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„Perła” wśród 
szpitali

Jaroszowiec
Piotr Kubiczek

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Jaroszowcu zakwalifi-
kował się do IV (najwyższego) poziomu 
Systemu Podstawowego Szpitalnego 
Zabezpieczenia świadczeń, czyli do 
tzw. sieci szpitali w kategorii - szpi-
tale onkologiczne i pulmonologiczne. 
Dzięki temu w ramach codziennych 
świadczeń w tej niezwykłej lecz-
nicy funkcjonować będą oddziały:  
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Aż trzy wnioski aplikacyjne złożo-
ne przez Gminę Olkusz na wymianę 
starych pieców na nowe otrzymały do-
finansowanie zewnętrzne. Oznacza to, 
że w  192 olkuskich domach niebawem 
zostanie wymieniony piec. Łączny koszt 
realizacji zadań to ponad 2 miliony 300 
tysięcy złotych, przy czym dofinansowa-
nie zewnętrzne stanowić będzie aż 1 mi-
lion 750 tysięcy. Pozostałe środki pocho-
dzić będą z budżetu Gminy Olkusz (460 
tys. zł) oraz środków mieszkańców (135 
tys. zł). Do programów zostały zakwalifi-
kowane osoby, które w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Olkuszu złożyły deklarację 
w sprawie wymiany starych źródeł cie-
pła, a ich nieruchomości spełniły wymo-
gi audytu energetycznego (w przypadku 
projektów unijnych). 

Działania olkuskich urzędników są 
odpowiedzią na ogromne zainteresowa-
nie mieszkańców dopłatami do wymia-
ny pieców. - W ubiegłym roku znacznie 
zintensyfikowaliśmy działania, dzięki 
którym możemy teraz wesprzeć naszych 
mieszkańców przy zakupie nowych ko-
tłów. Związane jest to przede wszystkim 
z troską o jakość powietrza w naszej gmi-
nie. Stare piece emitują bardzo dużą ilość 
szkodliwych substancji, na czym cierpi-
my my wszyscy – uważa Roman Piaśnik, 

burmistrz Olkusza. - Zdaję sobie sprawę, 
że wymiana pieca jest sporym wydatkiem 
dla właścicieli domów, ale przy naszym 
wsparciu finansowym będzie to z całą 
pewnością łatwiejsze, na czym nam bar-
dzo zależało – dodaje.

Gmina Olkusz ubiegała się o środki ze-
wnętrzne na wymianę kotłów w gospodar-
stwach domowych z dwóch źródeł. Dwie 
aplikacje o dofinansowanie zostały złożo-
ne w ramach regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego. 
Dzięki udziale w tych dwóch projektach na 
zakup nowych pieców przez mieszkańców 
zostanie przeznaczona kwota 1,48 miliona 

złotych, z czego wkład własny gminy wy-
niesie 160 tys. zł. Kwota maksymalnego 
dofinansowania dla gospodarstwa domo-
wego to 80%, przy czym nie więcej niż  
8 tys. zł. Z możliwości dopłat skorzysta 
122 wnioskodawców z Gminy Olkusz.

Odrębny wniosek został złożony do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie w ramach Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji. Zadanie dotyczy wymiany 
70 starych, nieefektywnych źródeł ciepła 
(pieców węglowych) na źródła ciepła eko-
logiczne wykorzystujące paliwa gazowe 
(40 szt.) i paliwa stałe (30 szt.) wraz z wy-

konaniem instalacji c.o. Koszt tego zada-
nia to 870 000 zł, z czego dofinansowanie 
wyniesie 435 000 zł.

Celem wszystkich trzech projektów 
jest poprawa jakości powietrza poprzez 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z ogrzewania mieszkań poprzez wymianę 
starych kotłów, pieców urządzeń grzew-
czych na nowe wykorzystujące biomasę, 
paliwa gazowe i paliwa stałe. Za podję-
ciem intensywnych działań w tym zakresie 
przemawiają przede wszystkim względy 
ekologiczne. Na naszym terenie zaobser-
wowano przekroczenie średniorocznego 
stężenia pyłu zawieszonego PM10. 

Wymiana kotłów planowana jest w całej 
gminie. Około połowa zainteresowanych 
projektem to mieszkańcy miasta Olkusza, 
pozostała połowa to mieszkańcy sołectw.

W olkuskim magistracie cały czas 
przyjmowane są deklaracje. Na ten mo-
ment chętnych na wymianę pieca jest 
ponad 200 osób. – Chcemy wiedzieć, ile 
dokładnie jest zainteresowanych, ponie-
waż jak tylko pojawią się możliwości apli-
kowania po kolejne środki zewnętrzne, 
również będziemy chcieli po nie sięgnąć 
i wesprzeć naszych mieszkańców – wyja-
śnia Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. 
 UMiG Olkusz

Są pieniądze na wymianę kotłów!  
Sukces Gminy Olkusz w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
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Gruźlicy i Chorób Płuc, Rehabilitacji 
Pulmonologicznej z Pododdziałem 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

Niezwykłość szpitala bierze się 
z kilku czynników. Po pierwsze położe-
nie – wśród drzew, z dala od miejskie-
go zgiełku. Po drugie historia – sam 
prezydent Ignacy Mościcki wmurował 
kamień węgielny pod jego budowę. 
I po trzecie – mikroklimat, który wy-
bierają nie tylko mieszkańcy powiatu 
olkuskiego, ale również pacjenci z naj-
różniejszych zakątków Polski.

- W celu zapewnienia komplek-
sowości leczenia przy szpitalu działa 
zespół poradni. W ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
od 1 lipca pacjenci mogą korzystać 
z Poradni Rehabilitacyjnej, a od 1 
października będą mogli również 
skorzystać z Poradni Pulmonologicz-
nej – zaznacza Krzysztof Grzesik, 
dyrektor lecznicy.

Dodatkowo, aby zwiększyć do-
stępność mieszkańcom powiatu ol-
kuskiego usług rehabilitacyjnych, pla-

cówka zakontraktowała świadczenia 
z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. 
Szpital może pochwalić się również 
wykwalifikowanym personelem me-
dycznym. Są wśród nich lekarze ze 
specjalizacją pulmonologii, neurologii, 
rehabilitacji medycznej czy ortopedii, 
35% zatrudnionych pielęgniarek 
uzyskało specjalizacje. Lecznica dys-
ponuje też kadrą profesjonalistów 
z branży fizjoterapii. Do tego dochodzi 
również najnowocześniejszy sprzęt 
rehabilitacyjny na miarę światowych 
standardów.

Przez ostatnie dziesięć lat szpital 
zmienił się nie do poznania. Jest 
ukierunkowany na ciągły rozwój. 
Widać to chociażby przez wzrost 
ilości zakontraktowanych łóżek z 55 
do 78. Ponadto w placówce rehabili-
tacja pulmonologiczna dysponuje 49 
miejscami, natomiast na oddziale re-
habilitacji ogólnoustrojowej w jednym 
momencie może znajdować się 16 
pacjentów. - Od chwili gdy zacząłem 
tutaj pracę placówka podwoiła swój 
majątek dwukrotnie. Obecnie plan 
finansowy jest o 87% wyższy niż za 
rok 2007. Przez ostatnie dziesięć lat 
nastąpił również wzrost zatrudnienia 
o 35%, natomiast średnie zarobki 

pracowników zwiększyły się o 55% - 
dodaje dyrektor Grzesik.

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Jaroszowcu nie tak 
dawno jeszcze wzmocnił swoją pozycję 
na szpitalnej mapie kraju. Wszedł 
do sieci szpitali i to do najwyższego 
poziomu zabezpieczenia świadczeń. 
Wśród placówek pulmonologicznych 
plasuje się w czołówce polskich szpi-
tali tej kategorii. Jest pełnoprawnym 
partnerem dużo większych małopol-
skich lecznic. - W marcu nasz szpital 
podpisał porozumienie partnerskie 
o wzajemnej współpracy z Nowym 
Szpitalem w Olkuszu. W ramach 
zapewnienia opieki koordynowanej 
pacjenci Oddziału Ortopedii NS w Ol-
kuszu są kierowani celem rehabilitacji 
do Pododdziału Rehabilitacji Ogól-
noustrojowej WSCHPiR – informuje 
Karolina Wojtaszewska, zastępca 
dyrektora ds. organizacyjnych.

W Jaroszowcu oferuje się pacjen-
tom coraz to bardziej innowacyjne 
metody leczenia oraz rehabilitacji. 
Zmienia się też otoczenie lecznicy. 
Ostatnie prace związane z porząd-
kowaniem terenu oraz remontem 
alejek spacerowych nie byłyby moż-
liwe, gdyby nie wsparcie finansowe 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. W tym 

roku szpital również weźmie udział 
w głosowaniu. - Naszym celem jest 
dalszy rozwój rehabilitacji poprzez 
m.in. zakup kolejnego sprzętu oraz 
najnowszej kriokomory – przyznaje 
Karolina Wojtaszewska. Skoro udało 
się przed rokiem, to dlaczego miałoby 
się nie udać i tym razem. Społeczność 
szpitala, pacjenci oraz ich rodziny 
już zapowiadają mobilizację i wspie-
ranie wspólnych działań na rzecz 
placówki.

Nie tylko dyrekcja i pracownicy 
mówią o stale poprawiającym się 
komforcie pracy. Także chorzy w Jaro-
szowcu czują się rozumiani i sprawnie 
wracają do zdrowia.

Starosta: czas 
na jerzyki!

olkusz
Wiola�Woźniczko

Jerzyki – to najnowszy pomysł 
olkuskiego starosty na walkę z ko-
marami. Szef powiatu zamierza 
wykorzystać potencjał ptaków 
znanych ze zjadania dużej ilości 
komarów i innych owadów, mon-
tując dla nich budki.

Po tegorocznych akcjach „Posadź 
swoje drzewo” i „Zostań bartnikiem, 
ratuj pszczoły!” nadszedł czas na 
ptaki. Skąd taka koncepcja? - Dba-
łość o środowisko jest naszym obo-
wiązkiem. Nasze pokolenie, nasz czas 
egzystencji jest chwilowy w odniesie-
niu do życia na Ziemi, po nas przyjdą 
następne pokolenia. Naszą powinno-
ścią jest m.in. dbałość o otaczającą 
nas naturę, by i nasi następcy mogli 
cieszyć się zdrowym życiem i obcowa-
niem z nią. Co do pomysłu na budki 
lęgowe odpowiem wprost – wystarczy 
słuchać ludzi. Podsunął mi go jeden 

z internautów, ornitolog, fachowiec 
w swojej dziedzinie. Nikogo nie trzeba 
przekonywać, że komary i meszki 
są uciążliwe. Zamiast zwalczać je 
chemicznie i zatruwać środowisko, 
wykorzystajmy siły natury. Ponadto 
zdecydowaliśmy, że zamiast drew-
nianych budek, które po 2-3 latach 
ulegną zniszczeniu, jeszcze w tym 
roku zakupimy o wiele trwalsze budki 
z trocinobetonu. Jest już po sezonie, 
więc ich ceny są teraz niższe niż 
wiosną - opowiada starosta Paweł 
Piasny.

Budki będą montowane w przy-
szłym roku. „Mieszkania” dla jerzy-
ków zostaną zamontowane w pierw-
szej kolejności przy instytucjach 
powiatowych takich jak starostwo, 
Zarząd Drogowy czy szkoły. - Jeśli 
nie wykorzystamy wszystkich budek, 
wówczas będziemy proponować 
gminom udział w naszym projekcie – 
dodaje Paweł Piasny.

Szacunkowy koszt zakupu 150 
budek to 7 tys. 500 złotych.
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Powiat Olkuski został 
„Liderem profilaktyki”

powiat
Jakub�Fita,�fot.�Jan�Orkisz

Lokalny samorząd po raz ko-
lejny został doceniony na ogól-
nopolskim forum. Powiat Olkuski 
otrzymał tytuł „Lidera w zakresie 
profilaktyki grypy” za realizację 
programu szczepień przeciwko 
grypie. Nagroda została wręczo-
na podczas debaty „Flu Forum 
2017”, która odbyła się 14 wrze-
śnia w Sejmie Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie.

„Flu Forum” to jest to największa 
doroczna debata niezależnych eksper-
tów, którzy przedstawiają pozytywne 
skutki szczepień przeciw grypie. W jej 
trakcie Rada Naukowa Ogólnopol-
skiego Programu Zwalczania Grypy 
przyznaje nagrody „Samorządowego 
Lidera”.

„Samorządowy Lider” to inicja-
tywa, której celem jest aktywizacja 
jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie realizacji programów 
zdrowotnych oraz popularyzacja 
programów zdrowotnych w dziedzi-
nie profilaktyki grypy. Przedmiotem 
Konkursu jest wyróżnienie samorzą-
dów podejmujących aktywne dzia-
łania, mające podnieść świadomość 
Polaków i ograniczyć medyczne, 
społeczne oraz gospodarcze skutki 
zachorowań. 

W tym roku Powiat Olkuski otrzy-
mał wyróżnienie „Lidera w zakresie 
profilaktyki grypy”. Nagrodę w Sejmie 
RP odebrał wicestarosta powiatu Jan 
Orkisz. Jest to już druga nagroda tego 

typu. Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku nasz samorząd został uho-
norowany tytułem „Nowego Lidera 
w zakresie profilaktyki grypy”.

- Powiat Olkuski od 2012 r. prze-
znacza coraz większe środki na reali-
zację programu polityki zdrowotnej 
pod nazwą „Program profilaktycznych 
szczepień ochronnych przeciwko 
grypie dla mieszkańców Powiatu 
Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku 
życia”. Zachęcam pracodawców do 
pokrycia kosztów takich szczepień dla 
swoich pracowników. Prowadzi to do 
zmniejszenia ilości chorujących, a co 
za tym idzie, do zmniejszenia kosztów 
z tytułu zwolnień lekarskich. Znacz-

nie taniej jest więc zapobiegać niż 
leczyć – tłumaczy Jan Orkisz.

Przypomnijmy, że Powiat Olku-
ski od 2012 roku prowadzi program 
profilaktycznych szczepień przeciwko 
grypie. Od tego czasu przeciwko 
chorobie zaszczepiły się 8202 osoby. 
Samorząd przeznaczył na ten cel 
207.690.00 zł. Program uzyskał 
pozytywną opinię Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i obejmuje 
szczepienie osób po 60-tym roku 
życia. Ideą projektu jest, aby reali-
zatorami świadczeń, za które zapłaci 
Starostwo, były ośrodki zdrowia we 
wszystkich gminach powiatu.

Punkt Obsługi Klienta 
PGNiG wraca  

do Olkusza
olkusz

Piotr Kubiczek

Do końca listopada bieżącego 
roku mieszkańcy gminy Olkusz 
mogą korzystać z Punktu Obsługi 
Klienta PGNiG, który zlokalizo-
wano w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Olkuszu (pokój numer 101). POK 
czynny będzie w każdy poniedzia-
łek w godz. 9:00 – 16:00.

W tym czasie w małej 
sali narad olkuskiego ma-
gistratu dyżur będą pełnić 
pracownicy przedsiębior-
stwa PGNiG S.A., będące-
go dostawcą gazu i usług 
energetycznych do tysięcy 
domów na terenie miasta 
i pobliskich miejscowości.

Z inicjatywą utworze-
nia takiego punktu w ści-
słym centrum Olkusza 
zabiegał burmistrz Roman 
Piaśnik. - Jeszcze jako 
radny gminny zwracałem 
uwagę na to, że brak takie-
go punktu w Olkuszu jest 
bardzo uciążliwy dla na-
szych mieszkańców, którzy 
nawet z najbardziej błahą 
sprawą muszą jechać kil-
kadziesiąt kilometrów lub 
kontaktować się z gazownią 
zdalnie. Dzięki rozmowom 
z kierownictwem spółki 
udało się wypracować po-

rozumienie. Do końca listopada w sie-
dzibie urzędu w każdy poniedziałek 
będą obsługiwani klienci gazowni.  
Jeśli zainteresowanie punktem będzie 
duże, władze firmy są skłonne utwo-
rzyć taki punkt na stałe w naszym 
mieście – mówi szef miejskiego 
magistratu.

Punkt Obsługi Klienta wraca do 
Olkusza po kilku latach nieobecno-
ści. Do tej pory mieszkańcy nie mieli 

możliwości załatwienia spraw oso-
biście. Musieli korzystać z infolinii, 
albo jeździć do bliźniaczego punktu 
w Chrzanowie.

- Oferujemy naszym obecnym 
i przyszłym odbiorcom gazu pełną 
obsługę klienta. Na miejscu można 
otrzymać informacje dotyczące na-
szych usług i oferty handlowej, skorzy-
stać z doradztwa, zawrzeć i rozwiązać 
umowę na gaz i usługi energetyczne, 

a także złożyć reklamację, 
czy też podać stan licznika. 
Do dyspozycji klientów 
są niezbędne formularze, 
które oczywiście pomaga-
my wypełnić – informuje 
Ewa Żak, reprezentantka 
PGNiG SA.

Pilotażowy Punkt Ob-
sługi Klienta gazowni ofe-
ruje pełen zakres obsługi 
klienta bez możliwości 
opłacenia rachunków za 
gaz. Wszystko ze względów 
technicznych. Bez prowizji 
opłaty są przyjmowane na-
tomiast w banku PKO BP 
(ul. Bylicy 6, Olkusz).

Olkusz jest pierwszym 
miastem w Rejonie Górno-
śląskim i jednym z pierw-
szych w kraju, w którym 
taki punkt powstał dzięki 
współpracy lokalnego 
samorządu z dostawcą 
gazu.

NFZ odpowiada  
– opieka całodobowa 

jest zapewniona
wolbrom

Ewa�Barczyk

Z odpowiedzi na pismo dy-
rekcji wolbromskiego WOL-MEDu, 
podpisanego również przez wójta 
Trzyciąża, burmistrza Wolbromia 
oraz kierownik SP ZOZ w Trzy-
ciążu w sprawie wprowadzanej od 
1 października 2017 r. zmiany w 
funkcjonowaniu nocnej i świątecz-
nej podstawowej opieki zdrowotnej 
wynika, że pacjenci nie mają się 
czym martwić.

Wprowadzone 23 marca br. 
zmiany zapisów ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych powo-
dują, że z dniem 1 października 2017 
roku zmienią się zasady korzystania 
przez pacjentów z pomocy lekarzy 
pierwszego kontaktu w nocy, dni 
wolne od pracy i święta. Jak informu-
je dyrektor Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 
Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska do 
świadczenia tych usług zobowiązano 
część świadczeniodawców zakwalifi-
kowanych do systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia opieki 
zdrowotnej, tzw. „sieci szpitali”. Tym 
samym dotychczasowe umowy na 
świadczenie usług w opiece całodobo-
wej np. w wolbromskim WOL-MEDzie  
wygasają z ostatnim dniem września 
br., a pacjenci będą musieli korzy-

stać z pomocy lekarzy i pielęgniarek 
w placówkach, które podpiszą nowe 
kontrakty, np. w olkuskim Nowym 
Szpitalu lub w szpitalu w Miechowie, 
zakwalifikowanych, jako szpitale po-
wiatowe, do „sieci szpitali”.

