800 złotych. 
Warunkiem powstania inwestycji jest 
uzyskanie unijnego dofinansowania.



4 | 26 maja 2017 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.plO G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 
ogłoszeń, obok pok. 208 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem 
Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 26.05.2017r. do 07.07.2017r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu tj. niezabudowanej działki nr 105/4 o pow. 652 m2, 
położonej w Osieku, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej 
księgą wieczystą KR1O/00032080/1. Zgodnie z m.p.z.p. działka nr 
105/4 znajduje się w terenach „A.2MN” – opisanych jako: „Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00-15.00, w pok. 204 lub pod numerem telefonu 
32 626 02 04.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 
ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 26.05.2017 r. do 16.06.2017 r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy:

działki nr ew. gr. 3402/0 i 3376  w Olkuszu (ul. Krucza Góra) w celu • 
umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz 
wodociągowy.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym 
w godz. 7.00-15.00 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu  
(32) 626 01 58.  

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz

przypomina mieszkańcom
o obowiązku wykonywania w okresie wiosennym 

cięć drzew oraz krzewów, których konary i gałęzie, 
wyrastając poza obręb posesji, znalazły się  
nad jezdniami i chodnikami dróg gminnych.

Przerastające konary i gałęzie utrudniają poruszanie się po drogach 
i chodnikach oraz ograniczają widoczność, przez co mogą stwarzać 
realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników dróg i chodników.

Cięć należy dokonać tak, by drzewa i krzewy nie przerastały poza linię 
ogrodzenia, a w przypadku jego braku – w odległości pół metra od 
krawędzi jezdni lub obrzeża chodnika.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy, 

dla terenów położonych w obszarze II – „wiejskim”,  
w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada i  II – H – Gorenice  

wraz z obszarem III – „leśnym”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Olkusz w południowej części gminy, dla terenów położonych w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki 
przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada i  II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków (pokój nr 219), 
w godzinach pracy Urzędu. 
W podanym miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt zmiany studium wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
19 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 1500.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), projekt ww. zmiany studium podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.
Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 25 lipca 
2017 r. włącznie, w formie:

pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Ochrony •	
Zabytków,
ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, •	
Rynek 1, 32-300 Olkusz,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: •	 poczta@umig.olkusz.pl. 

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 
Dla ww. zmiany studium nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz 
Jolanta Motyczyńska 

 Z-ca Burmistrza

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Zamek” w Rabsztynie

OGŁASZA
przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości i własności  
budynku i budowli.

Przedmiotem przetargu jest użytkowanie wieczyste działek gruntu oznaczonych  
nr ewid. 158/6 i nr ewid. 158/11 o łącznej powierzchni 0,5141 ha położonych 
w Rabsztynie gmina Olkusz.
Działka nr 158/6 jest niezabudowana, działka nr 158/11 jest zabudowana 
budynkiem gastronomiczno-noclegowym o pow. użytkowej 639,93 m2 - 
księga wieczysta nr KR1O/00020818/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Olkusz, 
użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku i budowli - Ognisko 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zamek” w Rabsztynie. 
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały -Podgrabie (opublik. w Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2005 r. nr 365 poz. 2723) działka ewid. 158/6 o powierzchni 
0,0043ha znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  KDZ/KDL  - tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usług, częściowo 1KDG – tereny komunikacji 
z podstawowym przeznaczeniem pod drogi oraz obiekty i urządzenia obsługi 
komunikacji, ust. 1 pkt. a - tereny dróg publicznych – droga główna.
Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi     1.782.446 zł  
                                                                             w tym VAT 55.246 zł

            sprzedaż zwolniona z podatku VAT     1.487.000 zł

            sprzedaż opodatkowana 23 % VAT         240.200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 16.00 
w siedzibie Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Zamek” Rabsztyn 22a.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 000 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:
osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie 
posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, 

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz 
upoważnienia  udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy 
– pełnomocnictwo do uczestnictwa  i nabycia nieruchomości (w formie 
aktu notarialnego) - dokument pełnomocnictwa winien zawierać także 
upoważnienie do zawarcia umowy przedwstępnej - małżonek zamierzający 
samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego 
– pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku 
osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej 
pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka iż środki 
przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku 
osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie 
nieruchomości  przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. 
Dz. U. z 2016 poz. 1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające 
z przepisów tej ustawy.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany w dniu rozstrzygnięcia do  
zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie pisemnej zawierającej 
w szczególności cenę i termin zawarcia umowy sprzedaży oraz zapis, że 
Wygrywający pokrywa wszelkie koszty związane ze sprzedażą. W przypadku 
odmowy podpisania umowy przedwstępnej traci moc wybór oferty.
Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane 
będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu do dnia 
poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży (wpływ pieniędzy na konto 
Ogniska). Niezapłacenie ceny w  tym terminie lub nie przystąpienie 
przez wygrywającego przetarg do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 
wskazanym w umowie przedwstępnej spowoduje rozwiązanie umowy 
przedwstępnej i odstąpienie przez Ognisko od umowy sprzedaży. 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu 
złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu 
i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu 
się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie 
występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu sprzedaży.
Ognisko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej 
wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Ogłoszenie 
o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń siedziby Ogniska, zamieszczenie na stronie internetowej 
gratka.pl – Portal Nieruchomościowy.
Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonu 784 293 589; 696 611 593.
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Spotkanie 
Osobowości 

Roku

Olkusz
UMiG�Olkusz

- Chcemy uhonorować osoby 
zaangażowane w życie swoich 
społeczności, przyczyniające się do 
ich rozwoju – mówił o plebiscycie 
Osobowość Roku redaktor naczel-
ny Gazety Krakowskiej Wojciech 
Harpula. W powiecie olkuskim 
tytuł ten otrzymali burmistrz Olku-
sza Roman Piaśnik, dyrektor GSW 
BWA w Olkuszu Stanisław Stach, fi-
lantrop Andrzej Maksymowicz oraz 
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Chorób Płuc w Jaroszowcu Krzysz-
tof Grzesik. W ubiegłym tygodniu 
Osobowości Roku spotkały się, 
by podyskutować o wyzwaniach 
stojących przed powiatem.

Uroczysta gala, w czasie której 
wręczone zostały statuetki Osobowo-
ści Roku 2016, odbyła się na począt-
ku marca tego roku. Teraz przyszedł 
czas na mniej formalne spotkanie. 
Była to okazja do podzielenia się 
doświadczeniami płynącymi z działal-
ności w lokalnym środowisku. 

- Mieszkańcy wyróżnili naszą 
czwórkę w otwartym plebiscycie do-
ceniając naszą działalność na różnych 
polach: samorządowym, kultural-
nym, społecznym oraz biznesowym. 
W sposób naturalny utworzyła się 
więc grupa, która ma potencjał do 
tego, by łączyć te cztery osobne 
dziedziny – z korzyścią dla lokalnej 
społeczności – komentuje burmistrz 
Roman Piaśnik.

Zgłoś do konkursu miejsce 
przyjazne seniorom!

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Trwa pierwsza edycja konkur-
su „Miejsce przyjazne seniorom” 
organizowanego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz. Zgłoszenia 
mogą dotyczyć sklepów, kawiarni, 
aptek, punktów usługowych, in-
stytucji kultury czy edukacji. Ho-
norowy patronat nad konkursem 
sprawuje Olkuska Rada Seniorów.

Głównym celem plebiscytu jest 
promowanie miejsc, które mają m. 
in. specjalną ofertę skierowaną do 
starszych osób (poza podmiotami, 
które statutowo podejmują działania 
na rzecz seniorów lub zostały powo-
łane w celu podejmowania takich 
działań). Zgłoszenia mogą składać: 

instytucje, firmy, organizacje, urzędy, 
grupa przynajmniej 10 osób (wy-
magana jest pisemna dyrektora lub 
kierownika zgłaszanego miejsca na 
otrzymanie certyfikatu). Formularz 
zgłoszeniowy i szczegółowy regulamin 
można odebrać w Punkcie Informa-
cyjno – Podawczym Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu lub pobrać ze 
strony www.umig.olkusz.pl. Wszelkie 
informacje udzielane są telefonicznie 

(32 626 01 55). Wypełniony wniosek 
należy złożyć w Punkcie Informacyj-
no – Podawczym magistratu albo 
przesłać listownie na adres: Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 
32-300 Olkusz z dopiskiem: „Miejsce 
Przyjazne Seniorom” .

- Czasem prosta czynność, taka 
jak odczytanie menu w restauracji, 
może okazać się nie lada wyzwaniem 
dla osoby starszej, o słabszym wzroku. 

Idea konkursu jest prosta - chcemy 
promować miejsca bez barier, w któ-
rych nasi seniorzy czują się dobrze. 
Oceniane będą te instytucje i firmy, 
które wprowadzają udogodnienia 
i dostosowują ofertę specjalnie dla 
seniorów - mówi olkuski burmistrz 
Roman Piaśnik.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu 
podejmuje kapituła tworzona przez 
burmistrza oraz dwie osoby wska-
zane przez Gminną Radę Seniorów. 
Wcześniej każde ze zgłoszonych 
miejsc odwiedzi komisja konkursowa 
powołana przez Gminną Radę Senio-
rów. Miejsca wybrane w ramach akcji 
otrzymają specjalne certyfikaty, przy-
znawane na okres trzech lat.

Uroczyste ogłoszenie wyników 
wraz z wręczeniem certyfikatów od-
będzie się podczas Olkuskiego Dnia 
Seniora.

Bezpłatne 
zajęcia dla 

najmłodszych
klucze

Wiola�Woźniczko

Dzieci i młodzież z gminy 
Klucze do końca roku mogą brać 
udział w sportowo - edukacyjnych 
zajęciach pozalekcyjnych. Są one 
organizowane w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na 2017 rok. Co ważne, wszystkie 
zajęcia są bezpłatne.

Spotkania dla młodych miesz-
kańców gminy odbywają się do końca 
roku. W Bydlinie zaplanowano je we 
wtorki i piątki od 15.00 do 19.00 na 
sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej w Bydlinie lub na boisku trawia-
stym lub na boisku wielofunkcyjnym. 
Za realizację zajęć odpowiada LKS 
„Legion” Bydlin.

ULKS „Centruria” Chechło za-
prasza zainteresowanych w każdą 
środę od 16.30 do 19.30, czwartek 
od 16.30 do 18.00, piątek od 16.00 
do 18.00 oraz w sobotę od 11.30 
do 13.00. Miejsca spotkań to sala 
gimnastyczna, boisko wielofunkcyj-
ne lub boisko trawiaste przy Szkole 
Podstawowej w Chechle.

Zajęcia w Kluczach pod okiem 
członków Stowarzyszenia Akademia 
Piłkarska „Przemsza Klucze” do 
końca września będą odbywać się 
na „Orliku” (poniedziałki od 16.00 
do 17.30, wtorki od 16.00 do 17.30, 
czwartki od 16.00 do 17.30, soboty od 
10.00 do 14.30). W ostatnim kwartale 

dzieci i młodzież będą spędzać czas 
na sportowo na sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Kluczach, 
w poniedziałki od 18.00 do 19.30, 
środy i czwartki od 16.30 do 18.00 
oraz w soboty od 10.00 do 14.30.

