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Milionowe  
zadłużenie lokatorów

olkusz
Jakub Fita

Ponad 3 mln 822 tys. zł – tyle wy-
nosiło na koniec lutego 2018 r. łączne 
zadłużenie lokatorów mieszkań ko-
munalnych i socjalnych w naszej 
gminie. Razem z odsetkami kwota ta 
sięga grubo ponad 6 mln zł. Olkuski 
magistrat umożliwia mieszkańcom 
restrukturyzację swoich zobowiązań. 
Mogą oni także odpracować swoje za-
dłużenie czynszowe. Ile osób korzysta 
z takiego rozwiązania?
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Wasze interWencje

P O D Z I Ę K O W A N I E

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

„Trojak Olkuski” dla przedsiębiorców  
– trwa przyjmowanie zgłoszeń 

Ruszył nabór kandydatów do kolej-
nej edycji Nagrody Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz „Trojak Olkuski”. Celem 
Nagrody jest promowanie najlepszych 
przedsiębiorców działających na tere-
nie gminy Olkusz oraz inspirowanie ich 
rozwoju i promowanie postaw proinwe-
stycyjnych. Kandydatów do Nagrody 
można zgłaszać do 7 maja. Zwycięzców 
wyłoni specjalna Kapituła, a statuetki zo-
staną wręczone w czerwcu.

- W Gminie Olkusz prężnie działa kil-
ka  tysięcy  podmiotów  gospodarczych.  
To  dzięki  przedsiębiorcom,  ich  pomysło-
wości,  otwartości  na  innowacje,  podej-
mowanym  inicjatywom  oraz  dbałości 
o  pracowników  lokalna  gospodarka  ma 
szansę  się  rozwijać.  Podmioty  z  sektora 
prywatnego  są  ważnym  partnerem  każ-
dego  samorządu,  dlatego  staramy  się 
wspierać rodzimy biznes i ułatwiać przed-
siębiorcom działalność w zakresie współ-
pracy na każdym polu. Dzięki nagrodzie 
Trojak Olkuski w  sposób  szczególny wy-
różniamy  tych  przedsiębiorców,  którzy 
stanowią wzór do naśladowania – uważa 
Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gmi-
ny Olkusz.

W pierwszej edycji nagrody Kapituła 
postanowiła odznaczyć dwa przedsię-

biorstwa: Intermag sp. z o.o. z Olkusza 
oraz IMI Hydronic Engineering sp. z o.o. 
z Olewina. W drugiej edycji nagrodzone 
zostały: firma MTD Mariusz i Łukasz 
Dziura Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Transportowych 
mgr Zbigniew Kwinta oraz Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe DUHEN Henryk 
Duraj.

Statuetki Nagrody „Trojak Olkuski” 
zostały zaprojektowane przez olkuską 
artystkę Wiolettę Sarotę-Stach. Jej sym-
bolika nawiązuje do historii miasta oraz 
przedsiębiorczości.

O nagrodzie
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy 

Olkusz „Trojak Olkuski” i „Srebrny Tro-
jak Olkuski” (nagroda specjalna, którą 
może przyznać indywidualnie burmistrz) 
mają charakter honorowy. Nagrody przy-
znawane będą w dwóch kategoriach: 
Przedsiębiorca Roku oraz Mikroprzedsię-
biorca Roku.

Zgodnie z założeniami regulaminu, 
kandydaci do tej nagrody powinni mię-
dzy innymi: produkować wyroby lub ofe-
rować usługi cieszące się uznaniem kon-
sumentów, stosować nowoczesne techno-
logie produkcji oraz metody zarządzania 

i marketingu zapewniające sukces ryn-
kowy, posiadać dobrą sytuację finanso-
wą i osiągać rentowność działalności go-
spodarczej, inwestować w rozwój firmy, 
miasta i regionu, stwarzać dobre warunki 
pracy i płacy pracownikom, podejmować 
działania promujące i kreujące pozytyw-
ny wizerunek Miasta i Gminy Olkusz.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów do Nagrody „TROJAK 

OLKUSKI” mających działalność zareje-
strowaną na terenie Gminy Olkusz zgła-
szać mogą organizacje, stowarzyszenia, 
instytucje (w tym publiczne) i członkowie 
Kapituły, właściciele i pracownicy firm. 
Karty zgłoszeniowe o przyznanie Nagro-
dy należy składać w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem „Nagroda Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz „TROJAK OLKUSKI” 
na biuro podawcze Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Olkuszu, Rynek 1.

Wzór karty zgłoszeniowej oraz regu-
lamin można pobrać ze stron interneto-
wych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  
(www.umig.olkusz.pl oraz inwestuj 
-olkusz.eu) oraz w formie papierowej 
w olkuskim magistracie.

Termin składania zgłoszeń upływa  
7 maja 2018 roku.

 UMiG Olkusz

Zostań Dworskim 
Mistrzem Ortografii!
bOlesław

Wiola�Woźniczko

Do 20 kwietnia można składać 
zgłoszenia do udziału w IX Dyktan-
dzie Regionalnym „O pióro wójta 
gminy Bolesław”. Organizatorami 
są Centrum Kultury im. Marii Pło-
nowskiej w Bolesławiu oraz Szkoła 
Podstawowa w Bolesławiu, a hono-
rowy patronat sprawuje wójt gminy 
Krzysztof Dudziński.

Dyktando odbędzie się 23 kwiet-
nia o godz. 16.00 w bolesławskim 
dworze. Każdy, kto chce sprawdzić, 
jak dobrze zna ortografię, musi wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy dostępny 

na stronie www.gminaboleslaw.pl 
(w zakładce Centrum Kultury) oraz 
w siedzibie Centrum Kultury przy ul. 
Głównej 55 w Bolesławiu. Formularz 
należy dostarczyć do 20 kwietnia do 
Centrum Kultury (osobiście, pocztą 
elektroniczną lub tradycyjną).

Zwycięzca otrzyma tytuł Dwor-
skiego Mistrza Ortografii oraz nagrodę 
główną. Jeśli nie będzie osoby, która 
napisz dyktando bezbłędnie, pierwsze 
miejsce przypadnie uczestnikowi, 
który popełnił najmniej błędów. Lau-
reaci kolejnych dwóch miejsc otrzy-
mają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 2 czerwca, podczas 
Święta Gminy Bolesław.

Sprzątanie po zimie.  
Ile to potrwa?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Temat śmieci to niekończąca 
się historia. Na naszych łamach 
często poruszamy kwestie związa-
ne z podrzucaniem różnego rodzaju 
odpadów pod osiedlowe kontenery 
czy też trawnikami pełnymi bute-
lek i papierków. Tym razem chodzi 
głownie o zanieczyszczenia po 
zimie na terenach należących do 
gminy Olkusz.

Interwencja nadesłana do naszej 
redakcji dotyczy ul. Krasińskiego na 

olkuskim osiedlu Młodych. - Jak 
to jest możliwe, że trawniki między 
blokami, nad którymi opiekę spra-
wuje Spółdzielnia, są wysprzątane 
i wygrabione przez panie sprząta-
jące, natomiast część trawnika tuż 
przy ulicy (zarządzana przez miasto) 
jest zasypana śmieciami i piachem? 
Ponadto wszędzie są rozsypane tony 
piasku - pozostałości po zimie, po-
nieważ działania firmy odśnieżającej 
polegały głównie na posypywaniu 
dróg i chodników piaskiem. Czy 
odpowiednie wydziały Urzędu w ja-
kikolwiek sposób kontrolują firmy, 
którym płacą za sprzątanie? – pyta 
nasza Czytelniczka, która przesłała 

do naszej redakcji zdje-
cia nieposprzątanych 
miejsc. 

Jak ustaliliśmy 
w magistracie, teren, 
o którym pisze olku-
szanka,  należy do 
gminy.  Sprzątanie 
ulic, chodników i zatok 
parkingowych należą-
cych do Gminy Olkusz 
odbywa się zgodnie 
z ustalonym wcześniej 
harmonogram –za-
pewniono nas w urzę-
dzie. - Częstotliwość 
sprzątania poszcze-
gólnych obszarów na 
terenie miasta i gminy 
jest różna w zależno-
ści od potrzeb. Ulice, 
chodniki i parkingi oraz 
schody są na bieżąco 
monitorowanie przez 

pracowników Urzędu, a w razie takiej 
konieczności lub na zgłoszenie nie-
zwłocznie oczyszczane. Pracowni-
cy Urzędu są w stałym kontakcie 
z przedstawicielami m.in. Olkuskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Współpra-
ca w takim zakresie daje gwarancję 
najwyższej jakości usług. Oczywiście 
niezwykle cenne są dla nas zgłoszenia 
i uwagi mieszkańców – odpowiada 
naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska Łukasz Rychlewski.