Z pisma dyrektor MOW NFZ 
wynika jednak, że nowe przepisy 
nie zamykają całkowicie drogi do 
ułatwienia życia pacjentom. „Należy 
podkreślić, że zmiany związane z wej-
ściem w życie noweli ustawy, system 
podstawowego szpitalnego zabezpie-
czenia świadczeń opieki zdrowotnej, 
tzw. sieć szpitali” lub „PSZ” nie mają 
na celu ani likwidacji punktów niśoz 
ani ograniczenia czy utrudnienia 
dostępu do lekarzy, celem uzyskania 
świadczeń zdrowotnych” - podkreśla 
w piśmie pani dyrektor i zaznacza, 
że w celu zwiększenia dostępności do 

usług w nowych warunkach istnieje 
możliwość ustalenia w porozumieniu 
z NFZ przez podmioty świadczące 
po nowemu opiekę całodobową do-
datkowych punktów przyjmowania 
pacjentów. Wynika z tego, że gdyby 
- wzorem innych jednostek na terenie 
naszego województwa, które zawarły 
już takie porozumienia - Nowy Szpital 
w Olkuszu dogadał się z dyrekcją 
WOL-MEDu, a NFZ wyraził na to 
zgodę, istniałaby szansa, aby pacjenci 
z gmin Trzyciąż i Wolbrom nie musieli 
jeździć po pomoc medyczną do Olku-
sza czy Miechowa, a mogli się leczyć 
nadal w Wolbromiu.

Czy uda się załatwić tę sprawę 
pokaże czas, a my postaramy się 
śledzić jej rozwój i o efektach poinfor-
mujemy naszych Czytelników.



4 | 22 września 2017 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

Wasze interWencje

1Kiedy zostanie zmodernizo-
wany chodnik prowadzący 

do szkół zlokalizowanych przy ul. 
Żeromskiego na osiedlu Młodych. 
Nie od dzisiaj wymaga on general-
nego remontu.  
Interwencja wysłana do UMiG 
Olkusz 25 sierpnia.

2Kiedy ruszy budowa drugiej 
części obwodnicy? Teraz tiry 

stoją od świateł do skrzyżowania 
z drogą do Domu Kultury. Kiedy 
mieszkańcy domów przy DK 94 
będą mieli ciszę i brak smogu?
Interwencja wysłana do UMiG 
Olkusz 15 września.

Interwencje w toku...

ZARZĄDZENIE NR 0050.2486.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 12.09.2017.

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

 
Na podstawie § 17 Uchwały Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz - zarządzam co następuje:

§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, 
produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz 
zobowiązane są w okresie od dnia 9 października 2017 roku do dnia 22 października 2017 roku przystąpić 
na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

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

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

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

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

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

§ 7
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 9 października 2017 roku do dnia 22 października 
2017 roku 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Plac zabaw do pilnej poprawki
olkusz

Wiola�Woźniczko

Grupa rodziców z olkuskiego 
osiedla Młodych chce, aby ich po-
ciechy mogły bezpiecznie spędzać 
czas na placu zabaw w Dolince (na 
wysokości ul. Reja 1). Dlatego też 
postulują o wykonanie tam kilku 
prac. Co na to magistrat?

 - Na plac zabaw przychodzą się 
bawić dzieci nawet z dalej położonych 
bloków. To bardzo ładne miejsce, 
pełne zieleni. Wiemy, że zostało 
ono przeznaczone do rewitalizacji, 
ale pewne rzeczy można przecież 
niewielkim nakładem wykonać już 
teraz – uważa grupa rodziców, która 
w tej kwestii interweniowała w ol-
kuskim Urzędzie Miasta i Gminy, 
a tematem zainteresowała również 
naszą redakcję.

Pytania dotyczące możliwości 
wykonania kilku prac jeszcze w tym 
roku wysłaliśmy do magistratu. Oka-
zuje się jednak, że jedyne, co do tej 
pory udało się zrobić, to pomalowanie 
zniszczonych elementów wyposażenia 
placu.

Według grupy rodziców lista 
zadań koniecznych do wykonania 
jest dłuższa. Najwięcej uwag dotyczy 
piaskownicy. - Powinna być ogro-
dzona, żeby psy czy koty do niej nie 

wchodziły. Problemem jest też dosy-
pywanie piasku - mówi jedna z mam. 
Na placu znajdują się wystające stu-
dzienki kanalizacyjne, które powinny 
zostać ogrodzone. Brak też huśtawek 
przeznaczonych dla najmłodszych, 
a jedna z dwóch zjeżdżalni, ustawiona 
pod zbyt dużym kątem, nie należy do 
najbezpieczniejszych. 

Na kwestię ogrodzenia piaskow-
nicy magistrat odpowiada krótko: 
nie jest to możliwe do wykonania 
w bieżącym roku. A co z dosypaniem 
piasku? - Zgodnie z zawartą umową 
wymiana piasku dokonywana jest 
dwa razy w sezonie. Sezon trwa od 1 
kwietnia do 30 listopada. W tej pia-
skownicy piasek został dwukrotnie 
wymieniany, dodatkowo, dwukrotnie 

dosypywany – czytamy w odpowiedzi 
nadesłanej z urzędu. Na ogrodzenie 
wystających studzienek kanaliza-
cyjnych oraz na montaż huśtawek 
dla najmłodszych w tym roku nie 
przewidziano środków. W pierwszym 
przypadku powodem jest planowana 
rewitalizacja, z kolei doposażenie 
placu zabaw nie jest przewidziane 
w ramach środków osiedlowych.

Na temat zjeżdżalni grupa ro-
dziców i magistrat mają odmienne 
zdanie. Z urzędu nadeszło zapew-
nienie, że zgodnie z przeprowa-
dzoną w roku bieżącym (i w latach 
poprzednich) kontrolą stanu tech-
nicznego urządzeń zabawowych na 
ogólnodostępnych placach zabaw 
na terenie gminy, nie stwierdzono, 

jakoby wspomniana zjeżdżalnia sta-
nowiła zagrożenie dla korzystających 
z niej dzieci. - Na wniosek Zarządu 
Osiedla Młodych może ona zostać 
zdemontowana. Zakup nowej może 
zostać zrealizowany jedynie ze środ-
ków osiedlowych. Kontrola została 
przeprowadzona przez osobę posia-
dającą stosowne uprawnienia – brzmi 
stanowisko urzędu.

Przy okazji zapytaliśmy, jak 
często urzędnicy sprawdzają miej-
sca zabaw dla dzieci? – Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, osoby 
posiadające stosowne uprawnienia 
przeprowadzają coroczne i pięcio-
letnie przeglądy stanu techniczne-
go urządzeń znajdujących się na 
ogólnodostępnych placach zabaw. 
Natomiast na bieżąco stan techniczny 
urządzeń sprawdzany jest przez admi-
nistratora obiektów i wszelkie usterki 
bądź uszkodzenia są natychmiast 
likwidowane – zapewnia magistrat.

Nic nie wskazuje na to, by 
w ciągu najbliższych tygodni plac 
zabaw został „poprawiony” według 
postulatów grupy rodziców, którzy 
bardzo często odwiedzają to miejsce. 
Do tematu powrócimy z pewnością 
przy okazji  realizacji zadań zapla-
nowanych w Gminnym Programie 
Rewitalizacji. A jak Państwo oceniacie 
miejsca do zabaw dla dzieci na terenie 
miasta i gminy?

Porządkowali 
tylko teren szkoły
olkusz

Piotr Kubiczek

Przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego przed budynkami 
szkół trwało porządkowanie tere-
nów, aby w kolejny rok nauki wejść 
bez zbędnego bałaganu. Jedna 
z naszych Czytelniczek poprosiła 
o interwencję w sprawie wycięcia 
młodych kasztanowców, które 
przed kilkunastoma latami sama 
posadziła przy SP nr 10 na osiedlu 
Młodych.

- Od jakiegoś czasu trwa po-
rządkowanie terenu wokół szkół na 
os. Młodych, co jest jak najbardziej 
potrzebne. Wycięto wiele krzaków 
i niewysokich drzew. Niestety, ktoś 
zadecydował, by wyciąć również 
drzewka i krzewy po drugiej stronie 
ogrodzenia wzdłuż ścieżki spacerowej. 
Wśród nich wycięto też młode drzewa 
kasztanowców. Rozumiem, że wycięto 
jakieś bezwartościowe krzaki, ale dla-
czego kasztanowce? I dlaczego zrobio-
no to po drugiej stronie ogrodzenia, 
a więc na terenie nienależącym już 
do terenu szkoły? Były to drzewka, 

które 17 lat temu wyrosły z sadzo-
nych przeze mnie kasztanów. Kilka 
z nich było już pięknymi sporymi 
drzewami w niewielkim tylko stop-
niu zaatakowanymi przez szrotówka 
kasztanowiaczka. Co roku spacerując 
tamtędy cieszyłam się, że znów urosły 
i marzyłam, że kiedyś wyrosną na 
piękne grube drzewa... - napisała do 
nas mieszkanka os. Młodych. 

Szukając w Urzędzie Miasta 
odpowiedzi na zadane pytania zo-
staliśmy oddelegowani do dyrekcji 
wskazanej placówki szkolnej, bo jak 
się okazało, mimo iż wspomniane 
kasztanowce znajdowały się już za 
ogrodzeniem, to jednak ten porządko-
wany pas zieleni także stanowi teren 
zarządzany przez szkołę.

- Firma odpowiedzialna za prze-
prowadzenie prac porządkowych 
i wycinkę zieleni po konsultacji ze 
mną i przedstawicielami magistratu 
zdecydowała się na ścięcie młodych 
drzew, tym bardziej, że kasztanowce 
były mocno zainfekowane pasożyta-
mi. Jeszcze raz podkreślę, że wycinka 
odbyła się w całości na terenie należą-
cym do szkoły – komentuje Barbara 
Piekarz, dyrektor SP 10 w Olkuszu.
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wany chodnik prowadzący 

do szkół zlokalizowanych przy ul. 
Żeromskiego na osiedlu Młodych. 
Nie od dzisiaj wymaga on general-
nego remontu.  
Interwencja wysłana do UMiG 
Olkusz 25 sierpnia.

2Kiedy ruszy budowa drugiej 
części obwodnicy? Teraz tiry 

stoją od świateł do skrzyżowania 
z drogą do Domu Kultury. Kiedy 
mieszkańcy domów przy DK 94 
będą mieli ciszę i brak smogu?
Interwencja wysłana do UMiG 
Olkusz 15 września.

Interwencje w toku...

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Szanowni Państwo!
Przed nami najważniejszy etap czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza  
– głosowanie na zaproponowane przez Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz zadania.  
Realizacji dostąpią te, które do 6 października zyskają największe poparcie. Do odda-
nia głosu zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Olkusz, którzy ukończyli 16 rok ży-
cia. Można to będzie uczynić osobiście w jednej ze wskazanych poniżej lokalizacji lub 
przez internet. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mają Państwo dodatkową możliwość  
decydowania o swoim najbliższym otoczeniu. 

Gorąco Państwa zachęcam do skorzystania z tej szansy.

zasady GłOsOwanIa

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

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

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

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

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

Głosowanie odbędzie się w dniach od 25 września do 6 października 2017 roku.

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

1

2
3

4
5

LIsTa zadaŃ
Nr  

zadania Tytuł zadania Wartość  
(zł brutto)

1 Budowa drogi - strona północna w miejscowości Osiek 100.000

2
„3xE,czyli energooszczędnie, efektywnie i estetycznie. Wymiana 
oświetlenia w pomieszczeniach przedszkolnych oraz wymiana szafek 
szatniowych w Przedszkolu nr 8 w Olkuszu

24.612

3 Teatr na ulicach Olkusza 25.000

4 Remont - modernizacja drogi gminnej w części stanowiącej dojazd do 
kaplicy p.w. Matki Boskiej Różańcowej - Zawada 13.500

5 Plac rekreacyjno- gimnastyczny na wolnym powietrzu typu siłownia 
fitness na osiedlu Wschód 24.950

6 Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Zedermanie do potrzeb szkoły 
ośmioletniej - modernizacja toalet, zakup sprzętu gospodarczego. 100.000

7 Plac zabaw dla dzieci - Podlesie Rabsztyńske 100.000
8 Remont łazienek w Pawilonie B Szkoły Podstawowej nr 2 w Olkuszu 100.000

9 Mini - miasteczko ruchu drogowego” Bezpieczny dzieciak”
Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu 100.000

10 Zajęcia sportowo-edukacyjne w Klubie Przyjaźń 73.400

11
Ruch to zdrowie! - zachęcenie mieszkańców sołectw: Sieniczno, Olewin  
i Wiśliczka do prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo  
w zajęciach ruchowych.

24.904

12 Budowa schodów do dobudowanej części remizy OSP Zederman w celu 
zapewnienia gotowości bojowej 25.000

13 Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego - używanego  
dla OSP Zawada 50.000

14 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu 100.000

15 Siłownia zewnętrzna szansą na poprawę zdrowia i lepszą kondycję  
- Osiedle Słowiki 25.000

16 Badam, więc rozumiem - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Olkuszu 25.000

17 „Bezpieczne podwórko” - Osiedle Słowiki 25.000
18 Aktywni na Słowikach - Ruch to zdrowie! 25.000

19 Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz dobudowanej części 
remizy OSP Zederman w celu zapewnienia gotowości bojowej 50.000

20 Budowa traktu spacerowo-rowerowego w Zimnodole 50.000
21 „Aktywne i kreatywne Gorenice” 24.980
22 „Tutaj znajdziesz swoje miejsce” - Osiedle Słowiki 50.000

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

24 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Dolince – Rodzinne Miejsce 
Spotkań 50.000

25 Zielone boisko- budowa boiska z powierzchnią trawiastą przy Szkole 
Podstawowej w Sienicznie 50.000

26 Pozyskanie funduszy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego - Kosmolów 50.000

27 Mini siłownia na wolnym powietrzu „Plac zabaw” w Wiśliczce 25.000
28 Doposażenie Przedszkola w Osieku w pomoce naukowo-dydaktyczne 25.000
29 Olkuski Senior – zdrowy, sprawny, zadowolony 100.000

30 Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 
im. Marcina Biema w Olkuszu 100.000

31
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach  
w odzież specjalną do zadań bojowych, dachową syrenę alarmową  
oraz sprzęt multimedialny do szkoleń

96.500

32 Modernizacja i remont dróg gminnych w Niesułowicach 48.438

33 „Bezpieczny plac zabaw – bezpieczne dziecko” wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni na placu zabaw Przedszkola nr 10 Olkuszu 49.950

34 „ Marzenie Przedszkolaka”- doposażenie i ogrodzenie placu zabaw 
Przedszkola nr 10 im. L. Krzemienieckiej w Olkuszu 49.950

35 Siłownia zewnętrzna w Żuradzie 25.000

36 III bieg uliczny „Srebrna Dziesiątka”- III Memoriał Kazimierza 
Chechelskiego 20.000

37
Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym w urządzenia do 
zabawy przeznaczone dla dzieci najmłodszych (w wieku 3-4 lata) przy 
Przedszkolu nr 3 w Olkuszu

24.915

38 Miejsca parkingowe przy Przedszkolu Integracyjnym nr 9 na Osiedlu 
Młodych 50.000

39 Parklet obok Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu 25.000
40 Remont chodnika po południowej stronie ul. M. C. Skłodowskiej i Skwer 100.000
41 Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Braciejówce 50.000
42 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu Rabsztyńskim 60.000
43 Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów – posiadających właścicieli 24.750

44 Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Olkuszu 25.000

45 Siłownia „pod chmurką” dla całej rodziny przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Olkuszu 50.000

46 Siłownia na świeżym powietrzu - Osiedle Glinianki 50.000

47 Renowacja boiska do piłki koszykowej – Szkoła Podstawowa nr 9  
w Olkuszu 99.701

48 Od Przedszkolaka w ramach Akademii Siódmiaka uczymy Szczypiorniaka 
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat 24.990

PUnKTy dO GłOsOwanIa
Lp. Punkty do głosowania adres Godz. otwarcia

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

2
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
w Olkuszu

Olkusz, ul. Fr. Nullo 29b pon. wt. czw piat 
8.00-18.00
śr.sob 8.00-16.00

3
Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9

Olkusz, ul. Kosynierów 12

Olkusz, ul. Kosynierów 14

Portiernia
pon.-piąt. 7.00-20.00
Portiernia
pon.-piąt. 7.00-20.00

4

Szkoła Podstawowa nr10

Szkoła Podstawowa nr 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 
1 w Olkuszu
Przedszkole nr 10
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr5

Olkusz, ul. Żeromskiego 1

Olkusz, ul. Żeromskiego 2

Olkusz, ul. Kochanowskiego 2

Olkusz, ul. Żeromskiego 6

Olkusz, ul. Konopnickiej 4 

Portiernia
pon.-piąt. 6.30-19.00
Portiernia
pon.-piąt. 9.00-19.00
Portiernia
pon.-piąt. 7.00-20.00
Kancelaria
Pon.-piat.6.00 17.00
Pon.-piąt. 9.00-17.00

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

6 Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 4

Olkusz, ul. Fr. Nullo 36
Olkusz, ul. J. Korczaka 7

Portiernia
pon.-piąt. 7.30-17.00

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

8

Szkoła Podstawowa nr 6

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 2

Olkusz, ul. Długa 67

Olkusz, ul. Długa 19

Sekretariat
pon.-piąt. 7.00-15.00

czw.-piąt. 9.00-17.00
sobota   10.00-14.00

9

Szkoła Podstawowa nr 3

Przedszkole nr 8
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 3

Olkusz, ul. kpt.Hardego11a

Olkusz, ul. Legionów Polskich 12

Olkusz, ul. Legionów Polskich 14/16

Portiernia
pon.-piąt. 8.00-18 .00
pon-.piąt 5.30-17.00

pon.-piąt.9.00-17.00

10 Szkoła Podstawowa w Zedermanie Olkusz, Zederman 99 Sekretariat
pon.-piąt. 8.00-20.00

11
Szkoła Podstawowa w Zawadzie Olkusz, Zawada 110 Sekretariat

pon.-piąt. 8.00-14.00
czwartki od 14.00 do 17

12
Szkoła Podstawowa w Osieku

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Osiek

Olkusz, Osiek 79 b

Olkusz, Osiek 79 b

Portiernia
pon.-piąt.8.00-20.00
pon.wt.śr. 8.00-14.00
czw.piąt.11.00-17.00 

13
Szkoła Podstawowa w Żuradzie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Żurada

Olkusz,  Żurada 

Remiza OSP Żurada

Sekretariat
pon.-piąt. 7.30-17.30

czw.-piąt.9.00-17.00

14
Szkoła Podstawowa w Kosmolowie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Kosmolów

Olkusz, Kosmolów 152

Remiza OSP

Sekretariat
pon.- piąt. 8.00-15.00
pon. 8.00-16.00
piąt.- sob. 9.00-17.00

15

Szkoła Podstawowa w Braciejówce

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Braciejówka

Olkusz, Braciejówka 60 Sekretariat
pon.-piąt. 8.00-19.00
wt,śr.8.00-12.00
wt. 8.00-16.00
środ.-czw.9.00-17.00

16

Szkoła Podstawowa w Gorenicach

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Gorenice

Gorenice ul. Krakowska 51 Sekretariat
pon.-piąt. 8.00-20.00
pon.wt.śr.8.00-14.00
czw.piąt.11.00-17.00

17 Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie Olkusz, Witeradów3 94 Sekretariat
pon.- piąt. 8.00-17.00

18 Szkoła Podstawowa w Sienicznie Olkusz, ul. M. Dąbrowskiej 14 Portiernia
pon-.piąt. 8.00-18.00

19 

Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach Niesułowice pon.10.00-14.00
wt.8.00-12.00
śr. 12.00-16.00
czw.8.00-12.00
piąt.12.00-16.00
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OBWIESZCZENIE 
STAROSTY OLKUSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1257)

z a w i a d a m i a m 
że w dniu 11.08.2017 r. na wniosek Wójta Gminy Bolesław działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha 
Siciarza, reprezentującego firmę pod nazwą PLATEA Spółka z o.o., ul. J. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów 
działającego na podstawie upoważnienia z dnia 01.04.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: budowa drogi 
gminnej w Bolesławiu (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Ponikowską).
Inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Bolesław, gmina Bolesław, powiat olkuski, województwo 
małopolskie na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych: 