Uczestnicy zajęć w Jaroszowcu 
spotykają się w każdy wtorek i piątek 
od 16.00 od 18.00 na sali gimna-
stycznej, boisku wielofunkcyjnym 
lub boisku trawiastym. Tutaj na 
spotkaniami czuwa LKS „Unia” w Ja-
roszowcu. W środy i piątki od 12.00 do 
16.00 Stowarzyszenie Forum Oświa-
towe „Klucze” prowadzi spotkania 
w Ryczówku: w siedzibie świetlicy 
gminnej, na boisku wielofunkcyjnym 
lub placu zabaw dla dzieci.

Sportowe zmagania to nie wszyst-
ko. W świetlicy w Bogucinie Dużym 
realizowane są zajęcia profilaktyczne 
i edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
(w każdy wtorek i czwartek od 16.00 
do 18.00, a w okresie wakacji w każdy 
wtorek i czwartek od 11.00 do 13.00). 
Z kolei w Gimnazjum w Kluczach we 
wtorki od 15.00 do 17.00 zaplanowa-
no spotkania „Poradnictwo, wsparcie, 
konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz 
ich rodziców z zakresu uzależnienia 
od narkotyków, leków, dopalaczy”.

Informacji w sprawie zajęć udzie-
la Jarosław Rak, pełnomocnik wójta 
ds. rozwiązywania problemów alkoho-
lowych (e-mail: j.rak@gmina-klucze.
pl tel.32/6428508).
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Wasze interWencje
Wulgarne napisy 
wkrótce znikną

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Trudno walczyć z wandalami, 
którzy zwykle działają pod osłoną 
nocy. Kilka chwil spędzonych ze 
sprejem w ręku, dla innych może 
być wielotygodniową udręką. Tak 
jest choćby w przypadku ul. Armii 
Krajowej, a konkretnie bloku nr 28. 
Mieszkańcy, mimo wielu apeli, nie 
mogą doczekać się zamalowania 
zniszczonej elewacji.

- Od miesięcy dopominamy się, 
by usunąć wulgarne napisy z bloku. 
Administratorem tego budynku jest 
Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
ale jak do tej pory pozostawała ona 
obojętna na nasze prośby. Przecież 
są tam groźby, podlegające nawet 
odpowiedzialności karnej – mówi 
nasz Czytelnik, który zwrócił się do 
nas z prośbą o interwencję.

Rzeczywiście, jak widać na poniż-
szym zdjęciu, część elewacji bocznej 
bloku pokryta jest niewybrednymi 
treściami. Większość podobnych 
bohomazów to „ radosna twórczość” 
kibiców, choć w tym przypadku raczej 
należałoby napisać pseudokibiców. 
Małe są szanse na to, że sprawca 
tego aktu wandalizmu zostanie ujęty 
i sam przemaluje ścianę. Dlatego 
też odpowiedzialność za odnowienie 
zniszczonej elewacji spoczywa na 

barkach OSM. - Mogę zapewnić, że już 
niebawem wulgarne napisy znikną 
z budynku. W czerwcu rozpoczyna-
my docieplanie kilku bloków i wtedy 
zajmiemy się także tym fragmentem 
elewacji – mówi Sylwester Budny, 
kierownik administracji OSM na 
osiedlu Pakuska.

- Mamy pełną świadomość tego, 
że takich miejsc jak blok nr 28 jest 
dużo więcej na terenie całego osiedla. 
Walczymy z wandalami, ale nie każdy 
wie, że takie prace pochłaniają spore 
koszty. Tylko w ubiegłym roku na 
likwidację takich napisów wydaliśmy 
ze środków Spółdzielni 12 tysięcy 
złotych – dodaje Budny.

Wydawanie pieniędzy na usuwa-
nie niechcianych napisów powoduje, 
że OSM zajmuje się czymś innym 
niż powinno. Spółdzielnia przesuwa 
środki na walkę z chuliganami z fun-

duszy przeznaczonych na docieplanie 
budynków i remont balkonów. - Liczy-
my na większą wyrozumiałość. Stara-
my się reagować na bieżąco, jednak 
nie zawsze możemy od razu zabrać 
się do pracy – przekonuje kierownik 
administracji na os. Pakuska.

Dla mieszkańców mamy jednak 
dobrą wiadomość. Sylwester Budny 
zapewnia, że do końca czerwca napisy 
zostaną usunięte. Pytanie tylko, na 
jak długo, bowiem w tym miejscu sy-
tuacja z aktami wandalizmu powtarza 
się nagminnie.

Tak więc pozostało się uzbroić 
w resztki cierpliwości i trzymać za 
słowo administrację Spółdzielni. 
Inna sprawa, że zamalowanie jednej 
ściany nie rozwiąże ogólnomiejskiego 
problemu. Podobnej „twórczości” na 
terenie całego Olkusza przecież nie 
brakuje.

Jakość nowych łóżek 
w szpitalu

Olkusz
Jakub�Fita

Niedawno pisaliśmy na na-
szych łamach na temat nowych 
łóżek, w które w ostatnim czasie 
został wyposażony Nowy Szpital 
w Olkuszu. Pod artykułem pojawił 
się szereg krytycznych uwag doty-
czących jakości nowego sprzętu. 
Postanowiliśmy zwrócić się do 
przedstawicieli szpitala z prośbą 
o komentarz w tej sprawie.

Przypomnijmy, że na przełomie 
kwietnia i maja Nowy Szpital w Olku-
szu został wyposażony w 190 nowych 
łóżek. Zarówno władze powiatowe, 
będące właścicielem szpitala, jak 
i Zarząd olkuskiej placówki zgodnie 
podkreślają, że inwestycja ta była 
potrzebna i celowa. Pod artykułem 
dotyczącym zakupu nowego wyposa-
żenia pojawiły się jednak negatywne 
komentarze. Internauci narzekali 
w nich na jakość sprzętu. Oto kilka 
z nich:

- Nowe łóżka nie tyko nie pod-
niosły komfortu pobytu w szpitalu, 
ale wręcz go obniżyły. Poprzednie 
łóżko było wyposażone w wysięgnik 
z uchwytem i regulację zagłówka 
„rączką” umieszczoną w zasięgu dłoni 
pacjenta. Nowe łóżka nie mają także 
regulacji wysokości, czyli nie można 
ich podnieść wyżej, aby pacjent mógł 
płynnie przejść z łóżka „stacjonar-
nego” na łóżko do transportu np. na 
salę operacyjną. Te, które wyrzucono 
takową regulację posiadały. Teraz na 
oddziały chirurgiczny, ortopedyczny 
itp., pacjent będzie przyjmowany 
tylko z asystentem do obsługi – 
oburza się jeden z Czytelników.

- Te tak bardzo i długo wyczeki-
wane łóżka posiadają system regulacji 
pleców i nóg schowany w nogach, tuż 
na ziemią. Pacjent po operacji brzu-
cha, chcąc poprawić pozycję, musi 
zejść (podnieść się bez korzystania 
z wysięgnika z uchwytem - bo go nie 
ma), nisko się pochylić, wyciągnąć 
korbę, ustawić pozycję zagłówka. 
Następnie powinien wrócić na łóżko 
i sprawdzić, czy pozycja mu pasuje. 

Jeśli okaże się nie, to będzie musiał 
ponowić tą czynność. Na razie do-
starczono tylko łóżka, bez materacy. 
Wymiana łóżek na oddziale trwała 
od 12-tej prawie do północy, około 
20 sztuk. Dlaczego tak długo? Łóżka 
prosto z paczek trafiały na oddział. 
Nikt ich nie dezynfekował – możemy 
przeczytać w kolejnym komentarzu.

Zwróciliśmy się do przedstawicieli 
Nowego Szpitala w Olkuszu z prośbą 
o komentarz w tej sprawie.

- Jeśli chodzi o porę montowania 
łóżek, to przepraszamy pacjentów, że 
trwało to do późna. Chcieliśmy jak 
najszybciej wymienić stare łóżka na 
nowe. Wszystkie łóżka były myte i de-
zynfekowane przed wstawieniem na 
oddział. Nie mamy żadnej wątpliwości, 
że nowe łóżka podnoszą komfort pa-
cjentów. Tam, gdzie jest taka potrzeba 
dokupione zostaną wysięgniki do 
łóżek oraz  drabinki do podnoszenia 
się chorych. W przypadku jakichkol-
wiek potrzeb prosimy o korzystanie 
z pomocy personelu – tłumaczy Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Grupy Nowy 
Szpital Holding S.A.

1 Nie rozumiem, jak w prawie 40 
tysięcznym mieście mogą być 

jeszcze ulice w takim stanie, jak  
ul. Przemysłowa. Co jakiś czas ekipy 
drogowców podsypują piasek, 
żwirek, ale po kilku deszczowych 
dniach wszystko się wymywa. Kto 
za ten bałagan odpowiada?  
To wstyd dla całego miasta. 
Interwencja wysłana do UMiG 
Olkusz 28 kwietnia.

2 Droga z Ryczówka Dolnego w 
kierunku Chechła jest w fatal-

nym stanie, pełna dziur. Niektóre 
z nich mają do 10 cm głębokości! 
Kiedy w końcu zarządca drogi ja 
wyremontuje? 
Interwencja wysłana do Zarządu 
Drogowego 8 maja.

3 Droga wzdłuż torów, pomiędzy 
wiaduktem a targowiskiem przy 

ul. Świętokrzyskiej wymaga pilnego 
remontu, a Pan Burmistrz jakby nic 
sobie z tego nie robił. Tą drogą we 
wtorki i piątki każdego tygodnia 
poruszają się setki ludzi zmierzają-
cy na „targowisko-parking”.  
Interwencja wysłana do UMiG 
Olkusz 8 maja.

Interwencje w toku...
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Grupa�Działania�„Nad�Białą�Przemszą”,�instrukcja�zarządzająca�PROW�2014-2020-�Minister�Rolnictwa�i�Rozwoju�Wsi,�publikacja�współfinansowana�ze�środków�

Unii�Europejskiej�w�ramach�poddziałania�„Wsparcie�na�rzecz�kosztów�bieżących�i�aktywizacji”�Program�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�na�lata�2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” od lat wspiera różnego rodzaju inicjatywy 
podejmowane przez mieszkańców gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom, 
Olkusz (z wyłączeniem miasta Olkusz), oraz Krzeszowice.

Jednym z głównych celów LGD jest współpraca pomiędzy lokalnymi instytucjami w takich 
dziedzinach jak edukacja, kultura, gospodarka czy ochrona środowiska. Realizowanie 
powyższych działań możliwe jest dzięki aktywnej współpracy partnerów z różnych sektorów, 
dlatego też LGD „Nad Białą Przemszą” wyznaczyła sobie rolę instytucji, która będzie łączyć 
aktywności różnych podmiotów i wspólnie z nimi koordynować realizację projektów współpracy. 

Obecnie trwają prace nad dwoma projektami współpracy, które swym zasięgiem obejmą 
całą Małopolskę, jak również partnerów zagranicznych - Finlandię i Portugalię.