Puszki, butelki czy opakowa-
nia zalegające na trawnikach czy 
chodnikach to „zasługa” niektórych 
mieszańców. Inaczej wygląda sprawa 
wyczyszczenia chodników i ulic z zi-
mowych pozostałości. Jak twierdzą 
w urzędzie, firma sprzątająca ma na 
to czas do końca kwietnia. Chodzi 
przede wszystkim o oczyszczenie trak-
tów z materiałów używanych do po-
sypywania nawierzchni oraz zebrania 
wszystkich zanieczyszczeń zalegają-
cych na ulicach, chodnikach i parkin-
gach (ze szczególnym uwzględnieniem 

okolic krawężników). - Obecnie trwa 
intensywne sprzątanie, a pracownicy 
Urzędu sukcesywnie dokonują od-
bioru poszczególnych terenów bądź 
składają uwagi do wykonywanych 
usług. Wszystko wskazuje na to, że 
sprzątanie zostanie zakończone wcze-
śniej, niż do końca miesiąca. Chod-
niki, zatoki parkingowe oraz schody 
przy ulicy Krasińskiego w Olkuszu 
zgodnie z harmonogramem były 
sprzątane do 10 kwietnia – dodaje 
Łukasz Rychlewski.

Do odpowiedzi nadesłanej z ma-
gistratu na nasze pytania dołączono 
zdjęcia z wysprzątanych terenów (fot. 
na www.przeglad.olkuski.pl)

Jeśli widzicie zanieczyszczo-
ny chodnik czy parking, najlepiej 
zgłosić to bezpośrednio do Straży 
Miejskiej (tel. 32 647 89 00 od 
poniedziałku do piątku w godz. 
6:30-21:30, a w soboty w godz. 
7:00-15:00) lub drogą elektronicz-
ną na adres: odpady komunalne@
umig.olkusz.pl

  Fot. nadesłane przez Czytelniczkę

  Posprzątane schody,   
  fot. UMiG Olkusz
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Zadłużenie mieszkań to problem, 
z którym możemy spotkać się w całej 
Polsce. Praktycznie w każdym mieście 
zarządcy budynków i osiedli wielo-
rodzinnych borykają się z ludźmi, 
którzy nie płacą czynszów. Jak 
wynika z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, takie zaległości ma 
jedna czwarta z ponad 7,5 mln lokali 
pozostających w zasobach gmin, spół-
dzielni i innych podmiotów. Łączne 
zadłużenie lokatorów mieszkań będą-
cych własnością samorządów wynosi-
ło w 2016 roku ponad 2,25 mld zł.

Jaka jest skala tego  
zjawiska w Olkuszu?

Przypomnijmy, że w chwili obec-
nej w zasobie Gminy Olkusz znajduje 
się 859 mieszkań komunalnych 
oraz 86 lokali socjalnych. Wysokość 
czynszu uzależniona jest od rodzaju 
mieszkania i jego lokalizacji. Wyróżnić 
można lokale w strefie miejskiej oraz 
lokale w strefie peryferyjnej. W przy-
padku mieszań komunalnych czynsz 
wynosi odpowiednio: 6,74 zł i 6,10 
zł za m2. Za lokum socjalne trzeba 
zapłacić odpowiednio: 2,19 zł lub 1,98 
zł za m2. W zależności od standardu 
stawka bazowa czynszu może zostać 
obniżona nawet o 35%.

Na koniec lutego bieżącego roku 

zadłużenie najemców mieszkań ko-
munalnych wynosiło 3 mln 443 tys. 
zł. Do tego należy doliczyć jeszcze 
odsetki za zwłokę w kwocie 2 mln 
176 tys. zł. W przypadku lokali socjal-
nych należność główna to ponad 438 
tys. zł. Odsetki ustawowe wynoszą 
zaś 287 tys. zł. Ogółem zadłużenie 
lokatorów mieszkań socjalnych i ko-
munalnych w Srebrnym Grodzie 
przekracza 3 mln 882 tys. zł. Razem 
z odsetkami to ponad 6 mln 345 tys. 
zł. Środki te mogłyby na przykład 
zostać przeznaczone na poprawę 
stanu technicznego obecnego zasobu 
mieszkaniowego. Patrząc na przykład 
innych miast można jednak domnie-
mywać, że duża część z nich jest już 
nie do odzyskania.

Jak samorząd może egze-
kwować swoje należności?

Proces odzyskiwania należności 
obejmuje tzw. windykację przedsądo-
wą oraz windykację na drodze postę-
powania sądowego i egzekucyjnego. 
Najpierw do dłużnika kierowane są 
wezwania do zapłaty. Jest on także 
informowany o możliwości zawarcia 
porozumienia w sprawie spłaty ist-
niejącego zadłużenia w ratach, jak 
również o możliwości odpracowania 
swoich zaległości. W przypadku braku 
właściwej reakcji sporządzony zostaje 
pozew sądowy z żądaniem zasądzenia 
należności od dłużnika. Po uzyskaniu 
nakazu zapłaty - w przypadku braku 

spełnienia świadczenia - kierowany 
jest wniosek o wszczęcie egzekucji 
komorniczej.

Praktyka pokazuje, że samorządy 
mają niewielkie możliwości odzy-
skiwania od najemców należności 
za zaległości czynszowe. Komornicy 
z uwagi na brak możliwości finan-
sowych dłużnika niejednokrotnie 
stwierdzają bezskuteczność egzeku-
cji. Prywatni właściciele, jeśli ich lokal 
zajmuje lokator z nakazem eksmisji 
do mieszkania socjalnego, a miasto 
takiego nie jest w stanie mu zapewnić, 
otrzymują z samorządu odszkodowa-
nie. W przypadku mieszkań komu-
nalnych takiej możliwości nie ma. 
Ponadto, ze względu na małą liczbę 
mieszkań socjalnych, proces wysie-
dlania zadłużonych mieszkańców jest 
rozłożony w czasie. W wielu miastach 
w Polce zdarzają się więc sytuacje, że 
lokatorzy z nakazem eksmisji choć 
nie płacą czynszu, nadal zajmują 
mieszkania komunalne.

Urząd wyciąga  
pomocna dłoń

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
osób, które z uwagi na trudną sytu-
ację życiową stały się dłużnikami, 
samorządy wprowadzają programy 
restrukturyzacji. Lokatorzy korzy-
stający z zasobu mieszkaniowego 
w zamian za umorzenie części zale-
głości zobowiązują się do stopniowej 
spłaty długu. Działania takie mają 

na celu odzyskać chociaż część 
pieniędzy.

Podobne rozwiązania funkcjonu-
ją także w naszej gminie. Na podsta-
wie uchwały Rady Miejskiej z 2010 
roku istnieje możliwość ubiegania 
się o udzielenie ulgi w spłacie należ-
ności pieniężnych. Lokatorzy mogą 
także wykonywać prace porządkowe 
na terenie Miasta i Gminy Olkusz 
w zamian za uregulowanie zadłużenia 
z tytułu niepłaconego czynszu. Jak 
informuje olkuski magistrat w 2017 
r. olkuski samorząd zawarł 21 poro-
zumień dotyczących spłaty zaległości 
oraz 1 porozumienie dotyczące odpra-
cowania zadłużenia.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat?  
– Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl
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Nowoczesny sprzęt dla Szpitala 
w Jaroszowcu

Małopolski Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Jaroszowcu wzbo-
gacił się właśnie o nowy, cyfrowy 
zestaw RTG do radiografii kostno-
płucnych. Nowy nabytek Szpitala 
sfinansowany w całości ze środ-
ków Województwa Małopolskiego 
stanowi jednak dopiero początek 
tegorocznego programu zakupów 
sprzętu, służącego poprawie jako-
ści diagnostyki, leczenia i rehabili-
tacji Pacjentów tego Szpitala.

Dwustanowiskowy cyfrowy aparat 
RTG marki Stephanix zapewnia najwyższą 
jakość obrazowania przy zachowaniu 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 
Pacjenta. Zestaw składa się z klasycznego 
aparatu kostno-płucnego ze stołem RTG 
i dodatkowym stojakiem do zdjęć płucnych, 
a także panelu sterowania i zestawu kom-
puterowego. Cyfrowe zdjęcie RTG pozwala 
na uzyskanie obrazu o bardzo dużej ilości 
rozróżnialnych szczegółów przy niskiej 
dawce promieniowania. Dodatkowo obraz 
może być przez technika obrabiany na kom-
puterze bez utraty jakości – powiększany, 
przybliżany, kontrastowany. Wartość tego 
zakupu to prawie 530 tys. zł.