Działki objęte liniami rozgraniczającymi (obręb Bolesław):1) 
 1038, 1718/1, 912/4, 913/1, 915/1, 916/3, 920/5, 920/8, 921/4, 922/3, 923/1, 924/1, 925/3, 926/3, 927/3, 

929/1, 930/4, 931/4, 932/1, 934/1, 935/2, 936/2, 940/4, 940/7, 1003/1, 1004/1, 1006/1, 1007/1, 1008/5, 
978/2, 977/2, 977/3, 975/1, 980/1, 914/1, 916/6, 917/1, 918/1, 919/1, 928/1, 933/1, 1005/1, 1026/4 
(1026/2), 940/9 (940/6), 978/4 (978/3), 977/6 (977/4), 977/7 (977/4), 977/8 (977/4), 975/9 (975/5), 980/4 
(980/2), 975/7 (975/4) - w nawiasach podano numery działek sprzed podziału
Działki poza liniami rozgraniczającymi - działki obejmujące teren, na którym ustala się ograniczenie 2) 
w korzystaniu z nieruchomości (obręb Bolesław):

 897, 898, 940/10 (940/6), 940/8, 975/8 (975/5), 975/6 (975/4), 975/3, 1027, 1021/1, 1663, 934/2, 1026/3 
(1026/2), 986, 893, 1039/2, 892, 891, 890, 889, 888, 887, 886, 885/4, 885/3, 863, 862, 861, 860/2, 859/3, 
858/2, 857/2, 856/2, 1663, 1710, 1027, 1718/3, 912/6, 913/3, 914/3, 915/5, 916/5, 916/8, 917/3, 918/3, 
919/3, 920/7, 920/10, 1728, 923/3, 924/3, 925/5, 926/5, 927/5, 928/3, 929/3, 930/5, 931/5, 932/3, 933/3, 
934/3, 935/1, 936/1, 940/3, 940/8, 975/8 (975/5), 975/6 (975/4), 1718/2, 912/5, 913/2, 914/2, 915/2, 916/4, 
916/7, 917/2, 918/2, 919/2, 920/6, 920/9, 921/5, 922/4, 923/2, 924/2, 925/4, 926/4, 927/4, 928/2, 929/2, 
930/6, 931/6, 932/2, 933/2, 935/3, 936/3, 940/5, 940/10 (940/6), 990, 991, 992, 993, 1000, 1001, 1662, 
1003/2, 1004/2, 1005/2, 1006/2, 1007/2, 1008/6, 978/5 (978/3), 977/5 (977/4), 980/3 (980/2) - w nawiasach 
podano numery działek sprzed podziału

Informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia. 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień w Wydziale 
Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2, w pokoju 
numer 109 w dniach: poniedziałek w godzinach 7:00 - 17:00, wtorek, czwartek, piątek, w godzinach  
7:00 - 15:00 w terminie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta 
/-/ Paweł Piasny

STAROSTA OLKUSKI INFORMUJE
Na obszarze powiatu olkuskiego w dn. 02.10. - 06.10.2017 r. będzie 

przeprowadzone Powiatowe Ćwiczenie Obronne pk „WIEŻA – 2017”.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia w funkcjonowaniu urzędów 
i instytucji. Celem przeprowadzonego Ćwiczenia jest przygotowanie do działania  
w warunkach ekstremalnych.

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 11pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 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 (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, które odbędzie się w dniach od 29 września do 30 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 16.10.2017 r. o godzinie 15.30 w siedzibie 
Urzędu Gminy Klucze.
Projekt zmiany studium sporządzany jest w zakresie:
1. Aktualizacji zapisów dotyczących złóż kopalin, terenów i obszarów górniczych,
2. Doprowadzenia do spójności tekstu i rysunku studium w zakresie nazewnictwa terenów oznaczonych symbolami 

ML2, T4, WS.
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
jest w czasie wyłożenia dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl
Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 r. z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego 
uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektów zmiany studium, 
w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag do prognozy oddziaływania 
na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl 
w terminie jw.

Wójt Gminy Klucze
Norbert Bień

WóJT GMINY BOLESŁAW
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone 
jest ogłoszenie o przetargu pisemnym 

nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości, położonej  
w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław (część 
działki nr 1618/95 o pow. 0,0252 ha).
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław  
w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia 

częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bolesław
Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  
z a w i a d a m i a m  o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław uchwały 
nr  XXXIII/315/2017  z dnia  18 września 2017 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, obejmującego 
miejscowości: Bolesław, Laski, Kolonie i Hutki. 
Z uchwałą określającą granice terenu objętego ustaleniami zmiany 
planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław oraz 
na stronie internetowej Gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany planu 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy 
Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w terminie do dnia 
23.10.2017 roku. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie 
pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres boleslaw@gminaboleslaw.pl

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Dudziński

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E Uwaga! Szczepienie lisów
powiat

Małopolski�Wojewódzki�Lekarz�Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii zawiadamia, że na te-
renie województwa małopolskiego 
w dniach od 21 do 30 września 
2017 r. zostanie przeprowadzone 
ochronne szczepienie lisów wolno 
żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykona-
ne za pomocą przynęt zawierających 
szczepionkę doustną, która zostanie 
zrzucona w wyżej wymienionym 
okresie z samolotów oraz wyłożona 
ręcznie.

Przynęta jest mieszaniną mączki 
rybnej, oleju kokosowego, parafiny 
i tetracykliny w kolorze szarozielo-
nym. W jej wnętrzu umieszczona 
jest plastikowa kapsułka zawiera-
jąca wirus szczepionkowy z opisem 
zawartości.

W okresie wykonywania szcze-
pień i 14 dni po szczepieniu zaleca się:

1) nie wypuszczać bez opieki 
psów i kotów, a w czasie spacerów psy 
prowadzić na smyczy i w kagańcu:

2) kontakt zwierząt domowych 
ze szczepionką należy zgłosić do naj-
bliższego lekarza weterynarii, w celu 
poddania zwierzęcia obserwacji:

3) nie dotykać, nie podnosić, 
a tym bardziej nie rozłamywać przy-
nęty, gdyż znajdująca się wewnątrz 
szczepionka jest w stanie płynnym 
i może dostać się do organizmu 
poprzez skaleczenia na rękach, spo-
jówkę oka lub błonę śluzową jamy 
ustnej i nosa. W razie kontaktu ze 
szczepionką natychmiast zgłosić 
się do najbliższego lekarza lub do 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej,

W celu skutecznego i bezpiecz-
nego przeprowadzenia szczepień, 
proszę wszystkich mieszkańców 
województwa o dostosowanie się 
do obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i zaleceń.

Wszelkich informacji dotyczących 
akcji szczepienia lisów udzielają:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII 
W KRAKOWIE - tel.: (12) 293 10 00

POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII:
- w Bochni - tel.: (14) 612-34-13
- w Brzesku - tel.: (14) 663-19-73
- w Chrzanowie - tel.: (32) 624-15-50
- w Dąbrowie Tarnowskiej - tel.: (14) 642-43-15
- w Gorlicach - tel.: (18) 352-67-02
- w Krakowie - tel.: (12) 411-25-69
- w Limanowej - tel.: (18) 337-17-61
- w Miechowie - tel.: (41) 383-18-29
- w Myślenicach - tel.: (12) 272-08-19
- w Nowym Sączu - tel.: (18) 441-24-01
- w Nowym Targu - tel.: (18) 266-23-61
- w Olkuszu - tel.: (32) 643-04-55
- w Oświęcimiu - tel.: (33) 843-29-95
- w Proszowicach - tel.: (12) 386-17-75
- w Tarnowie - tel.: (14) 628-60-90
- w Wadowicach - tel.: (33) 823-34-22
- w Wieliczce - tel.: (12) 278-31-12
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Jedyne takie karaoke

olkusz
Piotr Kubiczek

Małopolski Konkurs Karaoke 
dla Osób Niepełnosprawnych od 
początku swojego istnienia od-
bywający się w Olkuszu, ma już 
dziesięcioletnią historię. Pomy-
słodawcą i organizatorem imprezy 
przez wiele lat był miejscowy 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Projekt powstał z myślą o integra-
cji Uczestników Domów w całym 
województwie.

Stopniowo impreza zaczęła cie-
szyć się coraz większą popularnością 
wśród jej uczestników oraz ich opie-
kunów. Olkuskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu, które od początku 
2016 roku prowadzi w Srebrnym 
Mieście ŚDS postanowiło rozszerzyć 
zasięg projektu, uzupełniając go 
o zaproszenia dla innych działających 
lokalnie ośrodków wsparcia. Na od-
powiedź ze strony zainteresowanych 
nie trzeba było długo czekać, tak więc 
jubileuszowy dziesiąty konkurs kara-
oke zgromadził w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury komplet 
publiczności, a na scenie z disco-
polowym repertuarem wystąpiło 45 
osób.

Wydarzenie jak zwykle miało 
swoją niepowtarzalną atmosferę. 
Było radośnie i kolorowo, a każdy 
z uczestników mógł liczyć na gorące 
wsparcie ze strony swoich przyjaciół. 
Wybór konkursowego repertuaru 

nie był przypadkowy, wszak muzyka 
disco króluje na większości imprez 
tanecznych i przede wszystkim łatwo 
wpada w ucho. A to ważne mając na 
uwadze występujących. Ci wzorem 
poprzedniej edycji karaoke byli oce-
niani w dwóch kategoriach – A i B. 
W pierwszej z nich jurorzy nagradzali 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
natomiast w drugiej rywalizowali nie-
pełnosprawni intelektualnie.

Największe uznanie w oczach 
sędziów: Michała Mączki, Jacka 
Sypienia, Beaty Bazan-Bagrowskiej, 
Marty Statuch i Kamila Rzeźniczaka 
(Loviego) w pierwszej z kategorii zy-
skała Arleta Matlęga z ŚDS Żegocina, 
a tuż za nią uplasowali się Jaromir 
Niedziela z ŚDS Vita Kraków oraz 
Szymon Piotrowski z ŚDS Chełmek. 
W grupie B konkursowe podium zdo-
minowali już olkuszanie. Wygrał nie-
zawodny Robert Taras z ŚDS Olkusz, 
który również wyśpiewał sobie drugie 
miejsce w duecie z Katarzyną Lewan-
dowską - też z olkuskiego ŚDS-u. 
Trzecią nagrodę odebrał Robert Ja-
worek z ŚDS Bochnia.

Ponadto jury przyznało trzy wy-
różnienia. Zdobyli je: Sylwia Dachow-
ska z WTZ Lgota Wolbromska, Jacek 
Wójcicki z DPS Olkusz oraz Dariusz 
Słonina z ŚDS Bochnia.

Łącznie na scenie MDK-u zoba-
czyć można było 41 występów. Do 
Olkusza przyjechały reprezentacje 
aż 25 ośrodków z terenu całego wo-
jewództwa małopolskiego. Najdalej 
mieli podopieczni terapeutów z Ja-
błonki, ale przy ul. Nullo nie zabrakło 

też przedstawicieli ośrodków wsparcia 
chociażby ze Skawiny, Oświęcimia, 
Miechowa, czy Jelcza.

Na wszystkich uczestników obok 
przedniej zabawy przy największych 
hitach Zenka Martyniuka, formacji 
Weekend i After Party czekał też 
słodki i gorący poczęstunek. Nie 
mogło także zabraknąć zaproszenia 
na przyszły rok i kolejną edycję 
barwnego konkursu, gdzie każdy 
z uczestników choć przez moment 
może poczuć się jak prawdziwa gwiaz-
da. To dużo, szczególnie dla nich – 
osób niepełnosprawnych. Oby więcej 
takich dni i konkursów – nie dla 
zaszczytów, a dla tych niezwykłych, 
często szczerych do bólu i wiecznie 
uśmiechniętych ludzi.

Dziesiąty Małopolski Konkurs 
Karaoke dla Osób Niepełnosprawnych 
został zrealizowany przy wsparciu 
środków PFRON będących w dyspozy-
cji Województwa Małopolskiego.

- Dziękujemy za obecność przed-
stawicielom wszystkich urzędów 
i instytucji, którym leży na sercu 
codzienność naszych podopiecznych. 
To dla nas wiele znaczy, podobnie 
jak zaangażowanie młodzieży-wo-
lontariuszy z Zespołu Szkół Nr 3 
oraz dyrekcji i pracowników MOK-u. 
Z taką grupą wsparcia o przyszłość 
naszego konkursu jestem spokojna 
– mówi Ilona Muchajer-Nagawiecka, 
prezes olkuskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu.

II edycja „Srebrnej 
Dziesiątki” za nami 

olkusz
Jakub�Fita

Drugą edycję „Srebrnej Dzie-
siątki”, czyli olkuskiego biegu 
ulicznego należy zaliczyć do uda-
nych. Impreza organizacyjnie 
stała na dobrym poziomie, dopisali 
też uczestnicy. Wśród mężczyzn 
wygrał Bartosz Karoń, a w rywali-
zacji kobiet najlepsza okazała się 
Kamilia Hayder. W zmaganiach 
wzięło udział łącznie ponad 300 
uczestników.

W sobotę, 16 września po raz 
drugi w Olkuszu odbyła się „Srebrna 
Dziesiątka”. Jest to impreza sportowa 
organizowana przez Klub Biegacza 
„Olkuszbiega” przy wsparciu władz 
miasta oraz sponsorów. W tym roku 
głównym partnerem zawodów była 
firma KAROLINEX.

W ubiegłym roku impreza od-
niosła duży sukces i odbiła się sze-
rokim echem wśród fanów tej formy 
rekreacji. Organizatorzy uskrzydleni 
pozytywnymi recenzjami postanowili 
urozmaicić formułę biegu wprowa-
dzając jego dwa warianty. Uczestnicy 
mogli wziąć udział w Biegu Głównym, 
którego trasa liczyła 10 km i składała 
się z dwóch pętli wokół Olkusza oraz 
w pięciokilometrowym Biegu Rekre-
acyjnym ograniczonym do jednej pętli 
biegnącej ulicami Srebrnego Grodu.

Podobnie jak przed rokiem, 
zarówno start jak i meta wyścigu 
znajdowały się na płycie olkuskiego 
rynku. W biegu głównym prowa-

dzona była dodatkowa klasyfikacja 
służb mundurowych. Oprócz głów-
nych zmagań w sobotnie popołudnie 
obyły się także biegi towarzyszące 
w ramach II Memoriału Kazimierza 
Chechelskiego – zmarłego w 2015 
roku wybitnego olkuskiego biegacza, 
trenera i sędziego.

W ramach Biegu Pokoleń do 
wspólnej rywalizacji stanęły całe 
rodziny. Dzieci i młodzież mogły też 
ścigać się na dystansach od 50 m do 1 
km. Liczne grono sponsorów imprezy 
zaprezentowało się w Sztafecie Firm.

Podobnie jak rok temu, w głów-
nych zmaganiach zwycięzcą okazał 
się Bartosz Karoń z KS Olkusz. Po-
konanie 10 -kilometrowej trasy zajęło 
mu 32 minuty i 41 sekund. Drugi ma 
mecie zameldował się Tomasz Sta-
chowicz, który także reprezentował 
barwy olkuskiego zespołu. Trzeci był 
Kacper Piech.

Najlepsza wśród kobiet Kamilia 
Hayder uzyskała czas 37 minut 5 

sekund. Tuż za nią uplasowała się 
Janina Malska. Trzecie miejsce zajęła 
Karolina Kwapisz, na co dzień trenu-
jąca w KS Olkusz.

W Biegu Rekreacyjnym na 
podium znaleźli się kolejno: Karol 
Grabowski, Michał Chechelski 
z grupy „Olkuszbiega” oraz Grzegorz 
Majcherkiewicz. W rywalizacji kobiet 
na dystansie 5 km najlepsze okazały 
się: Anna Brzezinska, Agnieszka 
Walczak reprezentująca ekipę „Olku-
szbiega” oraz Agata Brozek.

Każdy uczestnik, który dobiegł 
do mety w regulaminowym czasie 
otrzymał pamiątkowy medal, a naj-
lepsi zawodnicy dostali także puchary 
i nagrody. Na mecie wszyscy zgodnie 
podkreślali jednak, że najważniejsze 
dla nich były: atmosfera, rywalizacja 
oraz satysfakcja z każdego przebytego 
kilometra. W czasie imprezy prowa-
dzona była zbiórka pieniędzy oraz 
kiermasz na rzecz Natalii Mączki – 
dziewczynki, u której zdiagnozowano 
ciężkie schorzenia kręgosłupa.

Dzięki sobotnim zawodom płyta 
olkuskiego rynku po raz kolejny 
tętniła życiem. Przybyli mieszkańcy 
mogli też skorzystać z szerokiej oferty 
gastronomicznej, gdyż jedną z imprez 
towarzyszących był Olkuski Zlot Food 
Trucków.

Organizatorem „Srebrnej Dzie-
siątki” był Klub Biegacza „Olku-
szbiega.pl”. Wsparcie organizacyjne 
zapewnili Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek 
Kultury. Główny sponsor imprezy to 
firma KAROLINEX.
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Powstanie i losy fabryki Weste-
na w Olkuszu

Jeszcze ćwierć wieku temu 
niemal każdy mieszkaniec Polski 
miał jedno, niezmienne, skojarzenie 
związane z Olkuszem; mówiłeś, że 
jesteś z Olkusza, a ludzie wykrzy-
kiwali z entuzjazmem: „A, garnki”. 
Logo Olkuskiej Fabryki Naczyń 
Emaliowanych, charakterystyczny 
czajniczek, było uznawane za jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych wśród 
polskich konsumentów symboli. 
Jeszcze niedawno nikogo nie trzeba 
było przekonywać o znaczeniu fabryki 
w historii Olkusza. Od tego czasu 
jednak wiele się zmieniło.

W sierpniu tego roku podczas 
XIII Międzynarodowego Pleneru Ma-
larskiego „Srebrne Miasto” Olkusz 
2017 gościliśmy artystów-malarzy 
z kilku krajów; Edward Gałustow, 
malarz z Białorusi, pochwalił mi się 
kupionymi w sklepiku w Olkuszu me-
talowymi imbryczkami, garnuszkami 
i kubeczkami. Powiedziałem mu, że 
to wyrób olkuskiej Emalii. Zdziwił 
się niepomiernie, po czym pokazał 
mi, że wszystkie na denkach mają 
logo …Ikea. Niestety, w Olkuszu, choć 
wciąż produkuje się garnki, to już nie 
jest ani ta sama skala produkcji, co 
kiedyś, ani ta sama marka.

Olkusz na przełomie XIX i XX 
wieku był miastem na wskroś prowin-
cjonalnym. Wprawdzie funkcjonowały 
w nim instytucje ponadlokalne, był 
przecież siedzibą rozległego powiatu, 

a nawet obwodu olkuskiego, niemniej 
miasto było małe i biedne, i podob-
nych mu w Guberni Kieleckiej było 
wiele. Istotnym wydarzeniem, które 
niejako uratowało Olkusz przed 
losem, jaki spotkał kilka sąsiednich 
miejscowości (np. nieodległą Pilicę), 
było powstanie linii kolejowej z Iwan-
gorodu (Dęblin) do Sosnowca w 1885 
r. We wspomnianej Pilicy kolej nie 
powstała i dziś miasteczko to liczy 
ok. 1700 mieszkańców, czyli o połowę 
mniej niż w końcu XIX w. Olkusz 
był na pocz. XX w. mieściną liczącą 
raptem nieco ponad 2 tys. obywa-
teli (Pilica 3883, a Wolbrom 3085), 
w której były zaledwie dwa zakłady 
pracy: destylarnia wódki i fabryczka 
octu, zatrudniające łącznie …czterech 
robotników. Ale wtedy, dokładnie 
6 lipca 1907 roku, czyli niedawno 
minęła 110 rocznica, miało w Ol-
kuszu miejsce przełomowe dla jego 
dziejów wydarzenie; władze rosyjskie 
zarejestrowały przedsiębiorstwo pod 
nazwą Akcyjne Towarzystwo Olkuskie 
Tłoczonych i Emaliowanych Wyrobów 
„Westen”. Towarzystwo zawiązali 
Peter Westen (Austriak), Fryderyk 
Meisenholl (Niemiec) i Fryderyk 
Jakubiec (Czech), jednak to Peter 
Westen grała w tym interesie pierwsze 
skrzypce (rodzina Westenów miała 86 
proc. udziałów w firmie).