Celem pierwszego z nich, jest zwiększenie oferty aktywnego i zdrowego spędzania czasu 
wolnego mieszkańców naszego obszaru poprzez budowę i promocję profesjonalnych tras 
do uprawiania Nordic Walkingu. Dzięki realizacji projektu udostępnione zostaną doskonale 
przygotowane i oznakowane trasy, które z pewnością przypadną do gustu zarówno 
wprawionym, jak i osobom dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z Nordic Walking. Projekt 
ten realizowany jest we współpracy z trzema innymi LGD z obszaru Małopolski.

Drugi z projektów współpracy, nad którym trwają zaawansowane prace organizacyjne, 
ma na celu rozwój rynku produktów lokalnych, regionalnych, pochodzących z terenu 
województwa Małopolskiego. W jego realizację zaangażowanych jest jedenaście LGD 
z obszaru Małopolski oraz dwóch partnerów zagranicznych. Projekt ten stworzy możliwość 
popularyzacji i komercjalizacji najlepszych jakościowo i najbardziej unikalnych produktów 
lokalnych poprzez zbudowanie wspólnej marki oraz stworzenie sieci dystrybucji produktów. 
Realizacja projektu przyczyni się również do wypromowania obszaru oraz ułatwi rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości.

Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy regionu odczują pozytywne korzyści płynące 
z realizacji obu projektów, dlatego też wszystkich zainteresowanych zapraszamy do włączenia 
się w nasze działania!

Zapraszamy do współpracy!
Kontakt: Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom, tel. (32) 724 25 23
lgd@nadbialaprzemsza.org.pl   www.nadbialaprzemsza.org.pl

Współpracuj  
i korzystaj!

Młodzi ratownicy w akcji
Olkusz

Piotr�Kubiczek

W miniony weekend w centrum 
Olkusza odbyły się XXV Rejonowe 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
Powiatu Olkuskiego Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Przez dwa dni 
uczniowie ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich, walczyli 
o prymat w powiecie, a najstarsi 
o jednoczesny awans do zawodów 
okręgowych. Umiejętności mło-
dzieży oceniali wykwalifikowani 
ratownicy medyczni. To była udana 
wielka lekcja ratowania ludzkiego 
życia.

Tegoroczne zmagania rozpoczęły 
się już w piątek, gdzie do pomocy 
fikcyjnym ofiarom ruszyli najmłodsi 
uczniowie, a więc ci z podstawówek. 
Najlepiej podczas zaaranżowanych 
scenek poradzili sobie przedstawi-
ciele Szkoły Podstawowej nr 5, którzy 
wyprzedzili SP 4 i SP Zederman. 
Młodzież musiała się sprawdzić w ra-
towaniu poszkodowanych w wypadku 
drogowym, dławiących się cukierkiem 
i tracących przytomność. To była 
jednak tylko rozgrzewka przed głów-
nym turniejem wiedzy teoretycznej 
i praktycznej w udzielaniu pierwszej 
pomocy.

Zmagania nie tylko o jak najbar-
dziej poprawną interwencję przedme-
dyczną, ale także o kwalifikację do 
zawodów wyższego szczebla odbyły 
się w sobotę. W kategorii szkół gim-
nazjalnych wystąpiło sześć zespołów 
z pięciu różnych placówek. Wygrała 
reprezentacja Gimnazjum nr 4 w Wol-
bromiu, a kolejne miejsca na podium 
przypadły Gimnazjum w Przegini oraz 
Gimnazjum nr 2 (druga drużyna).

Najważniejsza w kontekście dal-
szych startów młodych ratowników 
amatorów w Mistrzostwach Pierw-
szej Pomocy PCK była rywalizacja 

w grupie szkół ponadgimnazjalnych. 
W tej kategorii wiekowej udział 
w scenkach ratowniczych udział 
wzięło sześć zespołów. Licealiści, 
podobnie jak ich młodsi koledzy, 
zaczęli od sprawdzenia wiedzy teore-
tycznej, a później ruszyli w miasto, by 
ratować ludzkie życie – oczywiście na 
fantomach i w oparciu o wyreżysero-
wane zajścia. Byli jednak tacy, którzy 
zanim zaczęli podziwiać umiejętności 
młodzieży, zdążyli poczuć nagły 

przypływ adrenaliny. - W pierwszym 
momencie myślałem, że to dzieje się 
naprawdę. Nie ukrywam, że nieco 
spanikowałem, bo mimo iż znam obo-
wiązujące procedury przy udzielaniu 
pomocy poszkodowanym, to jednak 
w praktyce jeszcze nie miałem okazji 
się sprawdzić. Ogromny szacunek 
dla tych młodych ludzi. Co prawda 
wszystko jest upozorowane, ale ich 
wiedza jest zdumiewająca – przyznaje 
Marian Kluczewski, który przyglądał 
się poczynaniom zespołów w okoli-

cach rynku.
Rzeczywiście, weekendowe mi-

strzostwa były nie tylko sprawdzia-
nem dla uczestników zawodów, ale 
także świetną lekcją poglądową dla 
zwykłych przechodniów, którzy raz po 
raz zatrzymywali się zbierając cenne 
doświadczenie. Wystarczy przecież 
chwila i podstawowa wiedza, aby 
uratować czyjeś życie. - Każdy z nas 
może pomóc. Nigdy nie wiadomo, 
kiedy przyjdzie ten moment, kiedy 

trzeba będzie przełamać lęk i wyko-
rzystać posiadaną wiedzę. Strach 
nigdy nie jest dobrym doradcą, 
dlatego stąd takie akcje i promocja 
pierwszej pomocy – zaznacza ratow-
nik medyczny Aleksander Smuga, 
od lat pracujący w służbie zdrowia. 
Razem ze swoimi kolegami ani przez 
moment nie mieli wątpliwości. Przy-
jęli zaproszenie, oceniali młodzież 
i służyli radami.

Umiejętności wszystkich najstar-
szych drużyn były duże, jednak zwy-

cięzca mógł być tylko jeden. Wzorem 
ubiegłego roku najlepiej z testem 
wiedzy i w plenerze przy ratowaniu 
życia poradzili sobie uczniowie IV 
Liceum Ogólnokształcącego w Ol-
kuszu. To oni będą reprezentowali 
powiat olkuski w tych samych Mi-
strzostwach PCK, tyle tylko, że na 
etapie okręgowym w Krakowie. Dalsze 
miejsca dla Liceum Mundurowego, 
Zespołu Szkół nr 1 oraz I LO – wszy-
scy z Olkusza.

Podsumowanie dwudniowych 
zmagań w ratowaniu ludzkiego życia 
i nagrodzenie najlepszych zespołów 
wcale nie oznaczało końca imprezy. 
Wręcz przeciwnie, po turniejowej ry-
walizacji przyszedł czas na integrację. 
Były występy artystyczne, sportowe, 
musztra wojskowa, plenerowa zajęcia 
fitness i efektowny pokaz Fire Show. 
Na zakończenie na rynku zagrał DJ 
Sosen.

- Z roku na rok jest coraz więcej 
dzieciaków. I o to własnie chodzi, aby 
przez tę rywalizację uczyć pierwszej 
pomocy. Szczególnie cieszy postawa 
tych najmłodszych, które radzą sobie 
coraz lepiej. Warto też podkreślić, 
że nasze mistrzostwa są wyjątkowe, 
bowiem tradycyjnie biorą w nich 
udział szkoły na trzech poziomach 
edukacyjnych. Gratulacje dla wszyst-
kich uczestników - podkreśla Michał 
Masłowski, jeden z głównych koordy-
natorów akcji.

Organizatorzy XXV Rejono-
wych Mistrzostw Pierwszej Pomocy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Olkuszu: Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy 
Olkusz, Fundacja Bezpieczny 
Powiat, Młodzieżowa Rada Miej-
ska, Nowy Szpital w Olkuszu, IV 
LO w Olkuszu, Gimnazjum nr 2 
w Olkuszu oraz PCK Olkusz.

X Zlot 
Przedszkolaków

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Wszystko zaczęło się dokładnie 
dziesięć lat temu w Osieku. Od 
tego czasu przedszkolaki z całej 
gminy Olkusz spotykają się w maju 
na corocznym zlocie, by wspólnie 
maszerować po urokliwych zakąt-
kach swojej Małej Ojczyzny. W ju-
bileuszowym wydarzeniu udział 
wzięło ponad trzysta osób.

Tym razem gospodarzem zlotu 
było Przedszkole nr 13 zlokalizowane 
przy SP 9 na osiedlu Słowiki. Tam też 
nastąpiło podsumowanie marszu. Był 
poczęstunek, występy artystyczne 
oraz zaproszenie na kolejne edycje 
majowego święta przedszkolaków.

Zaczęło się jednak spotkaniem 
przy Chacie Kocjana w Rabsztynie. Na 
miejscu zbiórki pojawili się przedsta-
wiciele piętnastu gminnych placówek, 
czyli w sumie 299 dzieci i 35 opieku-
nów. Wśród piechurów nie zabrakło 
również Andrzeja Feliksika, który 
z przedszkolakami jest od samego 
początku wspólnych wypraw. - Za 
każdym razem jest tak samo: koloro-
wo, głośno i zabawnie. Zaczynaliśmy 
w Osieku, ale po drodze odwiedziliśmy 

też Kosmolów, Troks, Braciejówkę czy 
Sieniczno – przybliża historię imprezy 
niezawodny przewodnik z Koła SKKT 
przy PTTK Olkusz.

To właśnie on krótko opowiedział 
dzieciakom o historii Chaty Kocjana 
i rabsztyńskiego zamku. Po niedłu-
giej wizycie na Kruczej Skale młodzi 
piechurzy ruszyli lasem w kierunku 
Słowików. Oczywiście nie mogło za-
braknąć krótkich postojów i przerw 
na posilenie się przed dalszym mar-
szem. Pogoda dopisała, więc szło się 
bardzo przyjemnie. Do mety dotarli 
wszyscy w komplecie – zadowoleni, 
ale i nieco zmęczeni.

O materiały promocyjne gminy 
Olkusz jakimi zostali obdarowani 
uczestnicy rajdu zadbał Punkt Infor-
macji Turystycznej, a dzielnej postawy 
maluchom na mecie gratulowała wi-
ceburmistrz Bożena Krok. Głównym 
organizatorem zlotu byli członkowie 
Koła SKKT przy PTTK Olkusz, którzy 
jednocześnie zapraszają na coroczny 
Rajd Szkolny zaplanowany na piątek 
26 maja. Miejscem wyprawy będzie 
malowniczy Sąspów.

Interwencje w toku...



8 | 26 maja 2017 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Dzień Strażaka  
w olkuskiej PSP

Olkusz
Piotr�Kubiczek

24 maja w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Olkuszu uroczyście obchodzono 
Dzień Strażaka. Tegoroczne święto 
druhów było wyjątkowe, bowiem 
przypada w 25. rocznicę funkcjo-
nowania PSP w Polsce. Gala była 
okazją do odznaczenia wyróżnio-
nych mundurowych i do wręczenia 
im służbowych awansów.