 Lada dzień rozstrzygnięty zostanie 
także ogłoszony jeszcze w marcu br. prze-
targ na zakup dla Szpitala w Jaroszowcu 
nowego wideobronchofiberoskopu. To 
nowoczesne urządzenie diagnostyczne przy 
użyciu cienkiego, elastycznego światłowo-
du służy do wziernikowania dróg oddecho-
wych (z możliwością pobierania wycinków 
do badań) i wykrywania nowotworów płuc 
już w bardzo wczesnych jego stadiach.  
Na zakup tego urządzenia zaplanowano 
w budżecie Województwa kwotę 170 tys zł. 

Za 100 tys. zł zakupione zostaną także 
w tym roku nowe łóżka szpitalne oraz 
sprzęt rehabilitacyjny w ramach zwycię-
skiego projektu 2. edycji budżetu obywa-
telskiego województwa o wartości 376 
tys. zł. Dzięki Państwa głosom oddanym 
na ten projekt do Jaroszowca trafi m.in. 
kriokomora rehabilitacyjna, dzięki której 
możliwa będzie terapia zimnem, dająca 
wspaniałe rezultaty w leczeniu m.in. chorób 
układu ruchu, zmian reumatologicznych, 
zapaleń stawów, schorzeń neurologicz-
nych, nerwic i otyłości. Ponadto zakupione 
zostaną również bardzo innowacyjne 
kamizelki oscylacyjne z elektrycznymi 
oscylatorami do rehabilitacji oddechowej 
i drenażu oskrzelowo-płucnego oraz spe-
cjalna szyna do ćwiczeń biernych stawu 
biodrowego i kolanowego. W sumie więc 
wartość tegorocznych zakupów nowego 
wyposażenia Szpitala, finansowanych przez 

Województwo Małopolskie osiągnie kwotę 
blisko 1,2 mln zł. 

Nowy sprzęt będzie znakomitym 
uzupełnieniem wyposażenia Szpitala, 
który w ubiegłym roku wzbogacił się także 
o kontrakt NFZ dla zpitalnych Poradni 
Pulmunologicznej i Rehabilitacyjnej. 
Udzielane świadczenia rehabilitacyjne 
wspomaga zakupione w 2017 roku 19 spe-
cjalistycznych urządzeń o wartości blisko 
300 tys. zł, takich jak wirówki do masażu 
kończyn górnych i dolnych, wannę do 
masażu podwodnego, urządzenie do biczy 
szkockich oraz rowery rehabilitacyjne, 
bieżnie i siłownię. Trzeba też przypomnieć, 
że w ubiegłym roku – przy moim skromnym 
udziale, po wprowadzeniu przez Zarząd 
Województwa zgłoszonej przeze mnie 
poprawki do budżetu województwa - udało 
się zakupić dla Szpitala nowy aparat USG 
o wartości 100 tys. zł. 

To wszystko pokazuje, jak istotną rolę 
na medycznej mapie Małopolski odgrywa 

nasz Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Ja-
roszowcu. Warto podkreślić, że obok trady-
cyjnego kierunku leczniczego, dotyczącego 
chorób płuc niezwykle intensywnie rozwija 
się segment świadczeń rehabilitacyjnych, 
w tym także rehabilitacji oddechowej. 
Wraz ze wzrostem świadomości Małopolan 
na temat jakości powietrza rośnie też ich 
wiedza na temat chorób okołosmogowych. 
Dzięki staraniom i ogromnemu zaangażo-
waniu Dyrekcji oraz Pracowników Szpitala, 
Jaroszowiec ma szansę stać się wiodącym 
ośrodkiem rehabilitacji pulmunologicznej, 
nie tylko o znaczeniu regionalnym, ale też 
ogólnopolskim.

Marcin 

Cockiewicz
Radny Sejmiku  

Województwa Małopolskiego

Członek Rady Społecznej  
Szpitala w Jaroszowcu

Na ratunek pszczołom
pOwiaT

Wiola�Woźniczko

W ubiegłym roku 20 osób 
otrzymało od olkuskiego Staro-
stwa Powiatowego 40 uli wraz 
z pszczelimi rodzinami. Akcja 
„Zostań bartnikiem, ratuj pszczo-
ły!” zainicjowana przez starostę 
Pawła Piasnego cieszy się sporym 
zainteresowaniem. W tegorocznej 
edycji ule trafiły do kolejnych 
50 osób.

W środowe popołudnie mieszkań-
cy powiatu, którzy wcześniej zgłosili 
chęć udziału w programie, odebrali 
po dwa drewniane ule wielkopolskie. 
- Cieszy mnie, że jest tak duże zain-

teresowanie naszą akcją. Mówię to 
i jako starosta, i jako rolnik. Wśród 
was są doświadczeni pszczelarze oraz 
osoby, które dopiero zaczynają przy-
godę z zakładaniem przydomowych 
pasiek. Mam nadzieję, że podobnie 
jak w przypadku uczestników ubie-
głorocznej edycji, „egzamin” z pszcze-
larstwa zdacie celująco - mówił 
starosta Paweł Piasny.

Podczas spotkania w starostwie 
o tajnikach hodowli pszczół opo-
wiadali przedstawiciele kół pszcze-
larskich w Olkuszu i Wolbromiu. 
Mieszkańcy wraz z ulami otrzymali 
„pakiety startowe”, czyli dymiarki, 
rękawice, maski i książki. Pszczele 
rodziny zostaną przekazane za kilka 
tygodni.

Szafirowy jubileusz 
„Budowlanki”

olkusz
Piotr�Kubiczek

W tym roku Zespół Szkół Nr 4 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
zwany potocznie „Budowlanką” 
obchodzi 45-lecie istnienia na 
edukacyjnej mapie Olkusza. Z tej 
okazji w Miejskim Domu Kultury 
odbyła się uroczysta gala, która 
była okazją do wspomnień i pre-
zentacji naukowego oraz zawodo-
wego dorobku placówki.

Szafirowy Jubileusz ściągnął na 
ul. Nullo wielu gości, w tym także 
także liczne grono absolwentów. 
Obchody jubileuszu rozpoczęła msza 
święta odprawiona w parafii pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
sprawowanej w intencji społeczności 
szkolnej. Dalsza część uroczystości 
miała miejsce w Domu Kultury, 
gdzie nie mogło zabraknąć gratulacji 
i życzeń kolejnych rocznic popartych 
sukcesami wychowanków.

Podczas środowego jubileuszu 
wspominano ostatnie pięć lat po ru-
binowej rocznicy, które dla „Budow-
lanki” były bardzo aktywne. W 2012 
roku w ZS Nr 4 otwarto pracownię 
konsumencko-hotelarską, a szkoła 
w małopolskim konkursie „Mam 
zawód Mam Fantazję” w branży bu-
dowlanej zajęła I miejsce. Rok później 
placówka przystąpiła do Programu 
Erasmus+ realizującego praktyki 
zagraniczne, a kolejna sala lekcyjna 
została przystosowana do pracow-
ni techniczno-materiałoznawczej. 
W 2014 roku miała miejsce adaptacja 
następnych pomieszczeń warszta-
towych dla zawodów budowlanych, 
a w kolejnych miesiącach uruchomio-
no nowy kierunek – technik żywienia 

i usług gastronomicznych. Od 2016 r. 
uczniowie „Budowlanki” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój PO WER mają 
możliwość odbywania zagranicznych 
stażów w Niemczech i Grecji, a szkoła 
prowadzi zajęcia w profesjonalnej pra-
cowni gastronomicznej. Przed rokiem 
w ZS Nr 4 utworzono Branżową 
Szkołę I Stopnia, a przy budynku po-
wstało nowoczesne boisko sportowe. 
Ostatnie miesiące w „Budowlance” 
upłynęły natomiast pod znakiem na-
wiązania współpracy z Wyższą Szkołą 
Techniczną w Katowicach i Wyższą 
Szkołą Medyczną.

Ponadto szkoła swoim wycho-
wankom zapewnia miesięczne prak-
tyki w Turyngii - w ramach wspo-
mnianego już projektu unijnego PO 
WER, wielodniowe staże w greckich 
hotelach dla pełnoletnich uczniów 
i absolwentów technikum hotelarstwa 
oraz technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych, jak również kursy 
i szkolenia nadające kwalifikacje oraz 
podnoszące kompetencje w ramach 
projektu „Inwestujemy w zawodow-
ców. Modernizacja kształcenia zawo-
dowego w Małopolsce.