Jednak jeszcze nim powstała, 
jeszcze w 1906 r., „zakupił Westen 
grunta od niejakiego Schauba, który 
prowadził wytwórnię papy i był 
równocześnie kierownikiem robót 
wiertniczych, prowadzonych przez 
firmę „Vereinigte Deutsche Nickel 
– Werke”. Na gruntach tych, obej-
mujących czwartą część obecnego 
terenu fabrycznego (pisane w 1974 
r. – dop.) Westen zbudował w 1907 
roku pierwsze baraki fabryczne, 
w których urządził Emaliernię, wy-
posażoną początkowo w cztery piece 
dwumuflowe, młyny i topielnię oraz 
wytłaczarnię (tzw. „sztancownię”). 
Początkowo wytłaczalnia posiadała 

trzy prasy kołowe i dwie prasy korbo-
we o maksymalnym nacisku 60 ton, 
osiem wygładzarek, dwie wyoblarki, 
sześć pras mimośrodowych, jedną 
prasę cierną, jedną tokarnię dużą 
i trzy tokarki małe.” 

Peter Westen (1875-1934) był 
przemysłowcem i pochodził z Wied-
nia. Westenowie mieli nie tylko 
pieniądze, ale także doświadczenie 
w branży emalierskiej. Już ojciec 
Petera Westena, jeszcze w 1858 r., za-
łożył w Neschwitz (Łużyce, Królestwo 
Saksonii) fabrykę podówczas bardzo 
nowoczesnych stalowych naczyń. 
Pierwsze tego typu fabryki powstały 

ledwie kilka lat wcześniej Niemczech 
i Austrii. Następną fabrykę Westeno-
wie założyli w 1873 r. w Knittelfeld 
(Austria), a kolejną w 1894 r. w Cilli 
(obecnie Celje, Słowenia). Potem była 
fabryka w Ligetfal (1895 r, obecnie 
przedmieście Bratysławy) i w 1897 
r. Budweis czyli w Czeskich Budzie-
jowicach. W 1907 r. przyszedł czas 
na Olkusz, a rok później leżący kil-
kanaście kilometrów dalej Wolbrom. 
W tym drugim mieście dość szybko 
jednak zmieniono profil produkcji; 
początkowo produkowano w niej 
naczynia, ale gdy zakład spotkał się 
z odmową firmy Trieugolnik z St. 
Petersburga, która odmówiła dostar-
czenia uszczelek gumowych dla pro-
dukowanych baniek na mleko, zdecy-
dowano się zmienić branżę – powstała 
wtedy samodzielna firma: „Wolbrom 
Fabryka Wyrobów Gumowych Spółka 
Akcyjna w Wolbromiu”, której dy-
rektorem został syn Petera Westena 
– Fritz. W chwili usamodzielnienia się 
przedsiębiorstwa, zatrudniało ono już 
ok. 400 pracowników.

Wróćmy jednak do Olkusza. Za-
łożyciel firmy wybrał Olkusz nieprzy-
padkowo - decydowały cztery sprawy: 
ponieważ nie było tu innych zakładów 
przemysłowych siła robocza była 
tu dużo tańsza niż np. w Zagłębiu; 
w kwestii zarobków znana jest aneg-
dota, jak ustalono ich wysokość: po-
dobno początkowo Westen był gotów 
płacić pracownikom rubla dziennie, 
ktoś mu to jednak wyperswadował: 
„Całego rubla?! Oni przyjdą za 50 
kopiejek z pocałowaniem ręki”). 
Ostatecznie Westen ustalił dniówkę 
w wysokości 60 kopiejek. Ponadto 
nie brakowało w Olkuszu fachow-
ców, których można było przyuczyć 
do pracy na maszynach - kształciła 
ich jedna z nielicznych w tym czasie 
w zaborze rosyjskim szkoła rzemieśl-
nicza przy ul. Górniczej. Trzecią 
z istotnych spraw była właśnie linia 
kolejowa, która przecież pozwalała na 
transport nie tylko surowców i węgla, 
ale i wyrobów fabryki. I czwarta 
kwestia – fabryka w Olkuszu, który 
leżał w zaborze rosyjskim, otwierała 
przed wyrobami Westena wielki rynek 
carskiej Rosji! Poza tym blisko było 
z Olkusza na Śląsk i do Zagłębia. 

Spółka – jak już było wspomnia-
ne – na zakupionych rok wcześniej 
dwóch morgach ziemi, zaczęła pro-
dukcję: emaliowanych wiader, baniek 
na mleko i naczyń kuchennych. 
W jednym z pierwszych katalogów 
firmy, wydanym krótko po rozpo-
częciu produkcji, znajdujemy już 
asortyment kilkudziesięciu wyrobów. 
Budowa i uruchomienie fabryki 
zapewniły pracę, a przez to utrzy-
manie bardzo wielu rodzinom, nie 
tylko z Olkusza. Ludzie szli do pracy 
czasem z bardzo daleka, rekordziści 
nawet z Czubrowic, czyli kilkanaście 
kilometrów (jak bohater grany przez 
J. Nalberczaka w filmie „Co mi zrobisz 
jak mnie złapiesz?” S. Barei, żeby 
zdążyć na szóstą do roboty wstawali 
już o trzeciej, to znaczy jak była ładna 
pogoda, bo zimą musieli się zerwać 
z łóżka przed drugą). Często maszero-
wali boso, by dopiero tuż przed zakła-
dem myć nogi pod kranem i wkładać 
buty. Bardziej zamożni dojeżdżali 
rowerami. Jak na owe czasy zakład 
dobrze płacił, bo owe 60 kopiejek za 
dniówkę, tygodniowo dawało 3 ruble 

60 kopiejek - sumę za którą spokojnie 
można było utrzymać rodzinę. Trzeba 
jednak pamiętać, że dzień pracy 
trwał wówczas 12 godzin. Chętnych 
do pracy jednak nie brakowało: „Co-
dziennie przed bramą ustawiał się 
tłum, może 200-300 osób, najmłodsi 
mieli po 13 lat. Wychodził majster 
i wybierał przyszłych pracowników. 
Można się było dostać do pracy jeśli 
ktoś dał majstrowi łapówkę. Chłopi 
nosili kury, jajka, mięso. Dlatego 
majstrów przezywano cielęcina” - 
wspominał dziennikarzowi po latach 
Marian Rogóż (38 lat pracy w fabryce). 
Naczynia produkowane w fabryce 
w Olkuszu i krótko w Wolbromiu, to 
była swoista rewolucja dla mieszkań-
ców wsi. Pisała o tym we wspomnie-
niach Anna Szopowa, która zwiedziła 
Emaliernię w 1912 r.: „W Olkuszu 
zwiedzałyśmy też nowoczesną, przed 
kilku laty powstałą fabrykę naczyń 
blaszanych i emaliowanych. Do tego 
czasu w powszechnym użyciu do 
gotowania były garnki żelazne – „że-
laźniaki”. Były one wysokie, ciężkie, 
zwężały się ku dołowi. W takich go-
towała też moja Mama do czasu, aż 
pokazały się garnki emaliowane. Te 
miały wygodniejszy kształt – proste, 
z szerokim dnem, łatwiej stawiało się 
je na ogniu i łatwiej się je myło. Były 
też lżejsze i miały po dwoje uszu”. 

Na początku I wojny światowej 
fabrykę zamknięto. Dopiero w drugim 
roku wojny, „po zajęciu Olkusza przez 
wojska austriackie, uruchomiono 
turbinę, tartak i przekazano drzewo 
dla wojska. Teren fabryki był bazą 
dla stacjonujących wojsk niemieckich 
i austriackich. Wojsko wybudowało 
bocznicę kolejową w 1915 roku, 
w takim zasięgu, w jakim dotrwała 
do dziś. Do roku 1915 cały transport 
materiałów, surowców i produkcji ze 
stacji i na stację kolejową odbywał 
się końmi. Fabryka posiadała 10 
par koni, które cały dzień kursowały 
między fabryką a rampą kolejową. 
Wagony przetaczano końmi do roku 
1945, czyli do chwili oddania do eks-
ploatacji bocznicy kolejowej.”

Trzeba powiedzieć więcej o za-
łożycielu, głównym akcjonariuszu 
i pierwszym dyrektorze fabryki, 
Austriaku Peterze Westenie. Na za-
chowanym filmie dokumentalnym 
z początku lat dwudziestych widzimy 
mocno zbudowanego, wysokiego 
mężczyznę w średnim wieku, z oka-
załym wąsem. W interesach był ponoć 
bardzo twardy, nakazał zmienić 
bieg rzeki Baby, co doprowadziło do 
bankructwa tartak Henzoldta, by 
potem odkupić jego teren za bezcen 
i uruchomić tartak dla własnych 
potrzeb (drewno było potrzebne do 
produkcji skrzynek, a wióry do zabez-
pieczania naczyń przed uszkodzeniem 
w transporcie). Przez robotników 
był jednak chwalony. Dobrze im 
płacił i był sprawiedliwy. Dla swoich 
pracowników budował kawalerki. 
Opłaty za ich utrzymanie płaciła 
fabryka. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że 
wspierał politykę prorodzinną, gdyż 
każdy żonaty pracownik dostawał na 
koniec roku 10 kg garnków, kawaler 
„za karę” tylko 5. Westen fundował 
nawet ludziom wesela. Założył też 
kino zakładowe, teatr, orkiestrę dętą 
i dwie drużyny piłkarskie (Vesta 
Olkusz). Pracownicy fabryki mieli 
jakby własną dzielnice w Olkuszu, bo 
domy, które pobudował im Westen, 
powstały na placu fabrycznym. Przy 
zakładzie w Wolbromiu też powstała 
dla pracowników Idealu cała dzielnica 
tzw. Raje. Olkuszanie odwdzięczyli się 
Westenowi za to, co dla nich zrobił. 
Już w latach 20-tych, gdy w zbu-
dowanym przez Westena bliźniaczo 
podobnym do olkuskiej fabryki za-
kładzie w Rostowie na Ukrainie tam-
tejsi strajkujący pracownicy chcieli go 
spalić w piecu emalierskim, w którym 
temperatura dochodzi do tysiąca 
stopni, powstrzymali ich robotnicy 
z Olkusza. Polacy ściągnęli fabry-
kanta już z wideł, które wjeżdżały do 
pieca z przygotowanymi do wypalenia 
naczyniami. Oczywiście po wojnie, 
już w komunistycznej Polsce, Westen 
odsądzano od czci i wiary. Wiadomo, 
nie był on świętym i nie wszyscy byli 
dobrego o nim zdania. Zdarzały się 
konflikty i strajki, choćby w 1918 r., 
gdy zbuntowali się robotnicy, licząc 
na podwyżkę (przeliczano im wtedy 
dniówkę w wysokości 2 koron za 
rubla, a chcieli 4 koron). Strajkujący, 
z inż. Starkiewiczem na czele, wdarli 
się do fabryki, którą na wezwa-
nie Westena obsadziło austriackie 
wojsko i wymusili na przemysłowcu 
by przystał na ich warunki. Długi, 
trzymiesięczny strajk, miał tu miejsce 
w 1930 r., podczas tzw. wielkiego 
kryzysu, gdy Westen zlikwidował 

wszelkie przywileje (przywrócono je 
w 1933 r.). Podczas zajść, od kuli 
wystrzelonej z policyjnej broni, zginął 
robotnik Edward Majcherek; kilka 
innych osób postrzelono. Pracow-
nicy zakładu chcieli wtedy wrzucić 
pod pociąg dyrektora zakładu inż. 
Witolda Otto. Kondukt pogrzebowy 
na pogrzebie zabitego robotnika liczył 
dwa kilometry. 

Dalsze dzieje zakładu w Olku-
szu. W latach 30-tych, kiedy zasiłek 
dla bezrobotnych wynosił 20 zł, 
w Emalierni zarabiano na miesiąc 
od 60 do 150 zł. Tyle zarabiali zwykli 
robotnicy, bo mistrz brał nawet 400 
zł, a kierownicy od 600 do 800 zł. 
Z dziwnych, dziś rzadko spotykanych 
produktów, wytwarzano tu m.in. 
maszynki do lodów i mięsa, żelazka 
na duszę, lampy i spluwaczki oraz 
pierwsze w Polsce blaszane wanny ką-
pielowe. Patent na wanny zgrzewane 
z pięciu kawałków sprzedał fabryce 
Józef Szczygieł, ojciec znanego ol-
kuskiego lekarza i pisarza, Bogdana 
Szczygła. To był sprytny i bardzo 
przedsiębiorczy człowiek, który sam 
zresztą owej wanny nie wymyślił, 
tylko odkupił patent od kogoś innego. 
Załatwił sobie z fabryką, że od każdej 
sprzedane wanny dostawał złotówkę. 
Zapewne zarobił fortunę. Podczas 
wojny w Emaliernia przestawiła się na 
produkcję dla wojska; m.in. wyrabia-
no tu części do niemieckich okrętów 
podwodnych (U-Booty). Spotkać się 
można z oskarżeniem Petera Westena 
o współpracę z okupantami, co nie 
jest prawdą, bo wtedy już nie żył; ta 
informacja dotyczy jego syna, Fritza. 

Ciekawostka. W 1937 r. powstała 
w Krakowie Fabryka Naczyń Ema-
liowanych i Wyrobów Blaszanych 
Rekord, której jednym z założycieli 
był przedsiębiorca związany wcze-
śniej z olkuską Emalią, Wolf Luzer 
Glajtman – ta firma znana jest 
z późniejszego, wojennego czasu, 
jako Fabryka Emalia Oskara Schin-
dlera, niemieckiego właściciela, 
który uratował przed Zagładą ponad 
tysiąc zatrudnionych u siebie Żydów, 
a który to fakt rozsławił amerykański 
reżyser i producent Steven Spielberg 
w obsypanym Oskarami filmie „Lista 
Schindlera” (część materiału do tego 
filmu nakręcono w Olkuszu; ujęcia 
w ostatniej drewnianej hali fabrycz-
nej w Europie, którą zresztą zaraz 
po zdjęciach rozebrano, oraz ujęcie 
komina przyszpitalnej spalarni, która 
w fabule Spielberga „odgrywała rolę” 
krematorium w Auschwitz).

Ciekawostka. Zabytkowy dzba-
nek. Jednym z pierwszych produktów 
zakładu Westena był emaliowany 
dzbanek do kawy. Otóż ów dzbanek, 
o niezbyt wdzięcznej nazwie 578 T jest 
produkowany do dzisiaj, czyli ponad 
100 lat! Większość z nich w ostatnich 
latach trafiało na eksport, głównie do 
Niemiec. Jedną z jego zalet jest to, 
że przy rozlewaniu nie uronimy ani 
kropli, co w nowszych dzbankach 
nie jest regułą. Wystawiano go jako 
ewenement na głośnej wystawie 
„Rzeczy pospolite - polskie produkty 
1899-1999”, którą w Poznaniu, Kra-
kowie i Warszawie obejrzały tysiące 
zwiedzających; sam 578 T trafił na 
okładkę albumu wydanego z tej okazji 
(„Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 
1899-1999”, Wydawnictwo BOSZ, 
2001, wyd. polsko-angielskie). 

Zachowało się wiele anegdot i cie-
kawostek o Peterze Westenie. Ponoć 
kiedy jechał do Olkusza patrzył czy 
z komina leci czarny dym, jeśli tak 
było, to Westen szedł zrugać palaczy, 
że źle palą. Podobnież pewnego razu 
złapał Westena z papierosem jeden 
ze strażników (ponieważ fabryka 
była niemal w całości zbudowana 
z drewna obowiązywał w niej zakaz 
palenia) i kazał go fabrykantowi 
zgasić; Westen spytał go czy wie do 
kogo mówi, strażnik potwierdził, 
właściciel zakładu kazał sumiennemu 
strażnikowi wypłacić 50 zł nagrody. 
Wraz z rozwojem zakładu Westena, 
rosła liczba mieszkańców Olkusza, 
by w przededniu I wojny światowej 
przekroczyć 7 tysięcy. Wojna wstrzy-
mała rozwój fabryki, ale nie na długo. 
W 1919 r. zakład znacjonalizowano, 
ale dość szybko wrócił w prywatne 
ręce, to jest w ręce Westena, bo 
przynosił straty. W końcu lat 20., 
gdy zakład rozbudowano (Nowa 
Emaliernia) pracę miało tu 2,5 tys. 
robotników, a z wytwarzanych tu 
dziennie 28 ton wyrobów aż 70 proc. 
trafiało na eksport m.in. do krajów 
nadbałtyckich, Afryki Północnej, Azji 
Mniejszej, a nawet Gwatemali.

W lipcu minęło 
110 lat olkuskiej 

Emalierni
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Studiuj w jedynej akademii 
w Olkuszu

Czesne od 290 zł

Pedagogika 
wczesnoszkolna i przedszkolna 
z metodami montessori

w w w . o l k u s z . s p o l e c z n a . p l
Zapoznaj się z  naszą ofertą edukacyjną na: 32-300 Olkusz, ul. Nullo 32 

tel.: 32 / 645 60 27. kom.:  604 171 286
email: dziendobry@spoleczna.pl

Akademia
Reklamy 

Akademia
Stewardess

  Brand marketing, Copywriting,
  Strategia promocyjna i reklamowa,

  Efektywna komunikacja, Socjal media, 
  Fotogra�a, Gra�ka, www

BO Małopolski: znamy listę zadań!
powiat

Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy powiatu olkuskie-
go w tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Ma-
łopolskiego mają do wyboru dwana-
ście zadań. Głosowanie rozpocznie 
się 25 września.

Wszystkie zgłoszone propozycje 
zostały sprawdzone pod kątem me-
rytorycznym. Ostatecznie na liście 
zakwalifikowanych zadań znalazło 
się 160 pozycji. - Mieszkańcy po raz 
kolejny pokazali, że drzemią w nich 
niewyczerpane pokłady kreatywno-
ści. Wiele ze zgłoszonych pomysłów 
to zupełnie nowe inicjatywy, które 
z pewnością wzbogacą ofertę kultu-
ralną czy sportową różnych zakątków 
naszego regionu. Są też propozycje, 
świadczące o pilnych potrzebach 
danej społeczności. Małopolanie mają 
więc w czym wybierać – warto zagło-
sować! Tym bardziej, że w tym roku 
zdecydowaliśmy się powiększyć pulę 
pieniędzy przeznaczonych na finanso-
wanie zadań z BO Małopolska. Teraz 
to aż 8 mln złotych – mówił podczas 
konferencji prezentującej listę zadań 
członek Zarządu Województwa Mało-
polskiego Grzegorz Lipiec.

Kwota ta jest podzielona na sześć 
subregionów: tarnowski, sądecki, 
podhalański, Małopolski Zachodniej, 
krakowskiego Obszaru Metropolital-
nego z wyłączeniem Krakowa oraz 
miasta Kraków. Wśród tegorocznych 
propozycji są tzw. zadania małe, doty-
czące konkretnego powiatu i zadania 
duże, obejmujące swym zasięgiem 
co najmniej dwa powiaty położone 
w danym subregionie.