W tym roku święto strażackiej 
braci, dla której ratowanie zdrowia, 
życia i mienia to cele nadrzędne, 
przypadło na czwartek 4 maja. Dwa 
dni później w Warszawie na Placu 
Zwycięstwa odbyły się główne uro-
czystości, gdzie nie mogło zabraknąć 
nadbrygadiera Stanisława Nowaka 
– Małopolskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP. - To dla nas wielkie 
wyróżnienie, że Prezydent Andrzej 
Duda, Premier Beata Szydło i inne 
krajowe osobistości postrzegają Pań-
stwową Straż Pożarną jako solidną 
i profesjonalna instytucję. Zaufanie 
społeczne, które mamy, jest efektem 
naszej codziennej pracy. Pragnę w 
tym miejscu podziękować wszyst-
kim druhom. Liczba strażaków PSP 
nigdy nie będzie wystarczająca, więc 
to wsparcie, którego udzielają nam 
jednostki OSP, jest dla nas szczegól-
nie ważne. Pomagać ludziom szybko 
i profesjonalnie to wielkie wyzwanie 
- zaznaczał obecny także podczas 
olkuskich uroczystości komendant 
Nowak.

W ubiegłym roku na terenie całej 
Małopolski strażacy podjęli 35 tysię-
cy interwencji. Na terenie powiatu 
olkuskiego doszło do 1528 zdarzeń 
wymagających udziału munduro-
wych, z których 352 to pożary, 1139 
zagrożeń miejscowych, a 37 zgłoszeń 
było fałszywymi alarmami.

- Na terenie naszego powiatu 
funkcjonuje komenda powiatowa, 
dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze 
PSP, w których służbę pełni 94 funk-
cjonariuszy oraz 59 jednostek OSP. 
Świadomość ich obecności sprawia, 
że mieszkańcy powiatu czują się 
bezpieczni i mogą liczyć na pomoc 
o każdej porze dnia i nocy. 25 lat 
PSP to nie tylko gaszenie pożarów, 
ale nieustanne poszerzanie spek-
trum działalności o nowe zadania 
ratownicze. Ćwierć wieku PSP to 
również działania podczas wypadków 
drogowych, katastrof budowlanych 
i powodzi. Dodatkowo w obowiązki 
strażaków wchodzą działania che-
miczno-ekologiczne, wodno-nurkowe i 
poszukiwawczo-ratownicze – wyliczał 
brygadier Dariusz Wilk, Komendant 
Powiatowej PSP w Olkuszu.

Dzięki zaangażowaniu i poświę-
ceniu Państwowa Straż Pożarna po 
ćwierćwieczu istnienia jest nowocze-
sną, dobrze wyszkoloną i cieszącą się 
społecznym uznaniem formacją. Stra-
żacy współpracują z innymi służbami 
i jednostkami takimi jak: policja, 
ratownictwo medyczne, straż gra-
niczna, wojsko, GOPR, TOPR, służby 
sanitarno-epidemiologiczne, nadzór 
budowlany, czy służby leśne. - Dzień 
Strażaka to niepowtarzalna okazja do 

wspomnień, dumy z dotychczasowych 
dokonań, ale przede wszystkim dzień 
ogromnej satysfakcji z pełnionej misji. 
Bycie strażakiem to szczególne wy-
zwanie, obowiązek i zarazem zaszczyt 
– dodał komendant Wilk.

Coroczne święto strażackiej 
braci to również dzień awansów i 
odznaczeń. Tych dla funkcjonariuszy 
z całego powiatu nie zabrakło. Szcze-
gółowa lista nagrodzonych poniżej. 
Warto też wspomnieć, że PSP wzbo-
gaciło się o nowy samochód rozpo-
znawczo-ratowniczy. Jego zakup był 
możliwy dzięki wsparciu Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz 
Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom. 
Poświęcenia pojazdu dokonał ks. ka-
pelan mł. bryg. Władysław Kulig.

Podczas środowych uroczystości 
samorządowcy nagrodzili strażaków 
ze swoich gmin, a w rewanżu mundu-
rowi podziękowali władzom i sponso-
rom za okazywaną pomoc i wsparcie. 
Oczywiście były też życzenia oraz 
wyrazy uznania za pełnioną z wiel-
kim poświęceniem służbę. Wszystko 
według obowiązującego w środowisku 
strażackim hasła: „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”.

- Obyście mieli tyle samo powro-
tów do bazy, co wyjazdów do akcji. 
Wiedzcie, że ufamy Wam najmocniej 
ze wszystkich służb ratowniczych – 
mówił starosta Paweł Piasny. - Nie raz 
udowadnialiście, że nie ma dla Was 
rzeczy niemożliwych. Swoją postawą 
dajecie przykład wielkiej odwagi i 
odpowiedzialnej służby – wtórował 
szefowi powiatu burmistrz Olkusza 
Roman Piaśnik.

Lista wyróżnionych i nagrodzonych straża-
ków w 2017 roku z powiatu olkuskiego:

„Brązowa Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciw-• 
pożarowej”: asp. sztab. Piotr Bałazy, st. ogn. Tomasz 
Pielka i druh Grzegorz Ziarno.
„Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: mł. bryg. • 
Tomasz Mucha i st. kpt. Piotr Pandel.
„Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: st. kap. • 
Marek Kot, kpt. Karol Żaba, st. ogn. Paweł Piątek, st. 
ogn. Grzegorz Solecki.
„Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: mł. kpt. • 
Adam Janik, ogn. Tomasz Chajduga, mł. ogn. Grzegorz 
Poseł, sekc. Tomasz Barczyk.
„Odznaka Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej”: • 
nadbryg. Stanisław Nowak, mł. bryg. Jan Sarwa, mł. 
bryg. Zbigniew Wrzesień.

Mianowani funkcjonariusze PSP na wyższe 
stopnie służbowe:

Do stopnia kapitana awansowani zostali mł. kpt. Michał • 
Dorna, mł. kpt. Paweł Papaj, mł. kpt. Karol Żaba.
Stopień młodszego kapitana otrzymał mł. asp. Maciej • 
Adamczyk.
Do stopnia aspiranta awansowali mł. asp. Remigiusz • 
Kościelny, mł. asp. Paweł Pałka.

Do stopnia starszego ogniomistrza awansowali ogn. • 
Paweł Piątek i ogn. Paweł Smętek.
Do stopnia ogniomistrza awansowany został mł. ogn. • 
Andrzej Osmęda.
Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowano st. • 
sekc. Tomasza Kwaśniewskiego.
Do stopnia starszego sekcyjnego awansowali sekc. • 
Michał Wojtoń, sekc. Sebastian Piekoszewski, sekc. 
Radosław Piputa, sekc. Przemysław Ścigaj, sekc. 
Grzegorz Mól i sekc. Krystian Redwan.
Do stopnia sekcyjnego awansowali natomiast st. str. • 
Dawid Kręgiel i st. str. Patryk Krzykawski.

Nagrodę Starosty Powiatu Olkuskiego otrzymali: kpt. 
Artur Kuś, asp. Krzysztof Haras, asp. Remigiusz Kościelny 
i mł. ogn. Przemysław Ścigaj.
Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz otrzymali: 
mł. bryg. Zbigniew Wrzesień i st. kpt. Piotr Pandel.
Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom otrzymali: 
st. kpt. Robert Żaba, ogn. Zbigniew Tracz oraz mł. ogn. 
Marcin Dąbrowski.
Nagrodę Wójta Gminy Klucze odebrali: mł. ogn. Marcin 
Dąbrowski i st. str. Piotr Mól.
Nagrodę Burmistrza Miasta Bukowno otrzymali: mł. 
bryg. Michał Polak i st. ogn. Grzegorz Solecki.

Malarstwo  
z przesłaniem  

niesienia dobra

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Do 5 czerwca w Galerii „La-
melli” w Krakowie przy ul. Miko-
łajskiej 2, można oglądać prace 
autorstwa olkuskiej malarki Ireny 
Kiełtyki. Wystawa pt. „Zwykłe co-
dzienne życie” to kolejny dowód 
na to, że artystka z wieloletnim 
stażem, która zdobywała fach 
i malowała właściwie na wszyst-
kich kontynentach, za główny 
cel swojej twórczości obrała sobie 
realizm, przenosząc na płótno 
otaczający ją świat. Malarka w na-
stępnych tygodniach włączy się też 
w pomoc przy renowacji olkuskich 
organów Hansa Hummla i Jerzego 
Nitrowskiego, które odzyskują 
swój dawny blask w holenderskim 
Zaandam.

O wsparcie finansowe na na-
prawę zabytkowego instrumentu 
od kilkunastu miesięcy apeluje nie 
tylko proboszcz parafii pw. Świętego 

Andrzeja Apostoła ks. Mieczysław 
Miarka, ale także historycy i wszyst-
kie osoby zaangażowane w odnowę 
XVII-wiecznych organów. Pomysłów 
na zdobywanie środków jest sporo, 
ale jednym z najbardziej nietypowych 
wydaje się pomysł Ireny Kiełtyki, 
która jeszcze w czerwcu w Olkuszu 
planuje zorganizować wystawę swoich 
kolejnych prac, tym razem przedsta-
wiających miejskie kościoły. Finalnie 
na plenerowej wystawie pod bazyliką 
ma się znaleźć 36 obrazów. Wszystkie 
zostaną wystawione na sprzedaż, 
a znaczną część pieniędzy uzyskaną 
od nabywców malarka planuje prze-
kazać na szczytny cel współfinanso-
wania renowacji instrumentu.

- Może w dzisiejszych czasach nie 
jest to zbyt popularne, ale uważam, 
że każdy człowiek powinien umieć po-
magać. Nauczyłam się tego w Stanach 
Zjednoczonych. Tam robiąc wiele 
rzeczy myśli się o innych, dlatego 
i ja chciałam dołożyć swoją cegiełkę 
do wspólnego dobra – mówi Irena 
Kiełtyka.

Malarka w swoim życiu widziała 

już niejedno. Studiowała w Krakowie, 
Warszawie, Nowym Jorku i chińskim 
Hang-Zhou. Tam też szlifowała swój 
warsztat. Jej prace są tak szczegóło-
we, że często trudno jest je odróżnić 
od zdjęć robionych profesjonalny-
mi aparatami. Wierność detalom 
rzeczywistości jest zdumiewająca. 
Hiper-realiści, do których należy 
Irena Kiełtyka pokazują, że śmiało 
mogą rywalizować z fotografią, a przy 
tym uzyskać estetyczny efekt, na 
jaki zdjęcie nigdy się nie zdobędzie. 
Praktyka olkuskiej malarki znaj-
duje swoje uzasadnienie w teorii 
postmodernistycznej i przypomina 
o podstawowej zasadzie wszelkiej 
działalności artystycznej: jak najbliżej 
rzeczywistości.

A ta rzeczywistość – typowo 
olkuska – jest taka, że jeszcze przed 
wakacjami malarka połączy przy-
jemne z pożytecznym. Wystawa 
swoich najnowszych prac jak również 
sprzedaż obrazów, stanie się okazją 
do podreperowania budżetu przezna-
czonego na renowację organów Hansa 
Hummla. Artystka z każdego sprze-
danego dzieła oferuje przekazanie na 
ten cel nawet do 75% środków. Widać, 
że własny zarobek został zepchnięty 
na bok, liczy się przede wszystkim 
wspólne dobro, o które przez wiele lat 
w różnych stronach świata walczyła 
i nadal walczy Irena Kiełtyka.