Misją „Budowlanki” jest nie tylko 
kształcenie, ale także wychowywanie 
młodego pokolenia dlatego też oprócz 
zróżnicowanej oferty naukowej szkoła 
proponuje swoim uczniom uczestnic-
two w wielu programach i działaniach 
społecznych. W ZS Nr 4 mocno 
rozwinął się wolontariat, a przyszli 
mistrzowie w swoim fachu szlifują 
swoje umiejętności przy pracach 
społecznych, remontując m.in. Klub 
Przyjaźń na os. Pakuska.

Hasłem jubileuszu była sen-
tencja „Charyzmą naszych działań 
tworzymy lepszy świat”. I trudno się 
z nią nie zgodzić...
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INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że od 13.04.2018 r. 
do 04.05.2018 r. na tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 16 wywieszony 
będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych 
w  Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, stanowiących działki 
o numerach: 599, 600, 601, 603. Wykaz ten zamieszczony będzie 
również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bukowno.pl

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że od 13.04.2018 r. do 
04.05.2018 r. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w 
Bukownie, ul. Kolejowa 16 wywieszony będzie wykaz dwóch 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w  Bukownie, 
obręb ewidencyjny Wodąca, składających się z  działek o numerach:  
1) 292/1, 299/9 i 314/5, 2) 292/2, 299/10 i 314/6. Wykaz ten zamieszczony 
będzie również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bukowno.pl

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że od 13.04.2018 r. 
do 04.05.2018 r. na  tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim 
w Bukownie, ul. Kolejowa 16 wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w  Bukownie, obręb 
ewidencyjny Wodąca: działki nr 602 o pow. 0,5660 ha oraz  prawa użytkowania 
wieczystego działki 345 o pow. 0,1313 ha. Wykaz ten zamieszczony będzie 
również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bukowno.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 

oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach 
od 13.04.2018r. do 04.05.2018r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy i najmu  na okres do 3 lat: 
- część działki nr 776/75 o pow. 25 m2 oraz działka nr 776/13 o pow. 35 m2 - położone w Olkuszu przy  

ul. Długiej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą (tj. ustawienie stolików). Stawka czynszu: 
zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 4,50 zł/m2  
tj. 270,00 zł netto (332,10 zł brutto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry.

-  część działki nr 638/22 o pow. 300 m2 z  przeznaczeniem pod uprawy warzywniczo – ogrodnicze (działka 
obecnie dzierżawiona) położonej w Olkuszu przy ul. Wapiennej. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat rocznie: 
do 31-go marca każdego roku z góry.

-  część działki nr 1820/6 o powierzchni 80 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Bylicy z przeznaczeniem pod 
dojście. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. 
w wysokości: 40,00 zł netto (tj.49,20 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego 
miesiąca z góry.

-  najem i dzierżawa części działki nr 1703/4 zabudowanej o pow. 12 m2 z przeznaczeniem pod magazyn 
usytuowany w Olkuszu przy Pasażu Warszawskim na okres do 3 miesięcy. Stawka czynszu: zgodnie  
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 36,00 zł netto (tj.44,28 zł 
brutto) oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2899.2018 z 28.03.2018r. 
w wysokości: 36,00 zł netto (tj. 44,28 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego 
miesiąca z góry.

-  część działki nr 1761/5 o pow. 350 m2  położonej w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 
z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 245,00 zł (tj. 301,35 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie:  
do 31 marca  każdego roku z góry.

-  część działki nr 2115/37 o pow. 308 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska z przeznaczeniem pod 
dojście oraz ogród przydomowy. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za ogród: 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca 
każdego roku z góry oraz za dojście: 4,00 zł (tj. 4,92 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie:  
do 10 każdego miesiąca z góry.

-  część działki nr 1754 o pow. 30 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod dojście. 
Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości:  
15,00 zł (tj. 18,45 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę  nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy  nastąpi w drodze 
przetargu, a stawką czynszu będzie stawka osiągnięta w przetargu.
Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/ najmu  
winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać 
następujące  informacje:  oznaczenie  nieruchomości,  położenie,  propozycję  zagospodarowania  działki,  proponowany  
okres dzierżawy. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500  
(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (32) 626-02-10.

O G Ł O S Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 22) wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku  
z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XV/271/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r., a także w związku z wprowadzeniem 
zmian wynikających z rozpatrzenia uwag do projektu studium w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko dla obszaru położonego w strefach polityki przestrzennej:
- II-C - Osiek - Zimnodół,
- II-G - Zawada,
- II-D - Zederman-Kosmolów (dotyczy fragmentu południowo- zachodniej części Zedermana),
- III- Obszar Leśny częściowo,
  w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 stanowiących integralną część w/w Uchwały.
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie ponownie  
do publicznego wglądu w dniach od 20 kwietnia 2018r. do 22 maja 2018r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz 
(Rynek 1, 32-300 Olkusz), w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków (pok. 219) w godzinach urzędowania.
Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany studium będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie 
Urzędy Miasta i Gminy Olkusz w dniach 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 10:00-11:30 oraz 7 maja 2018 r. w godzinach 
13:30-15:00. Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na 
stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigolkusz.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 14 maja 
2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać 
na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany 
studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.  
Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone 
w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w brzmieniu ustalonym przez 
art. 103 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz  identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 
z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

W drewnianych domkach ku-
pić można było ręcznie haftowa-
ne dekoracje do domu, sery, wę-
dliny, biżuterię, miody, naturalne 
kosmetyki i wiele innych. Róż-
norodność oferowanych produ- 
któw i ich jakość zachęcały 
uczestników Święta Srebra do 
oglądania i zakupów. 

- Jarmark na ulicy Krakow-
skiej spotkał się z bardzo dużym 
zainteresowaniem,  dlatego  też 
postawiliśmy  kontynuować  po-
mysł również w tym roku. Zachę-
cam naszych lokalnych rzemieśl-
ników i producentów do wzięcia 
udziału w Jarmarku, co stworzy 
doskonałą okazję do prezentacji 
asortymentu  w  szerszym  gronie 
odbiorców – mówi Roman Pia-
śnik, burmistrz Olkusza. 

Bezpłatna powierzchnia 
wysta-wiennicza będzie przy-
dzielana na podstawie popraw-
nie wypełnionego „Formularza 
zgłoszeniowego”. Wypełniony 
formularz należy przesłać lub 
dostarczyć osobiście do dnia  
30 kwietnia 2018 roku na adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Olku-
szu, Biuro Promocji i Informa-
cji Publicznej, Rynek 1, 32–300 
Olkusz. W przypadku prefe-
rowanej drogi elektronicznej, 
skan formularza należy wysy-
łać na adres promocja@olkusz.
eu. Spośród nadesłanych ofert 
zostanie wybranych minimum 
10 wystawców, którzy otrzy-
mają możliwość skorzystania 
z bezpłatnej powierzchni wy-
stawienniczej. Organizator za-
pewnia wystawcy powierzchnię 
wystawienniczo-handlową (6 m 
kw.) wyposażoną w drewniany 
domek o wymiarach 3x2 m.

 UMiG Olkusz

Jarmark Rękodzieła i produktów  
lokalnych ponownie w Olkuszu

Jednym z wydarzeń towarzyszących tegoroczne-
mu Święta Srebra – Dni Olkusza 2018 będzie Jar-
mark Rękodzieła i Produktów Lokalnych na ulicy 
Krakowskiej. Do końca kwietnia chęć bezpłatnego 
uczestnictwa w Jarmarku mogą zgłaszać wytwórcy 
regionalnych wyrobów rzemieślniczych, użytkowych 
i artystycznych, biżuterii oraz naturalnych produk-
tów spożywczych prowadzący działalność na terenie 
Miasta i Gminy Olkusz. 
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW
O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW  
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na  podstawie  art.  11  pkt.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m 

o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XXXVIII/371/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bolesław i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Zmiana studium sporządzana będzie w zakresie:

Aktualizacji zapisów dotyczących parametrów zagospodarowania terenu;1) 
Aktualizacji przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Pogórska Wola  2) 
do węzła Tworzeń;
Stawów osadowych ZGH „Bolesław” w Bukownie;3) 
Rozwoju komunikacji drogowej;4) 
Obiektów zabytkowych;5) 
Zbiornika wód podziemnych;6) 
Złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych. 7) 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, ustnie do protokołu, lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 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 (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na 
której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. 