Każdy mieszkaniec Małopolski, 
który ma skończone 16 lat, ma do 
dyspozycji tylko jeden głos i może 

zagłosować tylko na jedno zadanie 
z subregionu, w którym mieszka.

Głosowanie rozpocznie się 25 
września, a zakończy 13 października. 
Przewidziano trzy możliwości oddania 
głosu: przez formularz internetowy 
(na stronie www.bo.malopolska.pl), 
korespondencyjnie (przesyłając kartę 
na adres: Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego, ul. Racła-
wicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie 
z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”) 
lub oddając głos do urny w agendach 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz w niektórych 
urzędach miejskich (na terenie po-
wiatu olkuskiego w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Olkuszu).

Oto lista zadań, na które będą 
mogli głosować mieszkańcy po-

wiatu olkuskiego:

Zadania małe:
Szyć każdy może trochę lepiej, 

trochę gorzej (79 900,00 zł) 
Projekt zakłada szereg cyklicz-

nych zajęć, których uczestnicy po-
przez zabawę nauczą się: szycia, 
różnych technik zdobniczych, ściegów 
ręcznych, używania maszyny do 
szycia, owerloka oraz hafciarki. Auto-
rzy pomysłu przekonują, że mając igłę 
i nitkę można uszyć każdy przedmiot, 
który jest nam potrzebny.

Ja wam pokażę – kreatywne 
dzieciaki! Program inspirujących 
zajęć dodatkowych dla uczniów 
olkuskich szkół podstawowych (96 
030,00 zł)

Współpraca społeczności olku-
skich szkół podstawowych (SP 1, SP 
3, SP Osiek) zaowocowała pomysłem 
na cykl innowacyjnych, autorskich 
zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 
wszystkich szkół z powiatu olkuskie-

go. Tematy wybiorą sami uczestnicy. 
Przewidziano zajęcia matematyczno – 
przyrodnicze, informatyczne, huma-
nistyczne, sportowe czy cykl warszta-
tów rozwijających takie umiejętności 
jak: uczenie się, praca zespołowa, czy 
kreatywność.

Pielęgnowanie wartości kul-
turalnych poprzez reaktywację 
zespołu regionalnego „Małe Zeder-
mianki” (99 362,00 zł)

Rekrutacją do zespołu (24 osoby 
z klas III - VII) zostaną objęci ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Zederma-
nie. Reaktywacja zespołu pozwoli m. 
in. na wzbogacanie wiedzy o polskiej 
kulturze regionalnej, ludowej i na-
rodowej; rozbudzenie zaintereso-
wań sztuką ludową, kształtowanie 
nawyku kulturalnego spędzania wol-
nego czasu oraz podnoszenia poziomu 
ogólnej kultury dzieci i młodzieży.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
(100 000,00 zł)

Projekt ma na celu rozwijanie 

i zaspokajanie potrzeb muzycznych 
w regionie, kształcenie nowych mu-
zyków orkiestry dętej, zachowanie 
tradycji wspólnego muzykowania oraz 
pokazanie, że muzyka ludowa jest 
atrakcyjna dla młodych pokoleń.

Stworzenie etnicznej 
grupy muzyczno - ta-
necznej SANDaIKEYS (95 
500,00 zł)

Utworzenie formacji ar-
tystycznej o charakterze et-
nicznym uzupełni przyszło-
roczne działania turystyczne 
promujące Pustynię Błę-
dowską. Grupa muzyczno 
- taneczna specjalizowałaby 
się w pokazach tanecznych 
z wykorzystaniem afrykań-
skich kostiumów, bodypa-
iningu oraz afrykańskiej 
muzyki perkusyjnej granej 
na żywo. W ramach projektu 
zaplanowano warsztaty mu-
zyczne, taneczne, bodypain-
ting, plenerowe i stacjonarne 
występy grupy oraz koncert 

finałowy zespołu SANDaIKEYS z kra-
kowskim zespołem etnicznym wraz 
z pokazem fireshow.

Mali Ratownicy (50 000,00 zł)
W ramach projektu Szkoła Ra-

townictwa Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego przeprowadzi szkolenia 
z pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu powiatu olkuskiego.

Integracja szansą na lepszą 
przyszłość - integracja dziecka 
niepełnosprawnego w różnych 
aspektach życia społecznego dziec-
ka niepełnosprawnego z jego nie-
pełnosprawnym rówieśnikiem (99 
737,00 zł)

Pomysł dotyczy organizacji cyklu 
zajęć muzyczno – relaksacyjnych 
oraz stymulacji rozwoju poznawcze-
go i ruchowego dzieci z zaburzonym 
rozwojem psychoruchowym. Zaplano-
wano cykl działań ukierunkowanych 
na dzieci posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
w wieku do 12 lat, a które w związku 
z rozpoczęciem realizacji obowiązku 
szkolnego, utraciły możliwość konty-
nuacji pomocy w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju.

Rehabilitacja drogą do spraw-
ności (100 000,00 zł)

Zadanie polega na świadczeniu 
usług opiekuńczych i specjalistycz-
nych dla osób z powiatu olkuskiego 
z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności umysłowej i niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, a także 
wspieranie rodzin osób niepełno-
sprawnych. Chodzi przede wszystkim 
o zapewnienie opieki osobom niepeł-
nosprawnym, integrację ze środo-
wiskiem, rozwijanie zainteresowań 
i sprawności fizycznej oraz zajęcia 
rehabilitacyjne na Sali Doświadczenia 
Świata i Sali Integracji Sensorycznej

Spotkania ze szczypiorniakiem 
(67 432,00 zł)

Głównym celem zadania jest 
rozwój i promocja piłki ręcznej dziew-
cząt i chłopców w powiecie olkuskim 
w formie gier i zabaw, a także inte-
gracja środowisk szkolnych poprzez 
organizację cyklu dwóch edycji kon-
sultacji szkoleniowo - treningowych 
pod nazwą „Spotkania ze szczypior-
niakiem” zwieńczonych turniejem. 
Projekt skierowany jest dla dzieci 
z klas IV i młodszych szkół podsta-
wowych powiatu olkuskiego.

Dwie nogi i cztery kopyta (100 
000,00 zł)

Projekt adresowany do 35 dzieci 
(w tym niepełnosprawnych) dotyczy 
zwiększenia wiedzy na temat jeździec-
twa, koni i ich pielęgnacji, a także 
propagowania takiej formy aktywno-
ści. Kolejnym założeniem jest pomoc 
dzieciom i ich rodzinom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym oraz ich 
integracja.

Zadania duże:
Zakup mobilnej sceny plene-

rowej z nagłośnieniem, oświetle-
niem, wyposażonej w podjazd dla 
niepełnosprawnych oraz agregat 
prądotwórczy (350 000,00 zł)

Zakup ten umożliwi realizację 
imprez kulturalnych w różnych miej-
scowościach powiatu zgodnie z istnie-
jącym zapotrzebowaniem społecznym, 
podniesienie jakość realizowanych 
imprez i wydarzeń kulturalnych, 
zapewnieni bezpieczeństwo osobom 
występujących i obsłudze wydarzeń 
kulturalnych.

XXI wiek dla pacjenta w Ja-
roszowcu – zakup kriokomory, 
sprzętu rehabilitacyjnego (376 
000,00 zł)

Zadanie pozwoli na sfinansowa-
nie inwestycji w zakresie doposażenia 
szpitala w sprzęt medyczny (krioko-
mora , kamizelka z elektrycznymi 
oscylatorami, szyna do ćwiczeń bier-
nych stawu biodrowego i kolanowego) 
oraz położenie kostki przed budyn-
kiem głównym szpitala. Realizacja 
zadania przyczyni się do poszerzenia 
oferty rehabilitacyjnej oraz podwyższy 
jakość świadczonych usług.

Ostateczna lista zwycięskich pro-
jektów zostanie ogłoszona do końca 
listopada.
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Drogi w gminie coraz lepsze
trzyciąż

Ewa�Barczyk
Dzięki dofinansowaniu z fun-

duszy budżetu województwa mało-
polskiego z puli związanej z wyłą-
czeniem produkcji gruntów rolnych 
gmina Trzyciąż w ostatnich dniach 
zakończyła modernizację kolej-
nych odcinków dróg dojazdowych 
do pól. Jak informuje wójt Roman 
Żelazny - z gminnego budżetu 
została też wyasygnowana kwota 
ponad 300 tys. zł na remont ko-
lejnych odcinków dróg gminnych. 
Mieszkańcy czekają z nadzieją na 
pozytywne rozstrzygnięcie losów 
remontu drogi powiatowej z Trzy-
ciąża do Olkusza, który również 
chcą wesprzeć władze gminy.

W ramach modernizacji dróg 
dojazdowych do pól. Kosztem 94 600 
zł, z czego 47 400 zł będzie pochodzi-
ło z budżetu gminy Trzyciąż został 
utwardzony odcinek zniszczonej drogi 

dojazdowej do pól w Ściborzycach 
o długości 475m. Remontu doczekała 
się też droga w Ściborzycach do Go-
łyszyna. Modernizacja 370m odcinka 
tej drogi kosztowała 64 tys. zł, z czego 
30 tys. pochodzi z wojewódzkiego do-
finansowania. 470-metrowy odcinek 
podobnej drogi w Imbramowicach 
został zmodernizowany dzięki do-
finansowaniu w wysokości 56 800 
zł - koszt całości robót to 113 800 zł. 
Trzecia wyremontowana z udziałem 

dofinansowania wojewódzkiego droga 
o długości 375m znajduje się w Jan-
grocie. Koszt tego zadania wyniósł 
93 200 zł, z czego 86 767 pochodzi 
z budżetu gminnego.

Na wszystkich wyremontowanych 
drogach wykonano częściową wymia-
na podbudowy, wykonano nawierzch-
nię asfaltobetonową i uzupełniono 
pobocza. Prace wykonało wybrane 
w przetargu Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Olkuszu.

Dodatkowo udało się sfinanso-
wać wyłącznie ze środków własnych 
gminy wykonanie remontu ponad 
trzystu metrowego odcinka drogi 
gminnej w Trzyciążu. Prace kosztowa-
ły 130 178 zł. Podobnie - ze środków 
własnych gminy Trzyciąż został sfi-
nansowany remont dwóch odcinków 
drogi gminnej  w Imbramowicach 
(koszt - 159 241 zł)  oraz w Tarnawie 
(koszt - 13 320 zł).

Zadowoleni z wykonanych już 
prac drogowych mieszkańcy z niepo-
kojem obserwują rozwój wypadków 
w związku z planowaną, a od lat ocze-
kiwaną modernizacją ważnej lokalnej 
drogi łączącej Trzyciąż z Olkuszem, 
czyli drogi powiatowej przez Jangrot, 
Braciejówkę i Troks. Ze względu 
na istotne znaczenie tej drogi, na 
wniosek wójta Romana Żelaznego 
radni gminy Trzyciąż zdecydowali 
o wsparciu projektu pokaźną, jak na 
niewielki lokalny budżet kwotą blisko 
półtora miliona zł.

Urzędnicy uczą jak wejść do szaletu
wolbrom

Ewa�Barczyk

Na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Wolbrom ukazała 
się informacja o zmianie w za-
sadach korzystania z miejskiego 
szaletu. Dotąd publiczna toaleta na 
wolbromskim Rynku była otwarta 
w wyznaczonych godzinach i ob-
sługiwana przez zatrudnionego 
przez Gminię pracownika. Ostatnio 
się to zmieniło - toaleta będzie 
dostępna całodobowo.

Zgodnie z informacją wejście 
do podziemnych toalet publicznych 
w Rynku zostało zamknięte mocnymi 
drzwiami, zaopatrzonymi w zamek na 
monetę jednozłotową. W instrukcji 
zamieszczonej na stronie interne-
towej Wolbromia widnieje informa-
cja, że każdy korzystający z toalety 
będzie mógł otworzyć drzwi jedynie 
po wrzuceniu oryginalnej monety 
o nominale 1 zł, ponieważ w drzwiach 
zastosowano specjalne zabezpiecze-
nie. „Główną cechą charakteryzującą 
zamek automatu jest jego obudowa, 
wykonana z mocnych, trwałych ma-

teriałów odpornych na wandalizm 
.W przeciwieństwie do tańszych 
zamków wrzutowych - brak w nim 
możliwości kombinowanego wejścia 
za pomocą podobnych monet, drutów, 
patyczków po lodach itp.” - głosi 
komunikat. O obsłudze automatu 
informuje umieszczona na drzwiach 
szaletu instrukcja, a gdyby ktoś nadal 
nie umiał wejść do toalety może zapo-
znać się z instrukcją obsługi zamka 
na monetę z zamieszczonego pod 
informacją specjalnego filmiku.

Toalety publiczne w Wolbro-
miu dotychczas były otwarte tylko 

w ograniczonym czasie, co niejedno-
krotnie bywało powodem problemów 
potrzebujących osób. Najdotkliwiej 
jednak odczuwali brak dostępu do 
publicznego szaletu okoliczni miesz-
kańcy, którzy musieli pilnować, aby 
zastępczymi toaletami nie stawały się 
ich podwórka. Przez wiele lat na brak 
toalety narzekały też osoby korzysta-
jące z wolbromskiego dworca. Kilka 
miesięcy temu ustawiono nieopodal 
przystanku toaletę przenośną, ale 
ta, niestety, często odstrasza stanem 
czystości, czemu winni są sami użyt-
kownicy.

Słowik Cup 2017
olkusz

Piotr Kubiczek

Już w najbliższy weekend 
stadion na Czarnej Górze stanie 
się areną zmagań 10-letnich pił-
karzy, w ramach Ogólnopolskiego 
Turnieju „Słowik Cup 2017”, któ-
rego organizatorem będą: olkuski 
MOSiR oraz Olkuski Klub Sporto-
wy Słowik. Przy ul. 29-listopada 
będzie można zobaczyć zmagania 
osiemnastu najlepszych młodzie-
żowych akademii piłkarskich 
z całej Polski.

To drugie takie piłkarskie święto 
na olkuskim stadionie. Przed rokiem 
triumfowała Wisła Kraków, która na 
podium wyprzedziła Śląsk Wrocław 
i Escolę Varsovię. Poziom turnieju 
buł wysoki, podobnie ma być również 
teraz. - Chcemy, aby nasze zmagania 
już na stałe wpisały się w kalen-
darz jesiennych imprez sportowych. 
W ubiegłym roku udowodniliśmy, że 
potrafimy przeprowadzić turniej dla 
najlepszych drużyn w kraju – za-
znacza Maciej Mróz, członek sztabu 
trenerskiego w OKS-ie i jednocześnie 
koordynator turnieju „Słowik Cup”.

Najdalej na Czarną Górę będą 
miały zespoły z Pomorza. Udział w im-
prezie potwierdziły ekipy Jaguara, 
Bałtyku Gdynia i Arkonii Szczecin. 
Ponadto do rywalizacji przystąpią 
drużyny z Zielonej Góry, Warszawy, 
Krosna. Łącznie w Olkuszu swoje 
reprezentacje będzie miało osiem 
województw. 

W drodze losowania turniejowa 
stawka została podzielona na trzy 
grupy. Zasady awansu do drugiego 
dnia turnieju nie zmieniły się do 
poprzedniego roku. Zwycięzca każdej 
z trzech tabel oraz zespoły z drugich 

miejsc w niedzielę 24 września po-
walczą o główne laury w grupie złotej. 
Ekipy z miejsc trzecich i czwartych 
po pierwszym dniu zmagań zostaną 
przyporządkowane do grupy srebrnej, 
natomiast drużyny z miejsc piątych 
i szóstych zyskają prawo gry w grupie 
brązowej. Rozgrywki prowadzone 
będą jednocześnie na trzech boiskach 
w systemie „każdy z każdym”, a mecz 
trwać będzie 20 minut.

Zgodnie z regulaminem przez dwa 
dni turnieju odbędzie się 90 spotkań. 
W premierowej edycji imprezy padło 
łącznie 345 bramek. Czy ten wynik zo-
stanie pobity? Apetyty na to są spore. 
- Trudno wyrokować, które miejsce 
nam przypadnie. Należy pamiętać, że 
przyjdzie nam się zmierzyć z elitą pol-
skiego futbolu młodzieżowego. Tutaj 
każdy mecz będzie dla nas wielkim 
doświadczeniem oraz nauką, choć 
oczywiście zamierzamy w każdym 
meczu zaprezentować się z jak naj-
lepszej strony - mówi Piotr Weso-
łowski, trener zespołu U-10 Słowika.

Pierwszy gwizdek w sobotę 23 
września o godz. 9:30. Oficjalne 
otwarcie turnieju zaplanowano na 
samo południe. Zakończenie zmagań 
dzień później około godz. 15:00.

Honorowy patronat nad impre-
zą objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz Roman Piaśnik.