- Data wystawy nie jest jeszcze 
znana. Ksiądz Miarka oczywiście 
wyraził zgodę na zorganizowanie 
jej przy bazylice. Wkrótce ustalimy 
najbardziej dogodny termin. Właśnie 
kończę ostatnie prace – zapewnia 
olkuska malarka, która z Ameryki 
ściągnęła przed rokiem, choć jaka 
sama podkreśla, za Ocean będzie 
jeszcze chciała wrócić. Na razie ma 
coś dobrego do zrobienia w naszym 
mieście.
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- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

Ogłoszenia 
drobne 
już od

2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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:

KuPiê - SPRzeDAm
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 

i drogie, gotówka od rêki, p³acê 
najlepiej. Tel.(512)898278.

uSŁugi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, z³ocenie metod¹ 
termodruku.
=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do 
ga³êzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

BuDOWLANe

=Kompleksowe wykoñczenia 
wnêtrz, dachy Tel.(881)301789.

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.

Lombard po¿yczki pod zastaw, 
najd³u¿ej dzia³aj¹ca firma na rynku. 

Olkusz, Szpitalna 16.  
Tel.(32)6454746.

OKOLiczNOœciOWe

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

mOTORyzAcjA
=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

=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 pojaz-
dów!!!
- 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. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

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

NieRuchOmOŚci
DOmy

=Sprzedam dom w Trzebienicach 
ko³o Wolbromia, okolica ekolo-
giczna, dwa osobne mieszkania 
(122 m2, 40 m2), osobne wejœcia. 
Tel.(602)116385.

LOKALe uŻyTKOWe

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

PRAcA
=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, równie¿ 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmê kierowcê na transport 
miêdzynarodowy, C+E, na ch³odnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Zatrudniê na stanowisko stró¿a 
osobê z orzeczeniem min. II grupa. 
Tel.(509)020901.
=Zatrudniê do biura osobê  
z orzeczeniem min. II grupa.  
Tel.(509)020901.
=Firma ¯abka poszukuje Fran-
czyzobiorców. Dogodne warunki 

wspó³pracy. Tel.(605)945842, 
gronek.katarzyna@zabka.pl
=Przyjmê kierowcê z kat. B na 
liniê regularn¹, z Olkusza lub 
okolic Wolbromia.  
Tel.(791)527766.

RóŻNe
=Sprzedam Smartfon Sony 
Xperia e5 LTe NFc. 550 zł do 
negocjacji. Nowy, nawet nie 
włączany. Tel. 737 477 731
=Stoisko nr 3 zaprasza!  
W sprzeda¿y nowe wzory d¿insów, 
kolorowe bawe³niane, kurtki letnie, 
katany, rozmiary do 130 cm w 
pasie. Targowisko ul. S³awkowska, 
wt., pt. i sob. do 14.00.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. Venus Alergo-med  
& SPA tel: 511-998-966 ul. Krakowskie Przedmie-
ście 7, Olkusz www.alergo-med.pl

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. 604 979 399, 604 503 799.

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.

dIabetolog
Marta Pasich lek. med., specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
Centrum Marlibo-Medica Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rejestracja tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

Centrum Dietetyczne Natur House w Olkuszu,  
ul. Żuradzka 2b, zaprasza na bezpłatną konsulta-
cję dietetyczną: pomiary antropometryczne ciała, 
badania ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, 
wskazówki dotyczące prawidłowego żywienia. 
Tel. 32 754 22 77, kom. 514 738 359

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.). Wt., 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.

Ewa Kyzioł, logopeda, neurologopeda. Praca z dzie- 
ćmi i dorosłymi w domu pacjenta. Tel. 605 415 156.

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. 

Masaż klasyczny, gorące kamienie, bańka chiń-
ska, antycellulitowy, świecowanie uszu HOPI, 
relaksacyjny. Kontakt 604135486, Olkusz, ul. 
Sławkowska 5a

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.

mEDYCYna spoRtowa

BARBARA BANYŚ lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej – badania 
sportowo-lekarskie dzieci i młodzieży do 23 r. ż., 
kwalifikacja na obozy sportowe. Rejestracja tel. 
600 00 99 42.

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. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl

Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

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.

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

optYKa
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 20, 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.

podolog
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
Dojazd na terenie Olkusza gratis.

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

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

pUlmonolog
Zdzisława Szczygieł lek. med.– poradnia pulmo-
nologiczna, wykonanie spirometrii, zdjęcia RTG, 
pobór krwi do badań laboratoryjnych. Poradnia 
działa bez kontraktu z NFZ. Rej. 728 951 721, 
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji 
Jaroszowiec ul. Kolejowa 1A.

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, 
diabetologiczny, 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).
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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

reUmatolog
Anna Mendak specjalista reumatologii, specja-
lista chorób wewnętrznych, środa 16.00-18.00. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 
(32)6454470.

stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Ewa Haberka lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.
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.
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.
Venus Alergo-med & SPA. Zabiegi kosmetyczne 
Phyris, Depilacja laserem diodowym,odchudza-
nie i modelowanie sylwetki m.in.: endermologia 
3 w 1, kriolipoliza mezoterapia igłowa, karboksy-
terapia; opalanie natryskowe SunFX, manicure i 
pedicure żelowy, przedłużanie rzęs, medycyna 
estetyczna, lasery. Najnowocześniejsze urządze-

nia medyczne. Tel: 511-998-966 ul. Krakowskie 
Przedmieście 7, Olkusz www.alergo-med.pl 

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 nie-
mowląt, 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

26-05-2017 Piątek ul. 1000-lecia 17

27-05-2017 Sobota ul. Legionów Polskich 14

28-05-2017 Niedziela ul. Nullo 2

29-05-2017 Poniedziałek ul. Orzeszkowej 22

30-05-2017 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 28

31-05-2017 Środa ul. K. K. Wielkiego 60

01-06-2017 czwartek ul. K. K. Wielkiego 64B
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KALENDARIUM

=26 maja
17:00 Chata (2D Pl) 
19:30 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
=27 maja
18:00 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
=28 maja
18:00 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
=29 maja
17:00 Chata (2D Pl) 
19:30 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
=30 maja
17:00 Chata (2D Pl) 
19:30 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 

=26 maja
14:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:15 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 Jutro będziemy szczęśliwi (2D NAPISY) 
20:00 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
20:30 Szatan kazał tańczyć (2D Pl) 
=27 maja
14:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:15 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 Jutro będziemy szczęśliwi (2D NAPISY) 
20:00 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
20:30 Szatan kazał tańczyć (2D Pl) 
=28 maja
14:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:15 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 Jutro będziemy szczęśliwi (2D NAPISY) 
20:00 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
20:30 Szatan kazał tańczyć (2D Pl) 
=30 maja
14:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:15 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 Jutro będziemy szczęśliwi (2D NAPISY) 
20:00 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
20:30 Szatan kazał tańczyć (2D Pl) 
=31 maja
14:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
16:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 Jutro będziemy szczęśliwi (2D NAPISY) 
20:00 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
20:30 Szatan kazał tańczyć (2D Pl) 
=01 czerwca
14:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:15 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 Jutro będziemy szczęśliwi (2D NAPISY) 
20:00 Obcy: Przymierze (2D NAPISY) 
20:30 Szatan kazał tańczyć (2D Pl) 

=26 maja
08:40 Balladyna - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru 
Artnes 
10:20 Pozornie Wolni - spektakl teatralny w wykonaniu 
Teatru Artnes 
11:50 Pozornie Wolni - spektakl teatralny w wykonaniu 
Teatru Artnes 
21:00 Srebrna Uliczka - happening grupy MOK 
Glutaminian Sodu - Teren za Urzędem Miasta
=27 maja
ŚWIĘTO SREBRA - DNI OLKUSZA 2017 - Rynek Olkusz
=28 maja
ŚWIĘTO SREBRA - DNI OLKUSZA 2017 - Rynek Olkusz
=31 maja
11:00 Otwarcie Wystawy zabawek ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie - Centrum 
Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=01 czerwca
10:00 II Turniej Muzealny z udziałem uczniów SP nr 4 
i SP nr 9 - Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
18:30 Wystawa fotografii Adama Sowuli pt. “Miasto 
w niezwykłej tonacji” 

=29 maja
Akademia Aktywnego Seniora

=27 maja
15:00 - 18:00 Piknik rodzinny tańcem malowany
17:00 Koncert Mali Artyści
=30 maja
17:00 XXV Sejmik Poetycki „Pod Diablą Górą”
=31 maja
17:30 Wystawa „Radość Tworzenia”

=29 maja
15:00 Dzień Dziecka w Kluczach

=29 maja
13:00 - 20:00 Zajęcia muzyczne dla dzieci 
15:00 Ognisko Żaczek - nauka gry na gitarze 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia taneczne dla 
dzieci i młodzieży 
20:30 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=30 maja
13:00 - 20:00 Zajęcia muzyczne dla dzieci 
15:00 Ognisko Żaczek - nauka gry na gitarze 
16:00 Koło teatralne DK Wolbrom (zajęcia teatralne dla 
dzieci) 
20:00 Zumba - gubimy kalorie 
=31 maja
13:00 - 20:00 Zajęcia muzyczne dla dzieci 
15:00 Mała Akademia Muzyki 
16:15 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia taneczne dla 
dzieci i młodzieży 
20:30 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=01 czerwca
13:00 - 20:00 Zajęcia muzyczne dla dzieci 
15:00 Mała Akademia Muzyki 

=26 maja
10:00 - 11:00 Przyszłość jest dziś – 3 dni z fantastyką: 
Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem 
12:00 - 14:00 Przyszłość jest dziś – 3 dni z fantastyką: 
warsztaty literackie dla licealistów z Dariuszem Rekoszem
=29 maja
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

=26 maja
Spotkanie autorskie z Anną Kaszubą-Dębską 
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży 
=29 maja
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci - zajęcia w trzech 
grupach 
=30 maja
09:00 - 10:30 Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek 
11:00 - 13:00 Dogoń dzieci w sieci - zajęcia komputerowe 
dla dorosłych 
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałej 
malarstwa współczesnego polskiego, europejskiego 
i światowego z kolekcji Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu, w której zgromadzono ok. 400 prac 
wykonanych różną techniką - większość dzieł 
eskponowana jest w salach na I i II piętrze.
=02 czerwca
19:00 Koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu „Magda 
Brudzińska Klezmer Trio”
=04 czerwca
18:00 Wernisaż wystawy „Artyści Olkuscy 2017”. Koncert 
kwartetu smyczkowego Con Affetto

=26 maja
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci (podział na 
grupy) 
18:00 Klub Seniora Relaks 
18:30 Trening interwałowy 
=29 maja
15:30 Nauka gry na pianinie 
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
17:45 Plastyka dla dzieci 
20:30 Zumba 
=30 maja
16:20 Zdrowy kręgosłup 
16:45 Język angielski (podział na grupy) 
17:00 Zajęcia krawieckie 
17:15 Muzyczna uczta 
18:30 Trening interwałowy 
=31 maja
15:30 Nauka gry na pianinie 
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
17:00 Zajęcia krawieckie 
=01 czerwca
19:30 Latin Dance 

 

=26 maja
15:00 - 15:45 Język angielski dla dzieci Grupa A (6-8 lat) 
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci Grupa B (9-13 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dorosłych (gr. A1) 
18:00 - 18:45 Język angielski dla dorosłych (gr. B1) 
=29 maja
15:50 - 16:50 Joga 
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego) 
17:30 - 19:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci „Pieczątki 
z ziemniaków” 
=30 maja
16:30 - 17:30 Kursy kulinarne: kuchnia kresowa 
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
18:00 - 19:30 Tai Chi (obowiązują zapisy) 
=31 maja
16:00 - 17:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania dla 
miłośników znaczków, monet, medali etc. 