WÓJT
/-/ Krzysztof Dudziński

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW
O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW, OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KRĄŻEK, 
PODLIPIE I MIĘDZYGÓRZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.  j. Dz. U.  z 2017  r.  poz.  1073 z późn.  zm.)  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 2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m 
o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XXXVIII/372/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 
2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, 
obejmującej miejscowości Krążek, Podlipie i Międzygórze i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, ustnie do protokołu, 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 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 (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości).Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której 
zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. 

WÓJT
/-/ Krzysztof Dudziński

Rządowa kasa nie dla  
ul. Rataja

olkusz
Piotr�Kubiczek

W połowie marca decyzją Pre-
miera Mateusza Morawieckiego na 
wsparcie remontów dróg powiato-
wych i gminnych zostało przezna-
czone 500 milionów złotych. Część 
z tej kwoty trafi do Małopolski. 
Olkuscy radni z klubu „Prawo 
i Sprawiedliwość” mają pomysł 
na skorzystanie z dodatkowych 
środków. Do aplikacji dotyczącej 
remontu ul. Rataja na os. Słowiki, 
ze względów formalnych jednak 
nie dojdzie.

Na podstawie Uchwały Nr 
53/2018 Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2018 r. „w sprawie usta-
nowienia Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej”, Wojewoda 
Małopolski ogłosił nabór wniosków 
o dofinansowanie zadań przewidzia-
nych do realizacji na 2018 rok.

- W związku z faktem, że do tej 
pory Olkusz z wielu programów apli-
kacyjnych na modernizację dróg po 
prostu nie skorzystał, zwracamy się 
z apelem o złożenie wniosku, który po-
zwoli dofinansować remont ul. Rataja. 
Wskazana droga jest niezwykle ważna 
dla mieszkańców. Zarówno oni jak 
i radni wielokrotnie zwracali uwagę na 
konieczność wykonania tego remontu 
ze względu na opłakany stan drogi 
– zgodnie napisało w interpelacji do 
burmistrza czterech radnych z klubu 

PiS: Józef Filas, Michał Mrówka, 
Wojciech Panek i Tomasz Zaborowski.

Pomysł godny pochwały biorąc 
pod uwagę coraz gorszy stan na-
wierzchni wskazanego traktu, jednak 
chęci to nie wszystko. Dlaczego? 
Bowiem przedmiotem wniosku o do-
finansowanie może być zadanie 
obejmujące trakty posiadające status 
dróg publicznych, a wskazana przez 
radnych ul. Rataja nie spełnia tego 
podstawowego kryterium. Dlatego 
pewne jest, że złożony wniosek nie 
przeszedłby nawet oceny formalnej.

Mimo upływu lat w dalszym 
ciągu stan prawny działek zajętych 
pasmem drogowym na ul. Rataja nie 
jest uregulowany. To stanowi prze-
szkodę, aby ten trakt stał się drogą 
publiczną. - Gmina Olkusz od dłuż-
szego czasu czyni starania, żeby ten 
stan zmienić. Niestety z przyczyn od 
nas niezależnych, procedury wydłu-
żają się – zaznacza Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.

Toczą się bowiem postępowania 
w sprawie wydania decyzji stwier-
dzającej nabycie z mocy prawa przez 
gminę Olkusz własności choćby dla 
działki nr 2710/4. Do wydania de-
cyzji komunalizacyjnej brakuje nie-
zbędnych dokumentów. Dopiero po 
ich otrzymaniu gmina będzie mogła 
złożyć wniosek o ujawnienie swojego 
prawa w księdze wieczystej.

- Ze względu na złożoność po-
stępowań regulacji stanu prawnego 
w trybie komunalizacji z mocy prawa, 
trudno określić jednoznacznie czas 
niezbędny na wydanie przez Woje-
wodę Małopolskiego decyzji potwier-

dzającej nabycie własności przez 
Gminę Olkusz. Natomiast jak wynika 
z informacji pozyskanych w Sądzie 
Rejonowym w Olkuszu, czas reali-
zacji wniosków wieczystoksięgowych 
wynosi obecnie około 4-5 miesięcy – 
dodaje burmistrz Piaśnik.

Szef olkuskiego magistratu ma 
jednak inny pomysł na uszczknięcie 
jakiejś kwoty z rządowej puli. - Na 
zasadach wskazanych w Programie, 
jednostki samorządu terytorialnego 
mogą ubiegać się również o przyzna-
nie dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań ujętych na ostatecznych listach 
rankingowych projektów, zatwier-
dzonych przez ministra właściwego 
ds. transportu, które w 2018 roku 
nie zostały zakwalifikowane do dofi-
nansowania w programie wieloletnim 
pn. „Program rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019” z uwagi na brak 
środków – informuje burmistrz.

Jak wynika z obietnic płynących 
z ratusza, gmina Olkusz rozważa 
złożenie do Programu zadania polega-
jącego na przebudowie odcinków dróg 
na ul. Francesco Nullo i Mieczysława 
Karwińskiego, które znajduje się na 
liście rankingowej na 2018 r. i nie 
zostało objęte dofinansowaniem ze 
względu na brak wystarczającej alo-
kacji środków finansowych. - Jedno-
cześnie zadanie to zostało zaplanowa-
ne w budżecie Miasta i Gminy Olkusz 
na ten rok w kształcie zgłoszonym do 
Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019 w kwocie 887 tysięcy 
złotych – zaznacza Roman Piaśnik.

Ogólnopolska konferencja 
o zdrowiu i smogu

KRaKów
UG�Klucze

Małopolski Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji im. Edmunda Woj-
tyły w Jaroszowcu wraz z Uzdro-
wiskiem Kopalni Soli „Wieliczka” 
byli organizatorami II Ogólnopol-
skiej Konferencji pn. „Finansowa-
nie rehabilitacji pulmonologicznej 
w oddziałach szpitalnych i ośrod-
kach dziennych, a zanieczyszcze-
nie powietrza – krakowski smog”. 
Konferencja odbyła się w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego w Krakowie.

Wśród tematów przedstawianych 
na konferencji przez prelegentów 
dominowały te związane z prewencją, 
leczeniem i rehabilitacją pacjentów 
ze schorzeniami pulmonologicznymi. 
Podkreślano przy tym rolę aktywności 
ruchowej pacjenta w okresie rehabi-
litacji i powrotu do zdrowia, a także 
istotny wpływ jakości powietrza na 
zdrowie człowieka. Uczestnicy kon-
ferencji mogli zapoznać się z wyni-
kami monitoringu jakości powietrza 

w Małopolsce oraz w samym Krakowie 
(głównie pod względem obecności 
pyłów zawieszonych, dwutlenku 
azotu i benzopirenów) na podstawie 
danych zebranych za ubiegły rok 
przez Małopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie.

Wśród gości konferencji byli 
lekarze, pracownicy służby zdrowia, 

przedstawiciele zakładów uzdro-
wiskowych (m.in. Wojewódzkiego 
Szpitala Rehabilitacyjnego im. S. 
Jasińskiego w Zakopanem) oraz sa-
morządowcy.

Patronat nad wydarzeniem objęli: 
Wicemarszałek Województwa Ma-
łopolskiego Wojciech Kozak, Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień i Prezes 
NFZ Andrzej Jacyna.
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R E K L A M A

Pamięć o katastrofie 
smoleńskiej wciąż żywa
olkusz

Piotr�Kubiczek

We wtorek 10 kwietnia pod 
pomnikiem Pamięci Olkuskich 
Lotników przy Szkole Podstawowej 
nr 9 w Olkuszu odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca tragiczne 
wydarzenia sprzed ośmiu lat, kiedy 
to w okolicach wojskowego lotni-
ska pod Smoleńskiem rozbił się 
rządowy samolot Tu-154M. Śmierć 
w katastrofie poniosło 96 osób, 
wśród nich także Para Prezydencka 
Maria i Lech Kaczyńscy.

Oprócz Głowy Państwa i jego 
małżonki na pokładzie Tupolewa 
znajdowało się elitarne grono parla-
mentarzystów i władz wojskowych. 
Wśród ofiar znaleźli się również 
duchowni oraz przedstawiciele orga-
nizacji społecznych i kombatanckich. 
Zginęli wszyscy, łącznie z członkami 
załogi i pochodzącym z Olkusza pilo-
tem Arkadiuszem Protasiukiem.