GRUPA A: Zagłębie Lubin, Słowik Olkusz, 
Arkonia Szczecin, Bałtyk Gdynia, Hutnik 
Kraków, UKS AP Falubaz Zielona Góra.
GRUPA B: Górnik Zabrze, Cracovia 
Kraków, Varsovia Warszawa, AP 21 
Kraków, Olympic Wrocław, MUKP Silent 
Dąbrowa Górnicza.
GRUPA C: Wisła Kraków, AP Reissa 
Poznań, Beniaminek Krosno, AP 2012 
Jaworzno, Jaguar Gdańsk, KSPN Pogoń 
Kraków.
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KALENDARIUM

=23 września
16:00 Tulipanowa gorączka (2D NAPISY)
18:00 TO (2D NAPISY)
=24-27 września
17:00 Tulipanowa gorączka (2D NAPISY)
19:00 TO (2D NAPISY)

=22-28 września
14:00 Lego Ninjago: Film (2D DUBBING)
16:00 Lego Ninjago: Film (3D DUBBING)
16:15 Tarapaty (2D Pl)
18:00 Tarapaty (2D Pl)
18:15 Na układy nie ma rady (2D Pl)
19:45 American Assassin (2D NAPISY)
20:00 To (2D NAPISY)

=23 września
21:00 Kino plenerowe na olkuskim rynku - 
Rynek Olkusz
=27 września
10:00 Warsztaty “Myślenie projektowe” 
(tworzenie i pisanie projektów) we współpracy 
z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach 
projektu “Synapsy”

=23 września
15:00 11. Bieg Przełajowy im. Jerzego Łaskawca 
- Hutki
=24 września
17:00 Koncert organowy muzyki kameralnej - 
Kościół Rzymskokatolicki w Bolesławiu

=24 września
13:00 III Bukowieński Psiemarsz
16:00 Kino MOK Bukowno
=26 września
16:00 Otwarcie Kącika Malucha w Borze 
Biskupim - Filia Bór Biskupi (ul. Wiejska 19 - 
budynek OSP)

=24 września
18:00 Spektakl Carmen na ekranie Kina Radość 
Wolbrom - Kino „Radość” Wolbrom

=23 września
11:00 - 12:00 Bajkowe soboty dla rodziny 
=25 września
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki
 

=22 września
15:15 - 15:45 Klub Motyli Książkowych
16:00 - 17:00 Co książeczka dzisiaj powie? Może 
coś zostanie w głowie
=25 września
12:00 Spotkanie autorskie z Barbarą Rosiek
=26 września
09:00 Spotkanie autorskie z Małgorzatą Karoliną 
Piekarską
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. Pon. 9-16, wt.-pt. 10-
18, sob. 10-14.
=22 września
18:00 Wernisaż wystawy „W słów zaplątanie” - 
Zbigniew Bajek, Izabela Biela
=27 września
18:00 - 20:00 Promocja książek o Olkuszu: 
„W tajgach Sybiru” – Mosze Bergera, „Zagłada 
olkuskich Żydów” – Krzysztofa Kocjana

=22 września
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup 
16:45 - 20:00 Język angielski (podział na grupy) 
17:20 - 20:00 Klub Seniora Relaks 
=25 września
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup 
17:15 - 18:10 Zumba 
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci 
=26 września
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie 
16:30 - 18:00 Emisja głosu 
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie 
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na 
grupy) 
19:00 - 20:00 Trening interwałowy 
=27 września
16:10 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie 
=28 września
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie 
16:30 - 18:00 Emisja głosu 
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci 
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na 
grupy) 
19:00 - 20:00 Trening interwałowy 

=22 września
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 
lat) 
=25 września
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci 
=26 września
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
18:30 - 19:30 Zumba 
=27 września
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
18:30 Tai Chi 
=28 września
16:30 - 17:30 Malowanie na szkle 
17:00 - 17:30 Język rosyjski dla dzieci 
17:30 - 18:30 Język rosyjski dla dorosłych 
(grupa zaawansowana) 
18:30 - 19:30 Język rosyjski dla dorosłych 
(grupa początkująca) 

=22 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki - Klub 
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, os. 
Pakuska
17:00 Evviva l’arte! - wernisaż wystawy 
Michaliny Mosurek. Koncert muzyczny 
w wykonaniu Old and Joung JazzCombo 
w składzie: Jerzy Sojka, Przemysław 
Ostaszewski, Stanisław Grabowski, Mateusz 
Jurczyk.  
=25 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki - Klub 
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, os. 
Pakuska
15:15 - 16:15 Warsztaty Teatru z Osobami 
z Niepełnosprawnościami  
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
16:00 - 17:00 Zajęcia ruchowe przy muzyce 60 +  

16:15 - 17:15 Warsztaty Teatr Seniora  
17:00 - 18:00 Zajęcia tańca nowoczesnego dla 
dzieci w wieku od 7 – 10 lat  
17:15 - 18:15 Międzypokoleniowy Kącik 
Komputerowy dla początkujących  
=26 września
14:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - zajęcia 
instrumentalno-wokalne  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki - Klub 
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, os. 
Pakuska
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki  
17:00 - 18:00 Spotkanie grupy teatralnej 
Lęgowisko  
=27 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki - Klub 
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, os. 
Pakuska
15:00 - 19:00 Wspólne Śpiewanie - zajęcia 
instrumentalno-wokalne  
16:00 - 17:00 Joga dla Seniorów - Klub 
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, os. 
Pakuska
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
=28 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki - Klub 
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, os. 
Pakuska
16:00 - 17:00 Spotkanie Klubu Seniora  

=22 września
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” 
16:15 - 18:15 Korepetycje z matematyki 
=25 września
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” 
=26 września
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” 
17:00 - 18:00 Zajęcia na basenie 
=27 września
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” 
=28 września
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: Kosmetyczka 

=22 września
16:00 Podziemne Piątki - bezpłatne zwiedzanie 
podziemi olkuskiego ratusza z przewodnikiem - 
Rynek Olkusz
=23 września
09:30 - 15:00 Turniej piłkarski „Słowik Cup 
2017” - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada
11:00  Ekstraklasowy turniej w Bukownie - 
Stadion MOSiR Bukowno, ul. Spacerowa 2
=24 września
09:30 - 15:00 Turniej piłkarski „Słowik Cup 
2017” - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada

Dwie ważne książki o Olkuszu
Galeria Sztuki BWA w Olkuszu i Fundacja Kultury  

AFRONT zapraszają  
27 września, o godz. 18.00 na promocję dwóch  

książek o Olkuszu:  
„W tajgach Sybiru” - Mosze Bergera  

i „Zagłada olkuskich Żydów” – Krzysztofa Kocjana. 

W spotkaniu wezmą udział: Krzysztof Kocjan i prof. Michał 
Ostrowski (autor wstępu do książki Mosze Bergera).
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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.
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.
waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

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 .  Re jest rac ja  po  16:00  
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.  
Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 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.

specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORaTIO 
anna szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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

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

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

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

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

Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog. 
Leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

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

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

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

Maria Marciniak-Chmielewska, neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11. Godziny przyjęć: 
pon., wt., śr., czw., 10-12, 16-18. Rejestracja 
telefoniczna codziennie 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

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
INTER-MED, Olkusz, Al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

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,  
505 988 780.

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. Przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefoniczna 519 
343 030. www.psychiatra.olkusz.pl

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

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

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

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

REHaBIlItaCja
CEnTRUM MEdyCznO-REHaBILITaCyJnE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
www.marlibo-medica.pl 
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).

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

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 lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 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.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 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.

terapIe
stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i 
Rodziny „GnIazdO”. Zajęcia terapeutyczno-eduka-
cyjne: kreatywne zajęcia rozwojowe, profesjonalna 
nauka czytania, rozwijające zabawy matematyczne, 
gry i zabawy logopedyczne, zajęcia dodatkowe. 
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapia dzieci 
z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, zajęcia antystresowe: 
trening kontroli złości i trening kompetencji społecz-
nych, terapia ręki, arteterapia, kinezjologia eduka-
cyjna, fizjoterapia, konsultacje i doradztwo psycho-
logiczno-pedagogiczne. Centrum Opieki Medycznej 
ESCULAP S.C. ul. kr. Kazimierza Wlk. 28 (przychodnia 
obok Skarbka). Tel. 532 480 390, 790 460 190.

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

22-09-2017 Piątek ul. 1000-lecia 16

23-09-2017 Sobota ul. 1000-lecia 17

24-09-2017 Niedziela ul. Legionów Polskich 14

25-09-2017 Poniedziałek ul. Nullo 2

26-09-2017 Wtorek ul. Orzeszkowej 22

27-09-2017 Środa ul. K. K. Wielkiego 28

28-09-2017 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 60
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OLKUsz:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

nOCna I ŚwIĄTECzna  
OPIEKa zdROwOTna na TEREnIE  

POwIaTU OLKUsKIEGO:

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

KuPię - SPRzedam
=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.

Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis wielobranżowy.  
Elektronarzędzia, piły spalinowe, 
art. satelitarne, rtv-agd, pralki, 
telefony. Lombard, Plac targowy. 
Tel.(502)261113.

uSługi
=FiRma iNTROLigaTORSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 

Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 
gałęzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

BudOWLaNe
=Usługi Malowanie.  
Tel.(799)914523.

eLeKTROTeChNiCzNe

=Naprawa Telewizorów. 
Tel.(791)849525 

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 Kiełtyka, Olkusz, 
Kasztanowa 4, czynne 8-20, skup 
i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

OKOLiCzNOŚCiOWe
=WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

=ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania 
w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.

mOTORyzaCJa
=OLeJe, FiLTRy, aKCeSORia 
i PROFeSJONaLNe NaRzędzia 
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 bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich  
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=auTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, sprzedaż, 
montaż, naprawa, serwis. Bogu-
cin Duży 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.
=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przeglądy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.
=POmOC dROgOWa.  
Tel.(695)634005.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(793)001819.

NieRuChOmOŚCi

LOKaLe użyTKOWe
=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

mieSzKaNia

=Sprzedam m3, 47m2, centrum 
Olkusza, 3 piętro, tel. 579 510 579.

PrAcA
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II grupa, 
teren pracy okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.
=Zatrudnię do biura osobę z orze-
czeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.
=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Zatrudnię pracowników do zbie-
rania leszczyny. Tel.(664)693622.

RóżNe
=Na jesień Stoisko nr 3 poleca 
nowe wzory dżinsów, ciepłe 
sztruksy, kurtki przejściowe  nie-
typowe rozmiary, długości, polscy 
producenci. Zapraszamy: targowi-
sko ul. Sławkowska, wt., pt. sob. 
do 14.00.
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n Ogrzewanie gazem zarówno z sieci 
gazowej, jak i za pomocą gazu płynnego 
ze zbiornika, jest ciekawą alternatywą 
dla innych metod zapewnienia odpo-
wiedniej temperatury w domu. Warto 
zatem zastanowić się nad opcją przydo-
mowych zbiorników na gaz.

Jak to działa?
Wykorzystywany tutaj najczęściej butan lub propan-

butan, jest przechowywany w zbiornikach usytuowanych 
przy domu, pod ziemią lub na jej powierzchni. W przy-
padku niewielkich działek lub po prostu ze względów 
estetycznych, zalecany jest zbiornik podziemny. Jest 
to wręcz konieczne, jeśli decydujemy się na mieszankę 
propan-butan, ze względu na jej gorszą odporność na 
niskie temperatury. Ze zbiornika, gaz jest doprowadzany 
do kotła gazowego, a stamtąd ciepło jest rozprowadzane 
po domu.

Słowo o zbiornikach
Materiałem, z którego wykonane są zbiorniki, jest 

zazwyczaj blacha ze stali węglowej pokryta odpowied-
nimi powłokami antykorozyjnymi. Powinny znajdować 
się one na płytach, które uniemożliwiają przemieszczanie 
się zbiornika, co dotyczy zarówno tych na gruncie, jak 
i pod nim. Jeśli chodzi o pojemność najczęściej w przy-

domowych instalacjach, zastosowanie znajduje 2700 
l. Większe sprawdzają się, kiedy mamy dom o dużej 
powierzchni lub występują problemy z dostawą gazu.

Główne zalety
Zbiornik gazu wystarczy na kilka miesięcy, w tym 

jest zapewniony ciepły dom, gorąca woda a nawet 
gaz do naszej kuchenki. Nie wymaga skomplikowanej 
obsługi, jest to proste i praktyczne rozwiązanie, gdyż 
można regulować zużycie gazu, dostosowując spala-
nie do swoich potrzeb. Niewątpliwie jest to wygodne 
rozwiązanie, ale i dość wydajne. Dużym plusem jest 
też oszczędność przestrzeni, zwłaszcza w przypadku 
zbiornika podziemnego. Z powodzeniem można go ukryć 
pod trawą i cieszyć się ogrodem.

Wady
Główną wadą zainstalowania tego typu ogrzewania 

gazowego jest niewątpliwie jego wysoki koszt (ok. 15 
-25 tys. zł.). Koszty eksploatacyjne również nie należą 
do najniższych, ale są niższe niż np. ogrzewanie olejem 
opałowym. Oprócz kosztów należy także zwrócić uwagę 
na pewne niebezpieczeństwo, które może zaistnieć, 
gdy instalacja będzie niepoprawnie zamontowana 
lub nieszczelna. Każdy zbiornik powinien mieć zawór 
bezpieczeństwa, który w wypadku dużej amplitudy 
ciśnienia, reguluje je.

 Źródło: albercik.pl  
Autor: Bibinka, Paulina Grzeca  

Ogrzewanie gazem 
z przydomowego 
zbiornika

R E K L A M A

Kontrola instalacji 
gazowej
n Instalacja gazowa jest obecna prawie 
w każdym budynku mieszkalnym. 
Posiadamy kuchenki gazowe, bojlery, 
gazowe ogrzewanie. Dlatego też 
przepisy budowlane zobowiązują nas 
do kontroli instalacji gazowej co roku, 
niezależnie od tego, w jakiego typu 
budynku mieszkamy.A dlaczego ta 
kontrola jest tak ważna? 

Ponieważ sprawna instalacja to nie tylko mniejsze 
rachunki za gaz, to również bezpieczeństwo nasze i na-
szych sąsiadów oraz komfort korzystania z domowych 
urządzeń.

Wielu osobom wydaje się, że sama gwarancja na 
urządzenia wystarczy. Niektóre firmy w ramach gwa-
rancji oferują też przeglądy i serwisowanie. Tak więc 
usługa nie kończy się na tym, że odwiedzi nas facho-
wiec - monter instalacji grzewczych, który zainstaluje 
nam, wszystkie urządzenia zgodnie z obowiązującymi 
standardami, ale także otrzymamy opiekę nad naszym 
sprzętem. To jednak nie zwalnia nas z obowiązku dodat-
kowej kontroli całej instalacji gazowej.

Przegląd stanu technicznego instalacji gazowej 
to przede wszystkim sprawdzenie jej szczelności oraz 
prawidłowego działania. Sprawdza się wtedy palniki, 
filtry oraz czujniki wykrywania gazu. Warto sprawdzić też 
sprawność ciągu kominowego. Osoba z odpowiednimi 
uprawnieniami, która tego przeglądu dokonuje, wydaje 
opinię o stanie naszej instalacji oraz ma obowiązek 
poinformować nas o ewentualnych nieprawidłowościach 
i obowiązku ich usunięcia. 

Celem takiej kontroli jest zapewnienie nam bez-
pieczeństwa, a także zminimalizowanie ewentualnych 
kosztów napraw, które mogłyby nas spotkać, gdybyśmy 
przeglądów unikali. Poza tym, sprawność instalacji 
gazowej to również mniejsze zużycie gazu, a co za tym 
idzie – mniejsze opłaty. 
 Źródło: Artykulis.pl  

Autor: omega7



3Remont 
za pasem  

7 porad jak poprawić działanie  
sieci Wi-Fi:
1. Staraj się zainstalować router w centralnym punkcie 

mieszkania. Użytkownicy znajdujący się zbyt daleko 
od niego osiągają obniżoną prędkość przepustowości 
sieci. 

2. Przed ostatecznym wyborem miejsca, w którym znaj-
dzie się router, warto spróbować, jak będzie się spra-
wował w innych miejscach. W ten sposób metodą prób 
i błędów możemy znacznie usprawnić działanie sieci.

3. W miarę możliwości unikaj przeszkód fizycznych. 
Wszystkie przeszkody, które stoją wzdłuż  “linii widzenia” 
między routerem a odbiorcą, powodują obniżenie 

jakości sygnału. Ściany oraz stropy mają największe 
negatywne skutki, ale wpływ na siłę sygnału mają 
również meble. Dlatego router nie powinien być 
zamykany w szafach, a także powinien znajdować 
się na podwyższeniu

4. W miarę możliwości unikaj odbijających powierzchni. 
Niektóre sygnały Wi-Fi dosłownie odbijają się od 
okien, lusterek, metalowych szafek i blatów ze stali 
nierdzewnej, zmniejszając zasięg sieci i wydajność.

5. Zainstaluj router w odległości co najmniej 1 metra 
od innych urządzeń domowych, które wysyłają 
sygnały bezprzewodowe w tym samym zakresie 
częstotliwości. Urządzenia takie obejmują: kuchenki 
mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, elektroniczne 
nianie i urządzenia do automatyzacji domów. Urzą-
dzenia działające na częstotliwości 2,4 GHz powodują 
zakłócenia sieci Wi-Fi.

6. Unikaj innych urządzeń elektrycznych, które po-
wodują zakłócenia. W szczególności wentylatorów 
elektrycznych, innych silników i świetlówek.

7. Jeśli wybrałeś już najlepszą pozycję dla routera, 
a odbierany sygnał ciągle nie jest najlepszy, spróbuj 
poprawić położenie jego anten. Często dobrym roz-
wiązaniem jest ustawienie jednej anteny w pozycji 
pionowej, a drugiej w pozycji poziomej .

Początkowo infrastruktura światłowodowa dostęp-
na była tylko w metropoliach, dziś możliwość korzy-
stania z technologii przyszłości, dzięki światłowodom 
oferowanym również przez lokalnych operatorów, mają 
także mieszkańcy mniejszych miejscowości. Pozwala 
to niwelować różnice cywilizacyjne i wyrównywać 
szanse edukacyjne pomiędzy poszczególnymi regio-
nami naszego kraju.  Warto podkreślić, że mieszkańcy 
powiatu olkuskiego już dziś zaliczają się nie tylko do 
krajowej, ale i światowej czołówki  - mogą korzystać 
z potencjału, jakim jest gniazdo abonenckie FTTH we 
własnym mieszkaniu. To duży atut nowoczesnej oferty, 
dostępnej na lokalnym rynku. Potwierdzą to z pewnością 
użytkownicy, którzy już czerpią satysfakcję z ogromnych 
możliwości dostarczanego światłowodami szybkiego 
Internetu szerokopasmowego, z możliwości sterowania 
inteligentnymi domami, z najwyższej jakości sygnału 
telewizji cyfrowej, czy taniej telefonii stacjonarnej.

Gwarantowane - kto spróbował - z pewnością nie 
wróci do tego, z czego korzystał wcześniej! Montowane 

w mieszkaniu abonenta światłowodowe zakończenie 
sieciowe w postaci gniazdka współpracuje ze wszystkimi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi, informatycznymi 
i audiowizualnymi w domu, zapewniając w przyszłości 
nieograniczoną prędkość łącza internetowego.

Co trzeba zrobić, żeby korzystać  
z technologii przyszłości?

Wystarczy kontakt z wybranym operatorem sieci 
światłowodowej, rozmowa telefoniczna czy bezpośredni 
kontakt z biurem obsługi, gdzie możemy uzyskać odpo-
wiedzi na nurtujące nas pytania o tej nowoczesnej tech-
nologii, a potem - jeden niewielki otwór, małe, niewielkie 
gniazdko abonenckie,  które zostanie szybko i sprawnie 
zamontowane w mieszkaniu i... domownicy mają dostęp 
usług światowego formatu, w niewygórowanej cenie. 

Dzięki uprzejmości Lokalnego Operatora  
Sieci Światłowodowej FIBER 

www.fiber.pl

Światłowód – okno na świat w Twoim domu

R E K L A M A

n Nowoczesne mieszkanie to dziś nie tylko funkcjonalne wnętrza, modne meble, użyteczne  
wyposażenie, ułatwiające życie sprzęty, ale także „okno” na świat, jakim jest własne łącze świa-
tłowodowe, a z nim szybki, szerokopasmowy Internet , cyfrowy sygnał telewizyjny i wiele innych 
możliwości.  Potencjał światłowodu znacznie przewyższa funkcjonujące dotąd na rynku stacjonarne, 
mobilne i satelitarne usługi telekomunikacyjne. Transmitowany z prędkością światła sygnał nie traci 
na jakości, bo na sieci światłowodowe nie ma wpływu zła pogoda, ani zakłócenia falami radiowymi 
czy elektromagnetycznymi, co przekłada się na jakość, wysoki stopień bezpieczeństwa i bezawa-
ryjność. Myśląc o budowie, remoncie czy zwykłym odświeżeniu mieszkania warto rozplanować, 
w jakich miejscach ma się znaleźć punkt doprowadzenia sygnału oraz np. router Wi-Fi tak, by całość 
była nie tylko estetyczna ale pozwoliła na w pełni satysfakcjonujące korzystanie z jakości sygnału 
łącza światłowodowego.

FIBER.pl

Wolbrom  

na 
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Nie rób dymu – nie pal w piecu czym popadnie!
n O tym, że kominek to nie śmietnik 
wiedzą wszyscy. Jednak nie każdy 
przekuwa teorię w praktykę, paląc 
tym, co najbardziej toksyczne. Dzisiaj 
Polska na mapie Europy pod względem 
zanieczyszczonego powietrza znajduje 
się w zdecydowanej czołówce. Chcąc 
odwrócić ten trend i sprawić, by 
utraciła wiodącą pozycję w haniebnym 
rankingu, właśnie uruchomiono 
ogólnopolską kampanię edukacyjną 
„Nie Rób Dymu”. Jej bohaterowie, drwal 
i naukowiec, udowodnią, że palenie 
w piecu to sztuka i pokażą, jak robić to 
ekonomicznie, efektywnie i ekologicznie 
z wykorzystaniem drewna. 