17:00 - 18:30 Spacery z kijkami pod opieką instruktora 
17:30 - 18:30 Spotkania backpackersów, czyli jak i gdzie 
podróżować za grosze 
=01 czerwca
16:00 - 16:30 Język rosyjski dla dzieci 
17:00 - 17:45 Język rosyjski dla dorosłych 
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
18:00 - 18:45 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
18:00 - 19:00 Malowanie na szkle, dekoracja artystyczna 
szkła (nauka od podstaw) 

=26 maja
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 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
=29 maja
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 
16:00 Zajęcia ruchowe przy muzyce 60+ 
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 
=30 maja
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 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
=31 maja
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 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
=01 czerwca
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 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 KDKF - Kino Seniora. Yesterdey reż. Radosław 
Piwowarski 
17:00 Spotkania Kół Wędkarskich Nr1 i Nr2 PZW 
19:00 Wkład protestantów w kulturę polską - wykład 
z okazji jubileuszu 500-lecia reformacji wygłosi dr Janusz 
Kucharczyk, filozof, wykładowca Wyższego Seminarium 
Baptystycznego w Warszawie
 

=26 maja
15:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla 
seniora 
15:00 - 19:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
16:00 - 17:00 Zajęcia na basenie 
=29 maja
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla 
seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
18:15 - 19:05 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Gimnastyka korekcyjna 
=30 maja
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla 
seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
=31 maja
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla 
seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
18:15 - 19:05 Gimnastyka korekcyjna 
19:05 - 19:50 Fitness 50+ 
=01 czerwca
16:00 - 17:00 Konsultacje z psychologiem 
16:00 - 17:00 Korepetycje z matematyki 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
17:00 - 19:00 Słowikowe metamorfozy ciała i ducha: 
Gotowanie 
19:00 - 20:00 Konsultacje z psychologiem 

=27 maja
13:00 V liga piłki nożnej: KS Olkusz - Grębałowianka 
Kraków - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada
18:00 V liga piłki nożnej: Bolesław Bukowno - Przebój 
Wolbrom - Stadion MOSiR Bukowno, ul. Spacerowa 2
18:00 V liga piłki nożnej: Spójnia Osiek - Leśnik Gorenice 
- Stadion w Osieku
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R E K L A M A

Jak uniknąć zmęczenia  
za kierownicą

n zaśnięcie za kierownicą jest częstą 
przyczyną  wypadków drogowych. 
Gdy od miejsca docelowego dzieli 
nas przysłowiowy rzut beretem, ale 
nasze powieki stają się cięższe lepiej 
zatrzymać się i uciąć drzemkę. w tym 
artykule zajdziesz kilka sprawdzonych 
porad jak przygotować się do podróży 
i co robić, aby senność dopadła nas 
dopiero w łóżku. 

Tuż przed wyjazdem
Przed dniem wyjazdu, przed snem weź ciepłą kąpiel, 

dzięki której zmniejszysz  napięcie mięśniowe i  ułatwisz 
organizmowi przejście w stan relaksu. Po obudzeniu, 
przed wyjazdem weź zimny prysznic – doskonale Cię 
obudzi i wzmocni odporność.
Dobry sen

Przed podróżą koniecznie dobrze się wyśpij. Wiemy, 
że przed wyruszeniem w trasę jest masę do załatwie-
nia, ale postaraj się wygospodarować także czas na 
wypoczynek. Twój organizm na pewno się odwdzięczy 
podczas podróży.
Przyjemny chłodek

Odpowiednia temperatura w samochodzie pomoże 
Ci zachować koncentracje oraz zmniejszy uczucie sen-
ności.  Optymalna temperatura w samochodzie podczas 
długiej podróży to 20-22°C.
ustawienie fotela

Prawidłowa pozycja za kierownicą wpływa na nasze 
zmęczenie, komfort podróżowania i bezpieczeństwo. 
Zadbaj o właściwą pozycję za kółkiem – więcej na ten 
temat znajdziesz w specjalnym poradniku. Zmęczenie 
za kierownicą może być równie groźne, jak jazda pod 
wpływem alkoholu!
Posiłek bogaty w węglowodany

Odpowiedni posiłek z pewnością doda Ci energii. 
Pamiętaj, żeby się nie przejadać, lepiej jest jeść co  
3-4 h mniejsze porcje niż jedną dużą raz na 12h. Jedzenie 
powinno zawierać sporą ilość błonnika, który wyrów-

nuje poziom cukru we krwi i gwarantuje stały poziom 
produktywności. Chude, białe mięso również zmniejszy 
nasze zmęczenie.
kawa po obiedzie

Małe espresso pół godziny po obiedzie pomoże 
zwalczyć poobiednią senność. Unikaj jednak słodkich 
napojów kawowych  z mlekiem i karmelem, które przy-
niosą przeciwny efekt.
rusz się po tlen

Brak ruchu powoduje niedotlenienie mózgu, a co za 
tym idzie ospałość  i problemy z koncentracją. Może to 

dziwnie wyglądać, ale zrób kilka przysiadów lub skłonów. 
Dotlenisz umysł i pobudzisz organizm.
omijaj miasta

Jeśli tylko masz możliwość, korzystaj z obwodnic. 
Omijając miasto, oszczędzisz czas, paliwo i nerwy. Zde-
nerwowany staniem w korkach będziesz popełniał więcej 
błędów na drodze, chcąc nadrobić stracony czas.
Pij dużo wody

Dobrze nawodniony organizm pracuje efektywniej, 
a częste wizyty w toalecie skutecznie zmuszają do 
cyklicznych przerw i ruchu.

z uśmiechem i  z muzyką w drogę
Zabawny towarzysz podróży ,płyta z dobrym kabare-

tem, audiobook z nauką języka obcego lub energetyczna 
muzyka nie tylko poprawiają humor, ale także pozwalają 
zachować świeżość umysłu.
rozmowa

Jeśli jedziesz z pasażerem, poproś go, aby utrzymy-
wał z Toba kontakt. Rozmawiajcie na dowolny temat. Po-
dróżując samemu, możesz użyć radia CB lub zwyczajnie 
zadzwonić do znajomych – pamiętaj o używaniu zestawu 
głośnomówiącego.
Linia mety

Ostanie kilometry są najtrudniejsze. Gdy cel jest już 
bardzo blisko tracimy czujność, ponieważ nasze myśli 
już są w ciepłym łóżku. Jeśli odczuwasz dużą senność 
i jesteś 10 km przed celem - zatrzymaj się i zrób przerwę 
– wróć do domu cały i zdrowy. 
kawa lub herbata zamiast snu

Oczywiście filiżanka kawy lub mocnej herbaty działa 
pobudzająco, lecz zbyt duża dawka kofeiny lub teiny po-
woduje osłabienie, może wywołać mdłości i bóle głowy. 
Taniny zawarte w herbacie hamują wchłanianie żelaza, 
co nasila uczucie zmęczenia i osłabienia.
Pobudzające słodycze

Jednym z obiegowych mitów jest podnoszenie 
sobie poziomu cukru batonikami, ciastkami, lub colą 
w celu pobudzenia do działania. Taki zabieg ma sens 
w przypadku osób cierpiących na cukrzycę. U zdrowej 
osoby, ilość wydzielonej insuliny po spożyciu takiego 
posiłku spowoduje nagłą senność i chwilową śpiączkę. 
Po ok godzinie nasz organizm nie będzie pamiętał już 
o dawce energii jaką mu dostarczyliśmy a nam zaczną 
kleić się oczy ze zmęczenia.
włączony tempomat

Tempomat jest wygodny, lecz pozbawia Cię kontroli 
nad prędkością pojazdu, oraz zdejmuje z Ciebie kolejny 
obowiązek, co sprawi że szybciej się znużysz. 

Źródło: www.euromaster.pl
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obowiązkowe i zaLecane  
wyPosażenie samochoDu

n w Polsce obowiązuje wyposażenie 
pojazdu zgodne z rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 r. brak obowiązkowego 
wyposażenia, lub umiejscowienie go 
w trudnodostępnym miejscu jest karane 
mandatem.

Gaśnica:
koszt: 30-70zł; Możliwy mandat: 20 – 500zł;
wymogi: Nie mniej niż 1kg środka gaśniczego; - Prze-
chowywana w łatwo dostępnym miejscu
zalecenia: Przegląd raz do roku (Policja nie ma kompe-
tencji aby karać za przekroczony termin ważności, lecz 
niesprawna gaśnica może być przyczyną rozprzestrze-
nienia się pożaru auta.); - typ środka gaśniczego ABC; Le-
galizacja gaśnicy 1kg to nic innego jak przeprowadzenie 
przeglądu technicznego przez specjalistę na okręgowej 
stacji diagnostycznej,
zastosowanie: Skuteczna w przypadku gaszenia ognia 
w samym zarodku, ale także stłumi większy płomień na 
ciałach stałych.
Trójkąt ostrzegawczy:
koszt: 15-50 zł; Możliwy mandat: brak trójkąta: 20-200zł, 
Niewystawienie podczas awarii, lub złe oznaczenie 
miejsca awarii: do 300zł;
wymogi: Obowiązkowy znak homologacyjny informujący 
że powierzchnia nie jest zbyt mała
zastosowanie: Odległość od pojazdu poza terenem 
zabudowanym - 30-50 metrów. Odległość od pojazdu 
na autostradzie  minimum 100m (przeciętnie ok. 120 
kroków). Trójkąta używamy nie tylko, gdy naprawiamy 
uszkodzony samochód na drodze, ale także podczas 
holowania pojazdu. Wówczas zamieszczamy go po lewej 
stronie od auta.
zalecane wyposażenie pojazdu:
apteczka:
koszt: od 25zł
wymogi: Według polskiego prawa kierowca samochodu 
osobowego zarejestrowanego na terenie Polski nie jest 
zobowiązany do posiadania apteczki jako obowiązkowe-
go elementu wyposażenia auta. Apteczka jest wymagana 