Major pilot Arkadiusz Protasiuk 
urodził się 13 listopada 1974 roku 
w Siedlcach. Jako dziecko wraz z ro-
dziną przeprowadził się do Ząbkowic, 
a następnie do Olkusza. Mieszkał na 
osiedlu Słowiki, dwie ulice od SP nr 
9. Był absolwentem olkuskiej „sió-
demki” im. Janusza Korczaka. Po 
szkole podstawowej został uczniem 
elitarnego Liceum Lotniczego w Dę-
blinie. W 1997 roku z wyróżnieniem 
ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił 
Powietrznych. Od tego samego roku 
pełnił służbę w 36. Specjalnym Pułku 
Lotnictwa Transportowego. W 2008 
roku został dowódcą załogi samolotu 
Tu-154M. Przez lata ciężkiej pracy 
zdobył tytuł pilota klasy mistrzow-
skiej. Protasiuk posiadał też pierwszą 

klasę pilota wojskowego. Jego ogólny 
nalot wynosił ponad 3500 godzin, 
w tym 445 godzin na stanowisku 
dowódcy.

Arek – bo tak wspomina go 
dyrektor SP 9 Janusz Cieślik zginął 
w wieku 36 lat. Podczas tragicznego 
lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 
r. pełnił funkcję dowódcy załogi sa-
molotu Tu-154M.

- Pośmiertnie decyzją Ministra 
Obrony Narodowej Arkadiusz Prota-
siuk został awansowany do stopnia 
majora. Pochowano go z honorami 
wojskowymi na cmentarzu komunal-
nym pod Grodziskiem Mazowieckim 
w miejscowości Szczęsne – przypo-
mniał we wtorek dyrektor Cieślik.

Głos pod pomnikiem Pamięci 
Olkuskich Lotników w trakcie ob-
chodów 8. rocznicy katastrofy pod 
Smoleńskiem zabrał także burmistrz 
Roman Piaśnik. - Łzy niedowierzania 
i zwątpienia towarzyszyły Polakom 
jeszcze na długo po tym tragicznym 
wydarzeniu. Później pojawiły się 

podziały społeczne, które trwają aż 
do dzisiaj. Mam gorącą nadzieję, że 
już niedługo wspomnienie tragicznie 
zmarłych pasażerów będzie nas łączy-
ło i to bez względu na przynależność 
polityczną czy zajmowane stanowiska 
– mówił szef olkuskiego magistratu.

Po krótkich przemówieniach 
symboliczne kwiaty i znicze pod 
obeliskiem złożyły przybyłe delegacje, 
wśród których nie zabrakło przedsta-
wicieli środowisk kombatanckich, 
władz samorządowych, uczniów 
i dyrekcji SP 9. Na placu szkolnym 
odegrano również marsz lotników, 
a wartę honorową przy pomniku peł-
niła młodzież z Liceum Mundurowego 
ZDZ w Olkuszu.

Obelisk, przy którym odbyła 
się wtorkowa uroczystość odsłonię-
to przed siedmioma laty. Jest on 
poświęcony majorowi Protasiukowi 
oraz pułkownikowi Zdzisławowi  
Cieślikowi, który zginął w wypadku 
lotniczym wojskowej CASY pod Mi-
rosławcem.

„Czarno-białe”  
święto teatru

olkusz
Jakub Fita

Od 2010 roku z okazji Między-
narodowego Dnia Teatru w naszym 
mieście organizowana jest Olkuska 
Noc Teatru. W sobotę, 7 kwietnia 
2018 roku odbyła się już dziewiąta 
edycja tego wydarzenia. Podobnie 
jak w poprzednich latach, spotkało 
się ono z ogromnym zainteresowa-
niem i bardzo dobrym odbiorem ze 
strony widzów.

Za nami kolejna edycja imprezy 
organizowanej przez młodych pasjo-
natów sztuki dramatycznej z grupy 
Glutaminian Sodu, wspieranych 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Ol-
kuszu. Tłumnie zgromadzonych gości 
powitała dyrektor MOK Beata Soboń 
wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Olkusz Romanem Piaśnikiem.

- Tak ogromne zainteresowanie 
świętem teatru w Srebrnym Mieście 
jest najlepszym dowodem na to, że 
zarówno pomysł, jak i jego realizacja, 
stanowią niebywały sukces – podkre-

ślał Roman Piaśnik. Organizatorzy 
wydarzenia - jak na prawdziwych 
artystów przystało – przyzwyczaili 
nas do tego, że każda z Nocy Teatru 
ma swój indywidualny, niepowta-
rzalny styl. W tym roku motywem 
przewodnim imprezy była czerń i biel. 
Pomimo ograniczonej palety barw, 
bohaterowie widowiska zaserwowali 
publiczności różnorodny wachlarz 
emocji.

Jako pierwsi sceną zawładnęli 
miejscowi aktorzy. Członkowie Grupy 
Teatralnej Glutaminian Sodu wystą-
pili ze swoim najnowszym dziełem 
– spektaklem Nondum, będący ada-
ptacją dramatu Lidii Amejko. Jest to 
pełna humoru i groteski sztuka opo-
wiadająca o człowieku oczekującym 
własnej śmierci. Tytułowy bohater 
zafascynowany zjawiskiem przemi-
jania wytrwale ćwiczy swoje ostatnie 
tchnienie, tracąc powoli kontakt ze 
światem żywych.

Po przerwie przed olkuską 
publicznością pojawiła się grupa 
Zatrzymać Obrotówkę z Krakowa. 
Zaprezentowali oni spektakl pod 

tytułem „Sorok dniej” inspirowany 
książką Zbigniewa Pawlaka i Jerzego 
Wlazło „Pęknięte miasto. Biesłan”. 
Opowiada on o bólu i rozterkach 
mieszańców rosyjskiego miastecz-
ka, w którym miał miejsce w 2004 
roku atak terrorystyczny na szkołę. 
Pogrążeni w żałobie bliscy ofiar, oraz 
ich oprawcy, wspólnie próbują w nim 
odpowiedzieć na pytania dotyczące 
sensu życia i śmierci.

Na zakończenie nocnego ma-
ratonu miłośnicy teatru zobaczyli 
spektakl „Gwoli jakiejś tajemnicy” na 
motywach ,,Pamiętnika Stefana Czar-
nieckiego’’ autorstwa Witolda Gom-
browicza. Aktorzy Teatru „Tetraedr” 
z Raciborskiego Centrum Kultury 
zaprezentowali w nim obraz pełne-
go ufności i szlachetnych pobudek 
młodzieńca, który udaje się w podróż 
ukazującą prawdziwą naturę człowie-
ka. Jak podkreślają autorzy widowi-
ska, jest to opowieść o końcu dzieciń-
stwa i wkroczeniu w pełną pozorów, 
fałszu i cynizmu dorosłość. Tradycją 
stało się już, że widzom spędzającym 
kilka godzin w MDK widzom zapew-
niane są przekąski i napoje. Dzieje 
się tak za sprawą młodych adeptów 
sztuki kulinarnej z Zespołu Szkół 
nr 4 w Olkuszu. Także i tym razem 
uczniowie klas Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych przygoto-
wali słodki poczęstunek dla widzów 
olkuskiego święta teatru.

Gdy opadła kurtyna, artyści na-
grodzeni zostali gromkimi brawami. 
Na koniec wszystkie trzy teatralne ze-
społy otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Tym samym dziewiąta Ol-
kuska noc Teatru przeszła do historii. 
Widzom pozostaje zaś czekać na ko-
lejną, jubileuszową odsłonę imprezy, 
która odbędzie się już za rok.
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Wylewki agragatem mixokret 
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Olgerd�Dziechciarz

Już przeszło ćwierć wieku 
minęło od śmierci Tadeusza Kan-
tora, wybitnego polskiego artysty 
– malarza i dramaturga, którego 
sztuki „Umarła klasa”, „Wielo-
pole, Wielopole”, „Niech sczezną 
artyści” czy „Dziś są moje uro-
dziny”, wystawiane przez zało-
żony przez niego teatr Cricot 2, 
oglądał i podziwiał cały świat. Za 
to dużo mniej ludzi wie, że równie 
ciekawą osobowością był ojciec 
artysty – Marian Kantor-Mirski 
(1884-1942).

Warto coś wiedzieć o ojcu jednego 
z największych polskich dramatur-
gów XX w., który zresztą sam też był 
nieprzeciętnym człowiekiem, a poza 
tym położył wielkie zasługi w dziele 
badania dziejów Ziemi Olkuskiej. 
Ponadto był on żołnierzem, legionistą, 
a na dniach obchodzić będziemy 99 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a którym to dziele 
bohater tego szkicu miał też swój 
udział.