Jakość powietrza w Polsce pogarsza się z roku na 
rok. Liczba miejscowości, w których stężenie toksycz-
nych substancji osiąga stan alarmujący wciąż rośnie. 
Przyczyn powstającego smogu jest wiele. Nieodłącznie 
wiąże się on z emisją pyłów i szkodliwych gazów pocho-
dzących m.in. z transportu miejskiego czy domowych 
palenisk i pieców grzewczych. Zjawisko nasila się wraz 
z początkiem sezonu grzewczego, kiedy zawartość 
toksycznych substancji w powietrzu przekracza dopusz-
czalne normy nawet kilkukrotnie. Problem ten dotyczy 
już nie tylko południowej części kraju z Krakowem na 
czele, ale również pozostałych regionów Polski. Dzieje 
się tak dlatego, że użytkownicy pieców i kominków wraz 
z nastaniem chłodniejszych wieczorów spalają w nich 
między innymi śmieci. Wielu robi to z przekonaniem, że 
łączy przyjemne z pożytecznym: ogrzewanie domu i uty-
lizację odpadów, nie zdając sobie sprawy, że w rzeczy-
wistości wywołuje smog. Druzgocący w skutkach brak 

wiedzy i świadomości, stał się bodźcem do uruchomienia 
kampanii o zasięgu ogólnopolskim - Nie Rób Dymu. Ten 
zupełnie nowy format, realizowany ponad podziałami, 
szanujący wszystkie ogniwa paliw w istniejącym miksie 
energetycznym, ma na celu interaktywną edukację 
podaną w nietuzinkowej formie. Kampania z udziałem 
naukowych autorytetów pokaże Polakom, jak mądrze 
i odpowiedzialnie korzystać z posiadanych surowców, 
zwłaszcza drewna, by nie szkodzić, a dbać o jakość 
powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Pomysł na realizację kampanii narodził się w od-
powiedzi na opłakany stan powietrza w Polsce, którego 
jakość z roku na rok się pogarsza, a także w odpowiedzi 
na mity narastające wokół szkodliwego wpływu palenia 
drewnem – mówi Marcin Brysiak, rzecznik prasowy 
kampanii – Realizując nasz projekt chcemy przede 
wszystkim zmienić nawyki i postawy Polaków, nauczyć 

ich jak żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, nie 
szkodząc mu, a także chcemy udowodnić, że drewno 
może być optymalnym źródłem energii. Tym bardziej, 
że Polska posiada bardzo bogate pokłady tego odna-
wialnego surowca, zajmując 4. miejsce w Europie pod 
względem zalesienia.

Nie Rób Dymu to inicjatywa o bardzo szerokim 
zasięgu i bogatym wachlarzu działań skierowanych 
do odbiorców w różnym wieku, od najmłodszych po 
seniorów. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, by 
zaprojektowane narzędzia edukacyjne były angażujące 
i merytoryczne i mogły dostarczać wiedzy w sposób 
niestandardowy. Jej główni bohaterowie, ludzie z krwi 
i kości, drwal i naukowiec, prowadzonym dialogiem 
z dużą dawką ciekawostek i humoru, będą obalać mity, 
przedstawiać fakty, i uczyć jak prawidłowo palić drew-
nem w piecu, kominku, a nawet ognisku.

Kampanię już dziś wspiera grono autorytetów 
naukowych reprezentujących renomowane uczelnie 
wyższe i ośrodki naukowe w Polsce. Są wśród nich pro-
fesor Mariusz Filipowicz, mgr inż. Wojciech Goryl oraz 
mgr inż. Mateusz Szubel z Wydziału Energetyki i Paliw 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szymon 
Szufa, doktor nauk technicznych Politechniki Łódzkiej 
i niezależny ekspert w dziedzinie techniki cieplnej oraz 
dr inż. Izabela Niziałek z Wydziału Technologii Drewna, 
w Katedrze Technologii i Przedsiębiorczości w Przemy-
śle Drzewnym SGGW.

Kampania Nie Rób Dymu to pierwsze tak szeroko 
zakrojone działanie edukacyjne, w którym organizato-
rzy pokazują Polakom, jak świadomie palić w piecach 
i kominkach – mówi Szymon Szufa, ekspert kampanii 
– Spośród innych podobnych inicjatyw wyróżnia ją to, że 
nie antagonizuje innych dostępnych źródeł energii, wedle 
zasady, że optymalny miks energetyczny to zróżnicowa-
ny miks, a więc jest w nim miejsce zarówno na drewno, 
węgiel, gaz itd. To niezwykle ważne przedsięwzięcie, 
ponieważ w Polsce nadal zbyt mało wiemy o źródłach 
energii i ich wpływie na środowisko. Polacy nie są 
również świadomi tego, jak bardzo ich zachowania, 
przyzwyczajenia i nawyki wpływają na jakość naszego 
życia – dodaje.

W ramach inicjatywy już niebawem zostanie powoła-
na Grupa Robocza, skupiająca opiniotwórcze podmioty, 
organizacje i firmy działające m.in. w sektorze energe-
tycznym, grzewczym czy przetwórstwa drewna. Stanie 
się ona rzecznikiem drewna w publicznej debacie, a jej 
członków połączy wspólny cel – odczarowanie wizerun-
ku tego surowca oraz determinacja do zmiany starych 
i kształtowania zdrowych postaw i nawyków w zakresie 
palenia w piecu i kominku.

Więcej informacji na temat kampanii Nie Rób Dymu 
można uzyskać odwiedzając stronę www.nierobdymu.
com, a także na Facebook’u: www.facebook.com/
NieRobDymu/

Źródło: www.kominek.org.pl  
Autor:  Materiały prasowe Nie Rób Dymu 
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Czyszczenie przewodów kominowych
n Kiedy za naszymi oknami jest zimno 
i szaro, a wiatr niesie płatki śniegu, 
wraca, jak co roku, dyżurny temat 
kominów. Właściciele domów przypomi-
nają sobie o ich czyszczeniu, a strażacy 
w głównych programach TV z troską 
w głosach pokazują skutki tragedii, któ-
rych przyczyną są zaniedbane kominy 
dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Komin i elementy instalacji spalinowej podlegają 
wszystkim zasadom określonym w prawie budowlanym 
i ustawie o wyrobach budowlanych. Dlaczego jest to 
tak istotne? Bo dobry komin musi być bezpieczny pod 
względem konstrukcji, zapewniać bezpieczeństwo 
pożarowe, a tym samym bezpieczeństwo użytkowania. 
Ustawodawca określa także jak często w czasie eksplo-
atacji kominy powinny być czyszczone.

Zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 tekst jedno-
lity - z późniejszymi zmianami), właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go 
w należytym stanie technicznym.

- Art. 62 ustawy Prawo budowlane nakłada na wła-
ściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek 
poddawania budynku okresowej kontroli. Co najmniej 
raz w roku właściciel lub zarządca ma obowiązek zlecić 
kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę 
należy zlecić osobie posiadającej kwalifikacje mistrza 
w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kon-
troli ma obowiązek potwierdzić kontrolę protokołem, 
w którym powinna opisać usterki i uchybienia, a właści-
ciel lub zarządca ma obowiązek usunąć te usterki (Art. 
70 ustawy Prawo budowlane).

- Obiekty budowlane podlegają również przepisom 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz. U. nr 109 poz.719 z 2010 r.).
- §34 cytowanego rozporządzenia nakłada obowią-

zek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych 
i spalinowych oraz wentylacyjnych, określa również 
częstotliwość dokonywania czyszczeń.

- Raz w miesiącu czyszczeniu należy poddawać 
przewody kominowe od palenisk w zakładach żywienia 
zbiorowego.

- Co najmniej raz na 3 miesiące należy poddać 
czyszczeniu przewody kominowe od palenisk opalanych 
paliwem stałym.

- Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić 
przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym.

- Przewody wentylacyjne należy poddawać czysz-
czeniu co najmniej raz w roku.

Tyle przepisy prawne. A jak jest w praktyce? Więk-
szość właścicieli budynków przypomina sobie o ko-
minach wtedy, kiedy są one już przyczyną problemów. 
Zaniedbane, nieregularnie czyszczone i niewłaściwie 
eksploatowane stają się poważnym zagrożeniem. Więk-
szość zaczadzeń czy pożarów sadzy dałoby się uniknąć, 
gdyby przestrzegano istniejącego prawa i kierowano się 
zdrowym rozsądkiem. Nie potrafię zrozumieć dlaczego 
nasi rodacy tak dużą wagę poświęcają swoim ukochanym 
samochodom: nie zapominają o wymianach oleju, czę-
stym myciu i polerowaniu lakieru. Dom, często dorobek 
całej rodziny, można bardzo szybko stracić - wystarczy 
przywołać tutaj każdemu z nas znany obraz: zrozpaczeni 
właściciele, w tle spalony dom i uwijający się wokół niego 
strażacy. A przecież można temu zapobiec.

Zdawałoby się banalne, czyszczenie kominów dy-
mowych jest podstawą właściwej ich pracy. Nie da się 
tego jednak prawidłowo wykonać bez odpowiedniego 
sprzętu i doświadczenia. Zgodnie z ust. 6 art 62 Prawa 
budowlanego, kontrolę stanu technicznego przewodów 
kominowych powinny przeprowadzać osoby posiada-
jące kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. 
Czyszczenie może przeprowadzić czeladnik, natomiast 
kontrolę tylko mistrz kominiarski. Ważne jest, żeby 
kominiarze wykonujący usługę posiadali odpowiednie 
uprawnienia. Warto na to zwrócić uwagę - przebierań-
ców wokół nas nie brakuje! Dobry kominiarz nie obawia 

się wyjścia na komin, ma stosowny sprzęt i dokument 
potwierdzający jego kwalifikacje. Pamiętajmy o tym! 
Najlepiej, kiedy warunki pozwalają, przeprowadzić 
czyszczenie przewodów „od góry” - kominiarz robi 
wtedy także inspekcję wylotów kominów i ocenia ich 
stan. Właściciel budynku z reguły nigdy nie wychodzi 
na komin, więc warto, żeby zawędrował tam mistrz 
kominiarski: sprawdził kapę komina, zobaczył jak 
wyglądają zamontowane nasady (jeśli są) po to, żeby 
lada podmuch wiatru nie zrzucił ich komuś na głowę. 
Zaręczam, że prawdziwi fachowcy, jeśli tylko jest wyłaz 
na dach, na komin dostają się bez problemu. W sezonie 
zimowym, kiedy zalegający śnieg uniemożliwia wyjście 
na dach, czyszczenie z otworu rewizyjnego na strychu 
także spełni swoje zadanie. W przypadku pieców z na-
dmuchem, w których temperatura spalin nie jest na tyle 
wysoka, żeby ogrzać komin i go osuszyć, czujne oko 
kominiarza na pewno w porę dostrzeże pierwsze objawy 
„przemakania” komina i to zanim zobaczymy brunatne 
wykwity na ścianie. Warto wtedy posłuchać dobrych 
rad i zainstalować chromoniklowy wkład kominowy. 
Kiedy już takowy mamy, to także trzeba go kontrolować 
i czyścić, ale tutaj należy wiedzieć, że do czyszczenia 
takich wkładów zastosowanie mają szczotki chromoni-
klowe lub z tworzywa sztucznego. Stosowanie zwykłej 
stalowej, skutecznie porysuje wkład chromoniklowy 
i skróci wydatnie jego żywotność. Warto zapamiętać, 
że właściwie wykonana usługa kominiarska jest warta 
swoich pieniędzy. Dlaczego tak to podkreślam? Od 12 
lat jestem autoryzowanym montażystą firmy Darco 
i w praktyce widzę często, jak beztrosko właściciele 
budynków podchodzą do swojego domu. Przyjemnie się 
mieszka w budynku, w którym nic nie cieknie, nie sypie 
się, sprawnie działa wentylacja, jest ciepło i bezpiecznie. 
Jednak aby tak było, o dom trzeba dbać i właśnie dlatego 
tak ważne jest czyszczenie przewodów kominowych. 

A teraz o tym samym z innej strony. Zakładam, że 
macie Państwo ubezpieczony dom, ale coś się wyda-
rzyło i mimo troski o kominy, nastąpił zapłon sadzy. 
Zaczyna się procedura uzyskania odszkodowania za 
szkody związane z tym wypadkiem. Pierwsze co trzeba 
będzie przedstawić to, oprócz polisy ubezpieczenia, 
rachunki od mistrza kominiarskiego, dokumentujące 

wymagane prawem przeglądy przewodów kominowych. 
Bez nich nie dostaniemy ani grosza! Ręczę, że remont 
zniszczonego komina nie jest ani łatwy ani tani i wie-
lokrotnie przekracza opłatę za usługę kominiarską. 
Tutaj, dla przykładu, pozwolę sobie przywołać prawdziwą 
historię, która miała miejsce niedaleko mojej miejsco-
wości. Po długiej, srogiej zimie w rozmowach pomiędzy 
sąsiadami pojawił się temat czyszczenia komina dym-
nego. Zapasy drewna u pana, który ma hodowlę ryb, 
w końcówce zimnych dni były na wykończeniu, więc 
„trochę” dorzucał mokrawych, brzozowych klocków do 
kominka. Nawet dobrze się paliły, tylko komin przytkał 
się smolistym nalotem tak skutecznie, że kominek dymił 
przy podrzucaniu drewna. Jednym słowem - katastrofa! 
Panowie ustalili cały plan operacji: gospodarz przyrządzi 
ładnie rybkę na grillu, a doświadczony w czyszczeniu 
sąsiad przyniesie „piątkę” ropy i starą kufaję, dzięki 
czemu operacja wypalania sadzy i mokrej laki będzie 
szybka i bezbolesna. Co uradzono, wcielono w życie. 
Rybka udała się znakomicie, ropa ładnie odpaliła. Po 
jakimś czasie córka pana, u którego wszystko miało miej-
sce, przybiegła do ojca krzycząc: tato, tato popatrz, w ko-
minie jest rakieta! Strażacy przyjechali akuratnie, jeszcze 
niektórzy załapali się na resztki rybki. Sadze w kominie 
dopalały się długo, na szczęście poza nim nic się nie 
zniszczyło. Rozbiórka komina - tej wystającej ponad po-
krycie dachowe części, nie była trudna, znajomy murarz 
mógł to zrobić bez użycia młotka. Kolejna rybka przy tej 
okazji powędrowała na ruszt i była równie smaczna jak 
ta grillowana przy wypalaniu komina. A uczynny sąsiad, 
pan Janek, podobno już nie poleca nikomu swoich usług. 
Nie ma bezobsługowych aut, nie ma budynków, które 
pozostawione same sobie będą bezpiecznie i w idealnym 
stanie służyły nam przez długie lata. Należy właściwie 
o nie dbać przez cały rok, kontrolować i nie dopuszczać 
do ich zaniedbania, a tym samym powolnego niszczenia. 
To się zawsze opłaca. Być może wzorem innych państw 
każdy budynek powinien mieć swoją „książkę przeglą-
dów”, w której byłyby odnotowywane wizyty kontrolne 
poszczególnych inspektorów i w ten sposób udałoby się 
zapobiec niejednej tragedii. 

 Źródło: www.kominek.org.pl    
Autor: Jan Zawiliński - autoryzowany instalator Darco 
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Trzy sposoby na wykorzystanie szkła w naszym domu
n Zastosowanie szkła już od dawna 
wykraczało tylko poza zastawę 
służącą do podawania potraw, a nowe 
technologie dające mu większą 
wytrzymałość i odporność na 
zniszczenia, dały nam swego rodzaju 
odwagę na eksperymentowanie 
z nowoczesnym wykorzystaniem szkła 
w aranżacji wnętrz. I tak, krok po 
kroku, szkło przestało być tylko zwykłą 
szybą w oknie, stało się materiałem 
uzupełniającym meble, niezbędnym 
komponentem lekkich i designerskich 
schodów oraz nowoczesnym 
wykończeniem powierzchni, przemy-
conym wprost do kuchni.

Szklane wykończenie powierzchni  
nad blatem w kuchni

Nieco nowatorskim, ale ostatnio bardzo modnym 
sposobem na wykorzystanie szkła podczas wykańczania 
powierzchni mieszkalnych jest wyłożenie nim miejsca 
nad blatem kuchennym. Tradycyjne kafle kuchenne są 
już po prostu nie modne, a mając do wyboru plamoodpor-
ne farby, tapetę, ozdobny tynk, blachę, konglomerat lub 
drewno, szkło wydaje się najbardziej bezpieczne i jedno-
cześnie ponadczasowe. Bezbarwna tafla szyby daje nam 
nie tylko niezliczoną liczbę możliwości aranżacyjnych, 
ponieważ pod nią możemy umieścić dowolne fotografie, 
przepisy bądź zostawić gołe cegły, to jeszcze jest bardzo 
wytrzymałe i odporne na wszelkie kuchenne zabrudze-
nia. Wszelkie odpryski czy tłuste plamy możemy usunąć 
papierowym ręcznikiem i odrobiną płynu do szyb.

Czy można wymarzyć sobie prostsze rozwiązanie 
na wprowadzenie powiewu nowoczesności i ogromnej 
dawki praktyczności do naszej kuchni? Projektanci 
wnętrz bardzo często sięgają po ten materiał, ale także 
w wersji mlecznobiałej lub barwionej. Wszystko zależy od 
upodobań przyszłych właścicieli. Nie zmienia to jednak 
faktu, że szkło w kuchni sprawdza się bardzo dobrze i ani 
woda, ani temperatura nie może go zniszczyć.

Przezroczyste schody
Wiele się im zarzuca… przede wszystkim niski 

poziom bezpieczeństwa i małą odporność na porysowa-
nia oraz inne zniszczenia. Nie można im jednak odmówić 
lekkości, powiewu nowoczesności i niesamowitego 
klimatu, jaki wprowadzają do pomieszczenia w którym są 
zamontowane. Idealnie nadają się do otwartych miesz-
kań, gdzie z głównego pomieszczenia można swobodnie 
przemieścić się na inną kondygnację. Swoje zadanie 
świetnie spełnią także w przypadku antresoli, stając się 
jednocześnie atrakcyjną ozdobą całego wnętrza. 

Szkło to nie tylko gustowny materiał dekoracyjny, 
ale przede wszystkim wytrzymały element konstruk-

cyjny, który z powodzeniem może zastąpić ciężki 
beton czy drogie drewno. Specjalne techniki hartujące 
szkło pozwalają uczynić ten materiał wytrzymałym, 
ale także umożliwiają nadanie stopniom dowolnego 
kształtu oraz wtopienie w nie nietuzinkowych wzorów 
czy kolorów. Niejednokrotnie szklane schody są swego 
rodzaju sztuką, która odpowiednio oświetlona może 
skraść serce nie tylko domownikom, ale także gościom 
odwiedzającym tak ciekawie wykończony dom. Decyzja 
o zamontowaniu zupełnie przezroczystych stopni nada 
pokojowi nieco więcej przestrzenności i powiększy 
optycznie pomieszczenie.

Kruche i piękne meble
Obok szklanych kafli, to właśnie meble są jednym 

z najczęściej kupowanych wyrobów, wykorzystujących 
szkło, jak swój główny budulec. Nic bardziej niż ono nie 
rozjaśni naszego mieszkania i nie da nam takiej dowolno-
ści. Szkło używane do produkcji mebli może być bowiem 
dowolnie barwione i gięte. Znając dokładne oczekiwania 
mieszkańców można dobrać optymalne rozwiązania 
techniczne i stworzyć wytrzymałe, ale jednocześnie 
lekkie konstrukcyjne, eleganckie i oryginalne meble 
do każdego rodzaju pomieszczeń. Szklane konfekcje 
już od dawna królują w nowocześnie zaaranżowanych 
mieszkaniach. Decydując się zatem na taki design warto 
sprawdzić ofertę kilku salonów meblowych.