w autobusach, taksówkach, czy  innych samochodach  
przystosowanych do  przewozu osób a także w samo-
chodach do nauki jazdy.
zawartość: bandaże, kompresy gazowe, plastry, opaska 
uciskowa, środek dezynfekujący, ustnik do przeprowa-
dzenia sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne, 
chusta trójkątna, koc termoizolacyjny.
zalecenia: - Szukaj apteczek z Europejską normą DIN 
13164 (Deutsches Institut für Normung) w sklepach me-
dycznych. Nie przewoź w apteczce leków i środków dezyn-
fekujących, zwłaszcza w płynie. Rozbita lub nieszczelna 
butelka i rozlany płyn mogą zniszczyć całą jej zawartość. 
Leki wymagają specjalnego przechowywania, a stale 
wożone w samochodzie nie nadają się do użycia. Spraw-
dzaj stan apteczki co pół roku, wymieniaj przetermino-
wane rzeczy. Okres ważności wyposażenia wynosi 5 lat.
kamizelka odblaskowa:
koszt: ok 10zł
wymogi: Według polskiego prawa kierowca samochodu 
osobowego zarejestrowanego na terenie Polski nie jest 
zobowiązany do posiadania kamizelki odblaskowej jako 

obowiązkowego elementu wyposażenia auta.
uwaGa! kamizelkę musimy posiadać ze sobą na terenie 
kraju, który jej wymaga. Nie jest ona traktowana, jako 
wyposażenie pojazdu. Po prostu kierowca ma obowiązek 
jej posiadania i założenia, gdy wychodzi z samochodu 
np. na pasie awaryjnym autostrady.
zalecenia: taśma odblaskowa zgodna z normą EN 471
zastosowanie: zabezpieczenie kierowcy w sytuacjach 
awaryjnych
koło dojazdowe:
koszt: 120-400zł
zalecenia: dbaj o odpowiednie ciśnienie również w kole 
zapasowym. Pomaga to utrzymać je w odpowiedniej 
kondycji i pełnej gotowości w przypadku awarii podsta-
wowego ogumienia.
zastosowanie: umożliwiają bezproblemowy dojazd do 
warsztatu samochodowego. Są one praktyczne i nie 
zajmują wiele miejsca w bagażniku.
komplet narzędzi:
koszt: 70-250zł
zalecenia: Zadbajmy, aby w naszym aucie znajdował 

się klucz do kół oraz podnośnik. Bez tego nie poradzimy 
sobie z wymianą koła.
Linka holownicza:
koszt: 10-50zł
wymogi: Wymagana np. na Słowacji i Węgrzech
zastosowanie: Przydatna w przypadku utknięcia 
w zaspie śnieżnej, błocie lub awarii pojazdu.
zapas żarówek i bezpieczników:
koszt: 30 – 100zł
zalecenia: należy dysponować wszystkimi rodzajami, 
jakie występują w samochodzie – są to części eks-
ploatacyjne które zużywają się i tak trzeba będzie je 
kiedyś kupić.
olej silnikowy:
koszt: 30-50zł /litr
zalecenia: takiego samego typu jak ten, którym aktualnie 
zalany jest silnik. Zgodnie z informacjami producentów 
samochodów, każde auto ma prawo zużywać około 1 litra 
oleju na 1000 kilometrów, dlatego trzeba być przygoto-
wanym na jego uzupełnianie.

konwencja wiedeńska:
W przypadku, gdy nie posiadamy wymaganego 

wyposażenia w naszym samochodzie, a podróżujemy 
w kraju w którym takie wyposażenie jest wymagane, 
w przypadku obiekcji policjanta możemy powołać się 
na zapisy Konwencji Wiedeńskiej z 1968r, która takiego 
wyposażenia nie wymaga.

Za ich brak nie zostaniemy ukarani. Sytuacja może 
się jednak zmienić, kiedy spowodujemy wypadek, 
a okaże się, że brak tego wyposażenia (np. opon zimo-
wych), miał wpływ na zaistnienie zdarzenia.

W przypadku kamizelki odblaskowej musimy posia-
dać ze sobą na terenie kraju, który jej wymaga. Nie jest 
ona traktowana, jako wyposażenie pojazdu. Kierowca 
jest zobowiązany do jej posiadania i założenia, gdy wy-
chodzi z samochodu np. na pasie awaryjnym autostrady. 
W tym przypadku nie możemy powołać się na zapisy 
Konwencji Wiedeńskiej.

Przed podróżą warto jednak sprawdzić wykaz pań-
stw-stron konwencji, aby upewnić się, że obowiązuje 
ona w regionach, przez które planujemy przejeżdżać lub 
spędzać w nich urlop.

Źródło: www.euromaster.pl
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n Prawidłowa pozycja za kierownicą 
samochodu może wydawać się oczywi-
sta i wszystkim bardzo dobrze znana, 
lecz  okazuje się że wielu kierowców 
bagatelizuje  lub zapomina o prawidło-
wym ustawieniu fotela, kierownicy oraz 
lusterek. wyrabianie dobrych nawyków 
i ustawianie fotela nawet na krótkich 
trasach, może uratować nam zdrowie 
lub życie.

ustalenie pozycji fotela
Prawidłowa pozycja fotela jest podstawą do 

ustawień pozostałych elementów. Zajmij taką pozycje, 
aby Twoje plecy dolegały całkowicie do oparcia fotela. 
Oparcie nie może być zbytnio pochylone, lecz raczej 
w pozycji pionowej. Dopasuj je w taki sposób, aby Twoje 
ręce w każdej pozycji na kierownicy były lekko ugięte 
(kąt prosty). Wciskając sprzęgło lewą nogą sprawdzamy 
odległość od pedałów. Noga powinna być lekko ugięta. 
Wyprostowane nogi podczas wypadku są narażone na 
większe obrażenia. Twoje kolana nie powinny dotykać 
deski rozdzielczej, ponieważ podczas gwałtownego 
hamowania przejmą całą siłę hamowania. Jeśli to 
możliwe obniż fotel – zapewni Ci to większą stabilność 
oraz wyczucie pojazdu.

Dopasuj wysokość zagłówka - środek głowy po-
winien być na środku zagłówka. Jest on po to by nas 
wspierać w momencie kolizji. Zagłówek nie może być 
za daleko, gdyż jest to jedyny element chroniący nasz 
odcinek szyjny podczas kolizji.

Dopiero po odpowiednim ustawieniu fotela kierowcy 
regulujemy pozostałe ustawienia, takie jak lusterka czy 
ułożenie pasów.
ustalenie pozycji kierownicy

Większość pojazdów posiada regulacje kolumny 
kierownicy w 2 płaszczyznach. Kierownica powinna 
znajdować się mniej więcej na wysokości klatki pier-
siowej, tak aby zachować kąt prosty w ramionach. Ręce 
wtedy mniej się męczą, oraz szybciej i z większą siłą 
reagują na zmianę toru jazdy. Koło kierownicy powin-
niśmy trzymać w układzie wskazówek zegara – 14:45. 

Kciuki nie powinny oplatać kierownicy ponieważ pod-
czas wystrzału poduszki powietrznej lub najechania 
na krawężnik możemy doznać poważnych obrażeń 
dłoni. Bezpieczna odległość od kierownicy to minimum 
25 cm. Nawet niewielka stłuczka może przyczynić się do 
poważnych urazów kręgosłupa - nie bagatelizuj sytuacji, 
zgłoś się do lekarza.
obuwie

Prawidłowe obuwie to nie tylko komfort i bezpie-
czeństwo, ale również mniejsze zużycie podeszwy/
obcasów oraz dywaników samochodowych. Niedopusz-
czalne jest prowadzenie w szpilkach, klapkach lub boso. 
Podeszwa musi umożliwić nam prawidłowe wyczucie 
pedałów. Najlepsza jest cienka i dopasowana do stopy. 
Glany, koturny, lub inne twarde i szerokie obuwie może 
zablokować się nam między pedałami. Pedały naciska-
my śródstopiem, nie palcami, ani piętą.  Sprawdź jak 
wyglądają Twoje buty, w których zazwyczaj prowadzisz 
pojazd. Zazwyczaj tylna część jest dużo bardziej wy-
eksploatowana. 
Prawidłowe ustawienie lusterek

Każdy kierowca powinien ustawić lustrka zgodnie ze 

swoim wzrostem i pozycją za kierownicą. W lusterkach 
powinniśmy widzieć drogę tuż za pojazdem jednocześnie 
mając w polu widzenia horyzont. W lusterku powinniśmy 
widzieć tylko zarys naszego pojazdu (najwyżej 20% 
obrazu w lusterku). Lusterko wewnętrzne ustawiamy 
oburącz. Musimy widzieć całą szybę tylną, i ewentualnie 
fragment bocznej szyby jeśli pozwala na to rozmiar 
lusterka

Pasy bezpieczeństwa
Przed zapięciem pasów należy zdjąć okrycie 

wierzchnie, które może krępować ruchy lub znacznie 
oddalać pasy od naszego ciała. Grube zimowe ubrania 
nie tylko ograniczają nasze ruchy, ale również narażają 
nas na większe obrażenia podczas wypadku. Pasy 
bezpieczeństwa reagują wtedy wolniej podczas hamo-
wania, przez co jesteśmy narażeni na silne zderzenie 
z poduszką powietrzną.

Pasy powinny przylegać ciasno do naszego ciała, 
a ich górna część powinna być pomiędzy szyją a ra-
mieniem. Niewolno umieszczać pasów po pachą, ani 
w innych nietypowych miejscach, gdyż narazi nas to 
na liczne złamania podczas wypadku. Pasażerowie 

z tyłu również podróżują w pasach! Śpiąc bokiem, lub 
zsuwając się z tylnej kanapy również narażamy się na 
poważne obrażenia podczas gwałtownego hamowania 
lub wypadku.
zapinanie pasów w czasie ciąży

Kobiety w ciąży również powinny zapinać pasy 
bezpieczeństwa. Prawo zwalnia z obowiązku zapinania 
pasów przyszłe mamy. Brak konsekwencji prawnych 
i finansowych nie powinien jednak zachęcać do nieza-
pinania pasów. Ponadto kobiety w ciąży powinny unikać 
prowadzenia pojazdu, ponieważ pozycja za kierownicą 
oferuje zdecydowanie mniej wolnej przestrzeni i stwarza 
większe zagrożenie dla nienarodzonego dziecka. Jak 
zapinać pasy w ciąży? Bardzo ważne jest odpowiednie 
ułożenie i prawidłowe napięcie pasów. Odcinek biodro-
wy pasów musi znajdować się pod brzuchem, a nie na 
nim. Powinien dokładnie przylegać do kości miednicy. 
Taki układ uchroni nas przed zmiażdżeniem brzucha 
oraz klatki piersiowej. Kobiety, które skarżą się na zbyt 
duży ucisk, często pomijają tą część i zapinają tylko 
część ramieniową pasów. Narażają się w ten sposób na 
uszkodzenia bioder oraz stawów kolanowych, ponieważ 
podczas wypadku ciało samo zsuwa się z fotela. 
system ważenia pasażera

Wiele nowszych pojazdów posiada wbudowany 
system ważenia pasażera, który na podstawie masy 
oblicza z jaką siłą powinna zostać wystrzelona poduszka 
powietrzna podczas kolizji. Nieprawidłowe ułożenie 
(spanie bokiem, siedzenie na skraju fotela) może wpły-
nąć na zły odczyt wagi pasażera. Poduszka wystrzeli 
wtedy z za dużą lub za małą siłą.
Life hammer

Młotek służący do wybijania szyb, oraz odcinania 
pasów bezpieczeństwa w przypadku zatrzaśnięcia się 
w pojeździe po udziale w kolizji. Do kupienia na większo-
ści stacji benzynowych oraz w serwisach Euromaster.