Rodzina, rodzina...
Rodzicami Mariana byli Franci-

szek Kantor i Antonina z Jaworskich. 
Ojciec był urzędnikiem skarbowym, 
matka pozostawała przy rodzinie. Nie 
wiemy nic o pierwszym etapie w życiu 
Mariana Kantora, to znaczy o czasach 
tuż po urodzeniu (w podmieleckim 
Czerminie, wówczas zwącym się 
Hohenbach). Wiemy jednak, że miał 
liczne rodzeństwo, bo cztery sio-
stry i trzech braci. I tak najstarszy 
z braci, Franciszek, był redaktorem 
wychodzącego w Tarnowie pisma 
„Praca”, siostra Maria prowadziła 
tamże aptekę, kolejne siostry: Stani-
sława, Stefania i Józefa oraz bracia 
Karol i Józef uczyli się w tarnowskim 
seminarium nauczycielskim. Marian 
Kantor, po ukończeniu szkoły po-
wszechnej, tak jak większość sióstr 
i braci pobierał nauki w owym se-
minarium, po którego ukończeniu 
uczył w kilku małopolskich miastach, 
w tym m.in. w rozsławionym przez 
jego syna Wielopolu. Nauczanie było 
nie tylko jego zawodem, ale także 
pasją. Z tej pasji zrodziły się teatrzy-
ki amatorskie, które organizował, 
a także działalność w Towarzystwie 

Gimnastycznym „Sokół”. Z małżeń-
stwa zawartego w 1909 r. z Heleną 
Berger, którą poznał w Wielopolu, 
miał dwoje dzieci, Zofię i właśnie 
Tadeusza. To były czasy małej sta-
bilizacji w życiu rodziny Kantorów, 
Marian był wówczas kierownikiem 
szkoły w Pstrogówce. Wszystko, tak 
można mniemać, zniszczyła wojna. 
Bodajże wojna także sprawiła, że 
Marian Kantor przestał być dobrym 
ojcem, bo gdy skończyły się walki, 
o których słów kilka poniżej, nie 
wrócił do pozostawionej w Tarnowie 
rodziny. Stąd zapewne tak złe później 
kontakty ojca z synem. Syn bowiem 
nie wybaczył ojcu porzucenia. Mimo 
to w jego sztukach i rysunkach widać 
fascynację praktycznie nieznanym 
ojcem, przecież wielkim patriotą 
i bohaterem, który zginął śmiercią 
męczeńską. Ale o tym za chwilę.

Wojna
W trakcie I wojny światowej 

wraz z bratem Karolem trafił na 
front. Marian Kantor wstąpił do Le-
gionów, przyjął wówczas przydomek 
Mirski, którym posługiwał się już do 
końca życia. W Legionach był w II 
Brygadzie, konkretnie w 3 Pułku 
Piechoty, z którym w lutym 1918 r. 
przeszedł na stronę rosyjską, by tam 
połączyć się z polskimi oddziałami II 
korpusu. W maju 1918 r. w słynnej 
bitwie pod Kaniowem dostał się do 
niemieckiej niewoli. Udało mu się 
jednak z niej uciec i wrócić do kraju 
(wspomnienia z czasów legionowych 
zawarł w książce zatytułowanej „Od 
Rarańczy do Kaniowa”, Sosnowiec 
1934). Ta ucieczka to temat na film 
sensacyjny. Kantorowi-Mirskiemu 
w wydostaniu się z pociągu, który 
wiózł go do obozu dla jeńców, po-
mogli polscy oficerowie przebrani za 
kolejarzy. Ucieczka nastąpiła pod 
miejscowością Mironówka. Następnie 
nasz bohater przedostał się do Białej 
Cerkwi, gdzie po nawiązaniu kontak-
tu z Polską Organizacją Wojskową 
wziął się za działalność dywersyjną. 

Przyczynił się m.in. do wysadzenia 
w powietrze mostu pod Ćwietkowem. 
Potem wziął Kantor udział w powsta-
niach śląskich. Od tego czasu związał 
się na dłużej ze Śląskiem i Zagłębiem. 
Opuszczając szeregi wojskowe był 
Mirski-Mirski kapitanem, którego 
pierś zdobił m.in. Krzyż Walecznych. 
Ponieważ znał dobrze wojewodę ślą-
skiego Michała Grażyńskiego, zajął 
się organizacją szkolnictwa polskiego 
na Śląsku (wydawał wówczas pismo 
„Szkoła Śląska”).

Dyrektor, wydawca i krajo-
znawca

W 1922 r. osiadł w Rudzie Ślą-
skiej, gdzie został kierownikiem 
szkoły. Potem kierował szkołami 
w Katowicach i Szopienicach, w tej 
drugiej miejscowości (dokładnie 
w Szopienicach-Roździeniu) uczył też 
i zakładał drużyny harcerskie jego 
brat Józef. Pamiętający go z tamtych 
czasów Stanisław Jędrzejczak wspo-

minał po latach, że Kantor-Mirski: 
„Wyglądał na człowieka groźnego, 
o zdecydowanych, energicznych 
posunięciach”. Dodawał jednak, 
że „pod powłoką szorstkiej rubasz-
ności ukryty był człowiek o złotym 
sercu, doskonale rozumiejący braki 
nauczycieli, zwłaszcza młodych”. 
Natomiast dla dzieci był ponoć bardzo 
sprawiedliwy i wyrozumiały. Od 1925 
r. wydawał przez kilka lat pismo dla 
młodzieży „Młody Polak”. Z tego roku 
pochodzi też napisana przez Kantora-
Mirskiego niewielka monografia Kato-
wic pt. „Ze wsi – miastem” (zawarta 
w „Albumie IV-tego krajowego zjazdu 
delegatów Stowarzyszenia Chrześci-
jańsko-Narodowego Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych w Polsce”, 
Katowice 1925). W tym czasie był 
też działaczem Narodowego Związ-
ku Powstańców i Byłych Żołnierzy, 
a przez jakiś czas pełnił w nim nawet 
obowiązki prezesa.

Po wypadkach majowych 1926 
r. został Kantor-Mirski wykluczony 
z Chrześcijańskiej Demokracji i po-
zbawiony możliwości pracy w zawo-
dzie nauczyciela. Przeszedł wówczas 
w stan spoczynku. W tym czasie 
mieszkał już w Sosnowcu, gdzie pra-
cował w Powiatowej Kasie Chorych.

Wtedy też zaczęła się jego współ-
praca z „Kurjerem Zachodnim”. 
Biorąc udział w pracach Towarzystwa 
Naukowego Zagłębia Dąbrowskiego, 
zainteresował się Marian Kantor-Mir-
ski historią tego regionu i pobliskiej 
ziemi olkuskiej. Swoją pracę i pasję 
traktował jako posłannictwo, niemal 
czyn patriotyczny, o czym możemy się 
przekonać czytając jego pamiętniki:

„Trzeba poznać własne skarby 
przeszłości, aby móc je reklamować 
wśród «obcych», z czego korzyść 
tylko dla Polski wypłynie. W tej myśli 
rozpoczynam cykl opisów okolic Za-
głębia, z tą wiarą, że w ślad za opisami 
ożywi się ruch lokalno-turystyczny, 
celem zapoznania się bezpośrednio 
z tymi prawdziwymi «cudami», jakie 
Zagłębie posiada”.

Jak zapowiedział, tak uczynił. 
Pierwszym cyklem, jaki zaczął pu-
blikować, opatrując go przez siebie 
wykonanymi zdjęciami, a częstokroć 

także rysunkami, było wydawanie 
w tempie jeden zeszyt na dwa tygo-
dnie szkiców „Z przeszłości Zagłębia 
Dąbrowskiego i okolicy”. W ciągu 
1931 roku wyszło w tym cyklu 25 
zeszytów (I tom). Podobnie było 
w roku następnym (kolejne 25 ze-
szytów czyli tom II). Kłopoty zaczęły 
się, gdy postanowił wydawać tom 
III poświęcony ziemi zawierckiej 
(zawierciańskiej). W ciągu już kilku 
lat ukazało się „tylko” 17 zeszytów 
tego cyklu i w sumie praca nad III 
tomem nie została zakończona. Kło-
poty spowodowane były zaległościami 
płatniczymi prenumeratorów. Sam 
Kantor-Mirski podchodził do swojej 
pracy rzetelnie (pisał wszystko sam 
i nikt mu nie pomagał w opracowy-
waniu tekstów!), czytelnicy jednak 
zwlekali z płaceniem, co powodowało, 
że autor musiał zmieniać siedziby 
swej spółki (na coraz tańsze lokale) 
i drukarnie (bo zalegał z opłatami). By 
ratować finanse, począł Kantor-Mir-
ski wydawać IV tom zeszytów: „Ziemia 
Olkuska w przeszłości. Szkice mono-
graficzne z ilustracjami”. I znów nie 
zakończył dzieła, gdyż i ci czytelnicy 
(Olkuszanie przypominają mentalno-
ścią krakowskich „centusiów”) zale-
gali z prenumeratą. Ukazało się więc 

„tylko” 11 zeszytów poświeconych 
ziemi olkuskiej. Tak podsumowuje 
ten okres w życiu Kantora historyk 
dr Jan Przemsza Zieliński:

„Był to kres wydawniczych ambi-
cji Kantora; poniósł krach finansowy 
i trudno mu było się z tym pogodzić. 
Był zadłużony; rozpadła się jego ro-
dzina; z dziećmi nie miał zbyt dużego 
kontaktu. Dlatego rozgoryczony 
wyjechał z Sosnowca, by nigdy już tu 
nie powrócić”.