 Źródło: projektowaniewnetrz.eu 
Autor: Nina Wiśniewska
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Farby odporne na ogień
n Chcąc odświeżyć miejsca narażone 
na działanie wysokiej temperatury, np. 
kominek czy grill ogrodowy, musimy 
wybrać odpowiednią, całkowicie 
ognioodporną farbę. Która sprawdzi się 
w trudnych i wymagających warunkach?

Farby żaroodporne
Dekorowanie powierzchni, przy których temperatura 

może dochodzić nawet do 800°C, nie jest zadaniem 
prostym. Nie bez znaczenia jest estetyczny i zgodny 
z początkowym założeniem wygląd. Farba może więc 
pełnić funkcję czysto dekoracyjną. Szczególnie istotne 
jest stuprocentowe krycie powierzchni malowanych oraz 
łatwe aplikowanie farby na określonym obszarze.

Dobrze jest stosować farbę w kilku cienkich war-
stwach. Nie należy nakładać zbyt wielu warstw, ponieważ 
efekt końcowy może się rozminąć z oczekiwaniami. Po-
pularność produktów do wykańczania m.in. domowych 
kominków nieustannie rośnie. Powodem takiej tendencji 
jest dobra jakość połączona z niezawodnością oferowa-
nych rozwiązań. Coraz więcej firm z branży kominkowej 
i zduńskiej, jak i klientów indywidualnych regularnie z 
nich korzysta podczas swoich realizacji.

Trwałe materiały ognioodporne
Niekorzystne działanie czynników atmosferycznych 

na pomalowane farbą powierzchnie z pewnością nie do-
tyczy tych wewnętrznych. We wnętrzach oraz miejscach, 
które mają styczność z wysoką temperaturą, ważne jest 
używanie ognioodpornych materiałów wykończenio-
wych, które tworzą trwałą powłokę. 

– „Pokrywanie trudnych powierzchni, czyli tych na-
rażonych na wysoką temperaturę, powinno odbywać się 
w sposób profesjonalny. Można robić to samodzielnie, 
ale jedynie z użyciem właściwie dobranego materiału. 
Warto również przyjrzeć się rodzajowi powierzchni, na 
którą chcemy nanieść specjalistyczną farbę ognio- i 
żaroodporną. Każda farba żaroodporna musi być wy-
grzana w temp. 160 C. Bez wygrzania farba nie zostanie 
utwardzona” – mówi Eryk Kramarz, ekspert z firmy 
VITCAS POLSKA.

Farby żaroodporne stosuje się podczas malowania 
i konserwacji powierzchni stalowych i żeliwnych. Spe-
cjaliści dopracowują wprowadzane na rynek materiały 

w taki sposób, by były one nie tylko wydajne, ale również 
stanowiły zabezpieczenie. Między innymi tym wyróżniają 
się specjalistyczne farby żaroodporne. Są one odpowied-
nie do malowania i konserwacji silników, jak również do 
rur wydechowych, kominów oraz drzwi pieców. Nadają 
się też do grzejników, kotłów oraz różnego rodzaju ele-
mentów grilli. Stosowane do kominków i pieców farby 
można używać także do rur z parą oraz wszelkiego 
rodzaju urządzeń związanych z wysokimi temperaturami. 
Są one jednocześnie całkowicie odporne na działanie 
benzyny oraz niebezpiecznych środków chemicznych. 
Farba żaroodoporna VITCAS jest dostępna w kolorach: 
czarnym, czerwonym, srebrnym, kremowym i białym. 
Ważną informacją jest, że nie zawiera ksylenu, czyli 
węglowodoru aromatycznego w formie rozpuszczalnika 
i rozcieńczalnika farb oraz lakierów.

Czym wyróżnia się farba żaroodporna?
Uniwersalne farby żaroodporne są wytwarzane 

w oparciu o wyselekcjonowane komponenty, które są 
wyjątkowo odporne na działanie wysokich temperatur. 
Zapewnione jest nie tylko dokładne pokrycie powierzch-
ni, ale także krótki czas schnięcia. Farby są uniwersalne, 
co wskazuje na możliwość stosowania ich we wnętrzach 

oraz na zewnątrz. Znajdują zastosowanie również przy 
elementach samochodów. Bezproblemowo można więc 
nakładać je również na elementy silników i rur wyde-
chowych. Niektóre farby żaroodporne są odpowiednie 
do zabezpieczania ceramiki twardej, czyli betonu oraz 
cegły. Skutecznie zamykają pory materiału podłoża. 
Dzięki temu farba wykazuje jeszcze większą odporność 
na działanie gazów oraz oparów. Tymi farbami można 
również odnowić stary piec kaflowy. Dodatkowym 
atutem tych farb jest utworzenie na zabezpieczanej 
powierzchni warstwy antykorozyjnej. Nie powinno się 
jednak zapominać o odpowiedniej wentylacji podczas 
nakładania farby na wybraną powierzchnię. Dokładne 
krycie i szybkie wysychanie odbywa się w ciągu kwa-
dransa, przy czym wymagana jest temperatura pokojo-
wa. Po godzinie można spokojnie rozpocząć utwardzanie 
w temperaturze 160°C, co pozwoli na utrzymanie efektu 
przez długi czas.

Przy powierzchniach gorących ważny jest wybór 
farby dostosowanej do wysokich temperatur. Wówczas 
mamy gwarancję tego, że okaże się ona trwała oraz 
będzie spełniała swoją funkcję.

 Źródło: projektowaniewnetrz.eu 
Autor: Witold Hańczka 
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Kominek w domu  
– przyjemność,  
ale i obowiązki

Gotowe do zamieszkania

n Lato się kończy, nadchodzi chłodny 
jesienno-zimowy okres. Dla kogoś, 
kto ma kominek perspektywa długich, 
zimowych wieczorów nie jest tak 
straszna, ponieważ na samą myśl 
o wieczorach przy kominku robi się 
ciepło.

Posiadanie kominka wiąże się jednak także z mniej 
przyjemnymi rzeczami, jak konserwacja, czyszczenie, 
a także dbanie o bezpieczeństwo.

Regularny przegląd instalacji związanych z ko-
minkiem i obudową kominka – nieważne czy jest to 

wolnostojący kominek czy podłączony do instalacji 
ogrzewania centralnego czy powietrznego, to podstawa. 
Nie zapominajmy przy okazji, żeby sprawdzić, w jakim 
stanie jest nasza gaśnica, gdyż to ona w razie pożaru 
może uratować nas i nasz dobytek. Zagrożenie jednak 
nie sprowadzają się tylko do pożaru. Równie groźne jest 
zagrożenie zatrucia toksycznymi gazami, głównie tlen-
kiem węgla.

Warto wobec takiego cichego zagrożenia pomyśleć 
o jakimś zabezpieczeniu, na przykład system wczesnego 
wykrywania i sygnalizacji na wypadek wydobywania się 
niebezpiecznej substancji. Najlepszym rozwiązaniem są 
czujniki, które możemy podłączyć do systemu alarmo-
wego. Na uwagę zasługuje czujnik DG-1 CO(wykrywający 
śladowe ilości czadu), który może pracować samodziel-
nie, ale lepiej, jeśli podłączymy go do nowoczesnego 
systemu alarmowego. Efekty jego działania będą jesz-
cze lepsze. Jego system ostrzegawczy działa bardzo 
nowocześnie. Jeśli zachodzi jakieś zdarzenie czujnik 
może nas poinformować np. SMS-em lub komunikatem 
głosowym. Co więcej, możemy zaprogramować go tak, 
żeby w razie jakiegoś wycieku instalacja włączała au-
tomatyczne wietrzenie pomieszczeń.

Dobrym rozwiązaniem dla kominków, szczególnie 
tych z otwartym paleniskiem są czujniki dymu. Ko-
minki te mają to do siebie, że chwila nieuwagi, a nawet 
niepozorne zaprószenie spowodować może trudny do 
opanowania pożar. Czujnik dymu podłączony do systemu 
alarmowego zareaguje w porę i nie pozwoli na rozwój 
złych wydarzeń.

Źródło: Artykulis.pl  
Autor: TomaszJ

n W Europie Zachodniej większość 
nowych mieszkań jest sprzedawanych 
w standardzie „pod klucz”. Moda na 
takie rozwiązanie dotarła również do 
Polski. Powód? Kupowanie gotowego M 
pozwala zaoszczędzić mnóstwo stresu, 
pieniędzy i czasu. 

Moda sprzedawania gotowych mieszkań narodziła 
się stosunkowo niedawno i była odpowiedzią rynku na 
ogarniający go kryzys. Przed dwoma laty mieszkania 
„schodziły” w zawrotnym tempie jeszcze w fazie dziury 
w ziemi. Sytuacja na rynku nieruchomości uległa jednak 
dużej zmianie. Popyt spadł, a Polacy wolą wprowadzić 
się do gotowego już budynku, niż czekać 2 czy też 
3 lata na mieszkanie, które możne obejrzeć tylko na 
wizualizacji projektu. 

To nabywcy dyktują warunki, a deweloperzy 
prześcigają się w pomysłach, aby spełnić ich ocze-
kiwania. Dlatego klientom, którym bardzo zależy na 

czasie, deweloperzy oferują coraz częściej możliwość 
wykończenia mieszkania, czyli tzw. standard „pod 
klucz”. Takie rozwiązanie jest dla kupujących bardziej 
atrakcyjne i bezpieczne. Otrzymują swoje mieszka-
nie gotowe do wprowadzenia zaraz po zakończeniu 
budowy, zachowując przy tym możliwość wyposażenia 
pomieszczeń według indywidualnych preferencji. 
– Kupujący według własnego uznania może dobrać styl 
wnętrza i dopasować pod niego meble – mówi Adam 
Morajda z firmy DIVA, której realizacje znalazły się 
w podwarszawskim Osiedlu z Gwiazdami.

Argumentem jest też cena. Decydując się na opcję 
„pod klucz” można zaoszczędzić pieniądze dzięki różnicy 
w kwocie podatku VAT. Podatek za zakup materiałów 
budowlanych wynosi 22%, podczas gdy usługa wykoń-
czenia przez dewelopera kosztuje 7% VAT.

Mieszkania „pod klucz” od wielu lat są standardem 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, ale również w Czechach i na 
Węgrzech. Choć do Polski ten trend dopiero nadchodzi, 
to już zdobywa ogromną popularność.

Źródło: projektowaniewnetrz.eu
Autor: admin 
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Zabezpiecz kostkę brukową na zimę
n Zima póki co nas oszczędza, ale 
wielce prawdopodobnym jest, że nie 
powiedziała jeszcze ostatniego słowa. 
Bezpiecznie spędzając czas w ciepłym 
domu, powinniśmy pomyśleć o jego 
otoczeniu, które jest wrażliwe na 
śnieg, deszcz i niskie temperatury. 
Podpowiadamy jak zabezpieczyć 
kostkę brukową przed zimową erozją 
i uszkodzeniem. 

Kostka brukowa – co zagraża jej zimą?
Eksperci marki Modern Line zapewniają, że zima to 

ciężki okres dla nawierzchni betonowych. Częste prze-
chodzenie temperatury przez granicę 0 st C powoduje 
zamarzanie i odmarzanie wody wnikającej w szczeliny 
między kostkami i strukturę betonu, co osłabia wytrzy-
małość całej wybrukowanej powierzchni. Inne szkodliwe 
czynniki, na które narażona jest nawierzchnia z kostki 
brukowej, to działanie preparatów i substancji odladza-
jących oraz uszkodzenia mechaniczne.

Jak konserwować kostkę brukową?
Ekspert marki Modern Line podpowiada, jak zadbać 

o kostkę i zminimalizować szkody powstające w trakcie 
zimy. Jednym ze sposobów jest impregnacja całej 
nawierzchni. Obecnie na rynku dostępne są środki 
impregnujące na bazie wody, silikatów, butanolu i po-
limerów. Tworzą one ochronną warstwę uodparniającą 
powierzchnię na wchłanianie wody, dzięki czemu częste 
odwilże i przymrozki nie będą dotykały bezpośrednio 
samej struktury betonu. Zminimalizuje to kruszenie się 
poszczególnych kostek i powstawanie odprysków.

Jeśli decydujemy się na ręczne usuwanie śniegu 
pamiętajmy o tym, by unikać metalowych elementów, 
które przy mocnych uderzeniach i tarciu mogą zary-
sować powierzchnię kostki. Wybierajmy szufle i łopaty 
zakończone głowicami z tworzywa, bez stalowych 
krawędzi.

Intensywne działanie soli kamiennej przez długi 
czas, może w efekcie spowodować odbarwienia po-
wierzchni. Do odladzania powierzchni betonowych 
rekomendowane są mniej inwazyjne i bardziej wydajne 
środki np. chlorek magnezu dostępny w formie płatków. 
Jeśli jednak decydujemy się na sól, należy stosować ją 
w tylko w niezbędnych ilościach i w razie rzeczywistej 
konieczności. Pamiętajmy, że nie wolno jej stosować 
podczas pierwszych dni zimy.

Przed zakupem kostki, sprawdź jej 
parametry

Jeszcze przed zakupem kostki brukowej możemy 
uzyskać informacje o jej parametrach technicznych, 
które będą miały kluczowe znaczenie zimą. Ekspert 
marki Modern Line, Agnieszka Krasowska, radzi:

– „Decydując się na wybór kostki brukowej powin-
niśmy sprawdzić jej dane techniczne, które mogą nam 
wiele powiedzieć o zimowej kondycji produktu, czyli 
o nasiąkliwości i odporności na rozmrażanie i zamra-
żanie. Jeśli kostka spełnia wymagania normy, będzie 

posiadała oznakowania w zakresie odporności na warun-
ki atmosferyczne: Klasa 3 „D” oraz nasiąkliwości: Klasa  
2 „B”, która gwarantuje nam nasiąkliwość poniżej 6%.”

Niezależnie od parametrów kostki należy o nią 
właściwie zadbać. Przed zimą i w jej trakcie warto 
zainwestować w środki ochronne (impregnaty, chlorek 
magnezu), ponieważ pozwoli nam to przedłużyć życie 
nawierzchni i zaoszczędzi dużo większych kosztów 
związanych z jej wymianą.

Źródło: projektowaniewnetrz.eu  
Autor: Witold Hańczka
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3 pomysły na oryginalną elewację domu
n Niebanalna elewacja może okazać 
się wizytówką nowoczesnego domu. 
Zewnętrzny wygląd jest dopełnieniem 
wnętrza, dlatego warto przywiązać 
wagę do wyboru elewacji. Pokazujemy 
trzy inspirujące pomysły na oryginalną 
fasadę.

Tradycja i nowoczesność
Nie zawsze nowoczesna bryła budynku musi spra-

wiać wrażenie zimnej i nieprzyjaznej. Doskonały efekt 
daje połączenie cegły z deską. Tradycyjne materiały takie 
jak drewno, mogą tworzyć niecodzienne rozwiązania, 
jeśli odpowiednio je dobierzemy. Doskonałym pomysłem 
jest czerń oraz naturalna cegła. To modne i nowoczesne 
połączenie kolorów. - Najłatwiej uzyskać je stosując 
deskę elewacyjną z materiału włóknocementowego, 
która do złudzenia przypomina drewno. Ma ona jednak 
znacznie lepsze właściwości - jest bardziej odporna na 
działanie wilgoci i nie wymaga konserwacji. – mówi 
ekspert marki CEDRAL. Tego typu deska nie wymaga 
malowania, możliwy jest również wybór struktury, np. 
drewna cedrowego. Co ciekawe, ciemne kolory elewacji 
dobrze sprawdzą się na niewielkiej działce, dzięki czemu 
dom optycznie będzie wydawał się mniejszy i nie będzie 
sprawiał przytłaczającego wrażenia.

Klasyczne barwy
Tynk w odcieniach beżu jest jednym z najpopular-

niejszych wyborów Polaków. Mało charakterystyczny 
wygląd można przełamać dodając niewielkie elementy 
z desek elewacyjnych. Osoby, które nie chcą ekspe-
rymentować z kolorami mogą postawić na tradycyjne 
odcienie drewna, które sprawiają, że budynek świetnie 

wtapia się w otoczenie. Naturalne kolory ziemi i lasu 
sprawdzają się świetnie w połączeniu z neutralną barwą 
tynku. Tego typu rozwiązania często stosowane są 
podczas remontów elewacji w jednorodzinnych PRL-
owskich „kostkach”. Dzięki połączeniu deski z jasną 
elewacją nabierają one zupełnie innego, nowoczesne-
go charakteru, jednocześnie dając poczucie ciepła. 
Przy tego typu projekcie warto zwrócić uwagę na inne 
elementy przy elewacji, takie jak rolety zewnętrze, czy 
ogrodzenie. Istotne jest, aby były jednolite pod względem 
kolorystyki. Dzięki temu zachowamy klasyczny i stylowy 
wygląd całego domu.

Dla amatorów mozaik
Dla amatorów odważnych rozwiązań idealne będzie 

połączenie kolorystyczne różnych elementów dekoracyj-
nych na elewacji. Zamiast użycia jednego koloru deski 
można wybrać kilka i połączyć je ze sobą na zasadzie 
mozaiki. – W przypadku CEDRAL to wybór ponad 30 
kolorów, dzięki czemu projekt elewacji może być do-
pasowany do indywidualnych potrzeb. Przez montaż 
krok po kroku przeprowadzi każdego majsterkowicza 
instrukcja montażu, do pobrania na www.cedralsidings.
com. Decydując się na odważne kolorystyczne zmiany, 
trzeba pamiętać o zachowaniu koloru przewodniego 
całego budynku, który powinien być dopasowany do 
odcienia dachu, czy koloru kostki na podjeździe. Obecnie 
bardzo popularne jest łączenie bieli z elementami szaro-
ści i grafitu, a zamontowanie geometrycznych wzorów 
nada budynkowi wyjątkowego efektu.

Wybierając oryginalną elewację zawsze musimy 
pamiętać o tym, by komponowała się ona z otoczeniem 
domu. Nawet najbardziej wyszukany projekt niepasu-
jący do przestrzeni wokół może okazać się nietrafiony. 
Elewacja domu to wybór na długie lata, a przemyślany 
wybór pozwoli cieszyć się nią każdego dnia.

Źródło: materiał prasowy CEDRAL

www.cedral.pl
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USŁUGI CATERPILLAR - TRANSPORT 
Usługi koparko – ładowarką CATERPILLAR.  

Kopanie fundamentów, niwelacja terenu, kucie młotem, 
wyburzanie. Transport do 10 ton.  

W terenie trudnym.

Tel. 604 559 645

BARIERKI, BALUSTRADY, BRAMY, OGRODZENIA
Projektowanie i wykonawstwo barierek, balustrad, bram, 

ogrodzeń stalowych i nierdzewnych, renowacja stali 
nierdzewnej, cięcie oraz gięcie laserowe CNC. 

www.profikon.com.pl

Tel. 501 682 287

PŁYTKI CERAMICZNE F.H.U. „PAX” EWA KURZAWA
Wybieraj globalnie – kupuj lokalnie.  

PŁYTKI, glazura, kleje, fugi, armatura – szeroki wybór,  
łazienki, kuchnie, schody, tarasy  

– długoletnie doświadczenie.  
Olkusz, al. 1000-lecia 1 c (vis a vis Owentu)

Tel. 602 859 970

USŁUGI ZWYżKĄ 20 M
Usługi elektyczne

Tel. 512 373 245

ZWYżKA 20 M
Wycinka drzew, wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 

elektryczne, konserwacja oświetlenia, itp.

Tel. 512 373 245

ZAKŁAD USŁUGOWY BUDOWLANO-KAMIENIARSKI
W ofercie m. in. nagrobki granit, marmur; grobowce.  

Ponad to: parapety, schody, klatki.  
Wysoka jakość. Tradycja od 1989 roku.  

Wola Kalinowska, ul. Jurajska 25.

Tel. 504 003 802, 12 389 19 50
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