Prawidłowa pozycja za kierownicą wpływa na 
bezpieczeństwo  jazdy i umożliwia pełną swobodę 
w manewrowaniu autem np. w trudnych miejscach 
parkingowych. Wpływa na mniejsze zmęczenie podczas 
podróży. Nie bagatelizujmy tego tematu i poświęćmy 
chwilę przed nawet krótką podróżą po mieście. Może to 
uratować nam zdrowie lub życie, a już na pewno wpłynie 
na komfort podróżowania. 

Źródło: www.euromaster.pl
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Gorący okres  
DLa TwoJeJ chłoDnicy!

n z początkiem wiosny warto 
przygotować nasze auto do nowych 
warunków pogodowych. najważniejszy 
obiekt trosk stanowi oczywiście silnik. 
moment wysokiej temperatury musi 
w końcu nadejść. Jak zabezpieczyć 
silnik przed przegrzaniem? Przede 
wszystkim zapewnić mu odpowiedni 
poziom chłodzenia. ale nie tylko  
– równie istotna jest ochrona przed 
działaniami powodującymi korozję. 
niezbędne w tym zakresie jest 
stosowanie płynów do chłodnic 
zawierających dodatkowe pakiety 
składników.

uzupełniaj płyn chłodniczy
Regularne uzupełnianie płynu w chłodnicy to ab-

solutna konieczność, szczególnie po wzmożonej pracy 
układu chłodzenia w okresie letnim. Brak wystarczającej 
ilości płynu może nieść ze sobą ogromne niebezpie-
czeństwo dla silnika. Przegrzana jednostka napędowa 
bardzo szybko ulega uszkodzeniom. Na awarię podatna 
jest zwłaszcza uszczelka pod głowicą silnika, której 
zadaniem jest ochrona cylindrów. Wymiana już samej 
uszczelki to koszt sięgający nawet 500 złotych. Może on 
jednak szybko wzrosnąć, jeżeli w porę nie doprowadzimy 
układu chłodzenia do optymalnego poziomu.

Najczęściej spotykaną reakcją kierowców na ubytek 
płynu do chłodnic jest dolanie do układu zwykłej ”kra-
nówki”. Nowoczesne koncentraty płynów dają możliwość 
rozcieńczania wodą wodociągową. Niesie to jednak ze 
sobą ryzyko. Jeżeli woda będzie zawierała nadmierną 
ilość szkodliwych chlorków i siarczanów, może sta-
nowić znaczące zagrożenie dla jednostki napędowej. 
Nieodpowiednia ciecz w chłodnicy prowadzi bowiem 
do osadzania się kamienia, korodowania instalacji, 
a w konsekwencji przegrzewania się silnika.

Dlatego decydując się na ten najprostszy z możli-
wych kroków, musimy pamiętać, że woda dolewana do 

„starego” płynu powinna charakteryzować się niskim 
poziomem obcych jonów. Zalecane jest więc stoso-
wanie wody demineralizowanej (dejonizowanej), która 
w pewnym zakresie ogranicza odkładanie się kamienia. 
O ile jednak rozwiązanie to może sprawdzać się latem, to 
już w okresie pierwszych chłodniejszych dni, tego typu 
rozcieńczenie cieczy płynącej w układzie chłodniczym, 
nie zawsze jest decyzją słuszną.

Zabiegiem, który pozwoli nam dostosować pracę 
silnika do zmieniających się warunków pogodowych, 
jest pomiar właściwości aktualnie znajdującego się 
w chłodnicy płynu. Najlepiej zrobić to w warsztacie 
samochodowym wyposażonym w tzw. refraktometr. 
Można dokonać tego również samodzielnie za pomocą 
areometru, jednak w tym wypadku musimy się liczyć 
z tym, że pomiar będzie zdecydowanie mniej dokład-
ny. Dysponując właściwym pomiarem temperatury 
krystalizacji, możemy rozcieńczyć pożądaną ilość 
koncentratu. Należy dążyć do tego, by płyn w układzie 
osiągnął temperaturę krystalizacji -37 stopni Celsjusza 
– to optymalny poziom, by zabezpieczyć silnik przed 
zbliżającą się zimą.

Narażona na wysokie temperatury, mało odporna na 
zanieczyszczenia, wrażliwa na fatalny stan nawierzchni 
chłodnica, powinna być więc dodatkowo wsparta boga-
tymi pakietami składników antykorozyjnych. W przeciw-
nym razie nawet właściwa zawartość płynu, może nie 
przynieść zamierzonego efektu.

Wysokiej jakości koncentraty płynów do chłodnic 
nie zawierają szkodliwych azotanów, amin i fosforanów. 
Powinny za to posiadać specjalnie pakiety dodatków. – 
Koncentraty, wykorzystujące technologię OAT (organic 
acid technology) oraz technologię stabilizacji krzemianów, 
skutecznie chronią silnik przed korozją. Technologia OAT, 
stosowana m.in. przy produkcji płynu i koncentratu Ma-
xMaster Bluecool G11, Redcool G12+ oraz Violetcool G13, 
pozwala reagować z ogniskami korozji. Oparty na niej 
płyn tworzy warstwę, która, najprościej mówiąc, naprawia 
układ chłodzenia. Technologia stabilizacji krzemianów 
natomiast, uniemożliwia formowanie się żelu krzemiano-
wego, który powstaje podczas używania płynów o słabszej 
jakości i zagraża fizycznym elementom chłodnicy – mówi 
Technolog Tomasz Stache 

Źródło: www.euromaster.pl
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Pies w samochoDzie
n czy wiesz, że za źle przewożonego 
psa w aucie możesz dostać mandat??? 
Tak, to prawda. brzmi absurdalnie, 
a na dodatek nie ma jednoznacznego 
przepisu regulującego przewożenie 
psa w aucie. Jednak kierowca za 
nieprawidłowe i zagrażające życiu 
przewożenie pupila, jak i rownież 
możliwość spowodowania kolizji 
drogowej może zostać ukarany  
grzywną w wysokości 200 zł.

Konieczność zabezpieczenia naszego pupila pod-
czas jazdy jest niezwykle istotna dla nas samych jak 
i psiaka. Niezapięty skacze po samochodzie, wygląda 
przez szyby, rozprasza kierowcę...wszystkiego tego 
możemy uniknąć, stosując odpowiednie do wielkości 
psa rozwiązania.

Na rynku dostępne są różne propozycje. Najprost-
szym rozwiązaniem jest przypięcie czworonoga specjal-
nymi pasami, co unieruchomi go na tylnim siedzeniu, 
uniemożliwiając spacery po całym wnętrzu, jak i uchroni 
podczas ewentualnej stłuczki.

Innym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w odpo-
wiedni transporterek. Ich rozmiary są różne, począwszy 
od małych przeznaczonych dla księżniczki/księcia 

yorka, po całkiem spore, zajmujące cały nasz bagażnik 
dla ogromnych futrzaków. Zamykając naszego psiaka 
w transporterze możemy być pewni, że nie przeszkodzi 
nam podczas jazdy.

Kolejnym rozwiązaniem jest zamocowanie siedziska 
dla psa. Rynek oferuje najróżniejsze ich formy. 

Jak widać rynek oferuje nam spory wachlarz roz-
wiązań dla futrzaka w aucie, dlatego dla swojego i jego 
bezpieczeństwa oraz by uchronić się przed niepotrzeb-
nym mandatem warto jest zaopatrzyć się w choćby 
najprostsze pasy bezpieczeństwa dla psa.

Pamiętajmy również o tym, że zabezpieczają one 
naszego czworonoga w razie stłuczki czy wypadku 
drogowego.

bądź mądry zapnij 
swojego psiaka!!!!

Nie mniej ważne jest bezpie-
czeństwo naszego pupila w czasie 
postoju pojazdu.

 Co roku słyszymy o przypad-
kach pozostawionych dzieci podczas 
upalnych dni w aucie.

Wszyscy pamiętamy głośną 
sprawę z zeszłego roku, kiedy to 
ojciec maleńkiej, zaledwie trzyletniej 
Oliwki zapomniał odwieźć dziecko 
do przedszkola i pozostawił w aucie 
na słońcu... niestety, historia ta 
skończyła się tragicznie i dziecko 
nie miało szans na przeżycie... takich 
historii jest co roku dosyć sporo.

 Niestety bardzo często zapo-
minamy również o naszych pupilach 
lub co gorsza specjalnie i z pełną 

świadomością zostawiamy je na tak zwaną „chwilkę” 
w nagrzanym, samochodowym piekarniku!!! 

Już  kilka minut w mocno nagrzanym aucie może 
powodować u naszego psiaka odwodnienie, przegrzanie, 
udar słoneczny, a w konsekwencji uduszenie z braku 
świeżego powietrza. 

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji musimy reagować 
natychmiast, wydostając biedne zwierzę z wnętrza 
„pułapki” i kładąc w zacienionym miejscu z dopływem 
świeżego powietrza. Czasem to nie wystarczy i oczywi-
ste jest, iż należy psa natychmiast zawieźć do lekarza 
weterynarii.

Pamiętajmy, żeby unikać takich sytuacji i jeśli 

nie mamy co zrobić z psem, zostawmy go po prostu 
w domu i nie narażajmy na niepotrzebne ryzyko utraty 
życia. Jeśli widzimy nie tylko dziecko (bo jest rzeczą 
oczywistą, że należy wtedy zareagować natychmiast 
i wybić szybę, by wydostać dziecko z samochodu), ale 
również psa w zamkniętej, samochodowej pułapce na 
słońcu - reagujmy!!! Nie bójmy się działać, bo często 
liczy się każda sekunda!

a co jeśli wybieramy się z psem  
na podróż w upalny dzień?

No cóż, przygotowujmy się do tego trochę jak do 
podróży z małym dzieckiem:)

Podstawową sprawą jest odpowiednie przewożenie 
psa w samochodzie i zapewnienie mu komfortu i wygody, 
ale również bezpieczeństwa jego, naszego i całego 
otoczenia. 

Nie możemy zapomnieć o choćby malutkiej bute-
leczce ze świeżą wodą, by nasz zwierzak w każdej chwili 
mógł ugasić swoje pragnienie. Podróżując w dalekie 
trasy, zatrzymujmy się co jakiś czas, by złapać chwile 
oddechu i dać psu czas na wybieganie się i siku:)

Pamiętajmy, że nasz pies tak samo jak my potrzebu-
je wody, świeżego powietrza i chwili oddechu podczas 
jazdy samochodem, a szczególnie w dalekie trasy! Nie 
zostawiajmy psa w nagrzanym samochodzie nawet na 
chwilkę by zrobić szybkie zakupy!!! I miejmy na uwadze, 
że nie każdy pies lubi podróże samochodem i najzwy-
czajniej w świecie czasem lepiej pozostawić go pod 
opieką innych niż zabierać na „wycieczki”.

Źródło: Dzięki uprzejmości Salonu  
„Wyczesane Futrzaki” Alicja Pasternak-Federowicz
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Przeglądy – dezynfekcja – naprawa.

olkusz, al. 1000-lecia 1b  
Tel. 695 634 005

Pomoc DroGowa

Tel. 695 634 005
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