W niektórych opracowaniach 
można spotkać się z informacją, 
że przez pewien czas Kantor miał 
siedzieć w więzieniu. Wedle J. P. 
Zielińskiego, nie jest to prawdą. 
Po prostu Kantor-Mirski wyjechał 
z Sosnowca, co zrodziło plotkę, że 
siedzi w „kozie”. Zamieszkał wów-
czas w Krakowie (podług historyka 
regionalisty Józefa Liszki, jakiś czas 
miał przemieszkiwać także w Ol-
kuszu), by przenieść się następnie 
do pamiętanego z czasów szkol-
nych Tarnowa. A potem była wojna.

Wojna i legenda Kantora
Na samym jej początku Kantor-

Mirski ukrywać się miał w Olkuszu, 
tak przynajmniej twierdzi badacz 
życia i twórczości Tadeusza Kantora, 
były pracownik krakowskiej Cricote-
ki, obecnie wykładowca Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, Marek 
Pieniążek. Tu wpaść miał też w wir 
pracy konspiracyjnej i kolportować 
gazetę podziemną „Polska Żyje”. 
W 1940 roku mieszkał już jednak 
w Tarnowie i wraz z siostrą Józefą 
działał w miejscowej konspiracji, 
tam też został aresztowany i osa-
dzony w miejscowym więzieniu 
i stamtąd wyruszył w swą ostatnią 
podróż – do obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz. Podobny los spotkał 
jego siostrę; Józefa Kantor trafiła do 
kobiecego obozu koncentracyjnego 
w Ravensbruck, w przeciwieństwie do 
brata obóz przeżyła, po wojnie dzia-
łała w harcerstwie, zmarła w 1990 
r. Marian Kantor-Mirski zginął 18 
marca 1942 roku. Na rysunku do 
jednego ze spektakli Tadeusz Kantor 
narysował ojca. Mirski stoi przy-
wiązany do słupa z pistoletem przy 
głowie. Tak właśnie zginął, od strzału 
w potylicę. Na cmentarzu w Tarno-
wie znajduje się jego symboliczna 
mogiła z napisem: Marian Kantor-
Mirski, legionista, kapitan WP, zginął 
w Oświęcimiu.

W Zagłębiu i na ziemi olkuskiej 
Marian Kantor-Mirski jest pamiętany 
i doceniany. Ma w Sosnowcu nawet 
swoją ulicę. Przez lata PRL-u jego 
prace nie były wprawdzie wznawiane, 
a pamięć o „piłsudczyku” Kanto-
rze-Mirskim zakłamywano (choćby 
pisząc, że siedział w więzieniu), ale 

po przełomie 1989 r. dzieło „pierw-
szego monografisty Zagłębia Dą-
browskiego”, ponownie opracowane, 
znów trafiło do Czytelników. Ponad 
dwadzieścia lat temu sosnowieckie 
wydawnictwo Sowa Press wydało 4 
tomy monograficzne Mariana Kan-
tora-Mirskiego (Czeladź, Sosnowiec, 
Dąbrowa Górnicza i Będzin). Książki 
te, starannie opracowane przez dr. 
Jana Przemszę-Zielińskiego, stanowią 
bezcenne źródło do wiedzy o Zagłębiu 
i Zachodniej Małopolsce. Do opraco-
wania pozostały jeszcze dwie mono-
grafie: Olkusza i Zawiercia. Trudno 
jednak powiedzieć, kiedy znajdzie się 
ktoś, kto jak – niestety, dawno już 
nieżyjący – dr Zieliński, zajmie się 
nimi i opatrzy je naukowym komen-
tarzem, bez którego trudno bowiem 
myśleć o ich ponownym wydaniu. 
Dodajmy, że wszystkie książki Kan-
tor-Mirskiego są tym ważniejsze, że 
wiele dokumentów, do których dotarł, 
zaginęło w czasie II wojny światowej. 
Na przykład w swoim dziele o ziemi 
olkuskiej wspominał Kantor-Mirski, 
bez podania źródła, teorie o fenickim 
pochodzeniu Olkusza. Przez wiele 
lat powątpiewano w sensowność 
jego rozważań. W wydanej w 1936 r. 
pracy Kantor-Mirski pisał: „Wiemy, 
że pierwsza nazwa miasta, z którą 
się spotykamy w naszych dziejach 
brzmi Elkusz. Nic łatwiejszego (sic! – 
dop. O.D) jak nazwę tę wyprowadzić 
z języka fenickiego. Wszak fenicki 
wyraz „el” to po polski pan, bóg, 
„kusz” to znów po polsku kuć, krajać, 
krajać, stąd Olkusz to miejsce pana, 
który kuje. Są i tacy, którzy w sta-
rożytnym Karrodium chcą widzieć 
nasz Olkusz. I ta nazwa wywodzi 
się z języka fenickiego, bo „kare” to 
polskie kopać, zaś „kor” to po polsku 
piec do topienia, wreszcie „adun” to 
po polsku panujący, a więc Karadum 
znaczy po polsku kopalnia: przeta-
pialnia królewska”. W innym miejscu 
podaje on, że z fenickiego wywodzić 
się musi nazwa hałd (fen. hald – 
ziemia kruszcowa) i Krakowa (fen. 
krak – ma znaczyć zamek). Dodaje 
przy tym dość naiwnie, że „ gdyby-
śmy powyższe wywody lingwistyczne 
mogli udowodnić dokumentami, to 
mielibyśmy pewność, że początki 
Olkusza sięgają co najmniej 700 r. 
przed Chrystusem”. Inna jego nie 
poparta dowodami teza zakłada, że 
szlak bursztynowy do zatoki Kuroń-
skiej miał odgałęzienie na wschód, 
w kierunku Krakowa, Sławkowa 
i Olkusza. 

Mniej znany  
z Kantorów

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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WIEŚCI Z URZĘDÓW
W RUbRYCE PUbLIKUjEMY WYbRANE ARTYKUŁY POCHODZąCE ZE STRON URZĘDOWYCH POWIATU 

OLKUSKIEGO. REDAKCjA PRZEGLąDU OLKUSKIEGO NIE PObIERA OPŁAT ZA ICH PUbLIKACjĘ.

Uhonorowanie bohaterskiej postawy 
policjantów Komisariatu w Bukownie
bUKOwNO

UM�Bukowno

Na początku wtorkowej LVI 
Sesji Rady Miejskiej w Bukownie 
miała miejsce miła uroczystość. 
Burmistrz Miasta Mirosław Gajdzi-
szewski uhonorował st. sierż. Pawła 
Jarzmika i st. sierż. Oskara Mirow-
skiego, policjantów Komisariatu 
Policji w Bukownie, którzy w dniu 
20 lutego br. uratowali z pożaru 87-
letnią mieszkankę Podlipia.

Burmistrz Miasta podkreślał 
fakt, że funkcjonariusze nie zważając 
na własne bezpieczeństwo, jeszcze 
zanim na miejsce dotarły pozostałe 
służby podjęli szybką decyzję o próbie 
wydostania uwięzionej w pożarze 
starszej kobiety. Dzięki temu, że 
pomoc przyszła szybko - mimo, że 
kobieta trafiła do szpitala - to jednak 
jej życie nie było zagrożone.

Dziękując w imieniu wszystkich 

Mieszkańców za ich bohaterską 
postawę Burmistrz przekazał st. sier-
żantowi Pawłowi Jarzmikowi oraz st. 
sierżantowi Oskarowi Mirowskiemu 
okolicznościowe upominki. Wyraził 
też nadzieję, że będą one codziennie 
przypominać Policjantom o wdzięcz-
ności Mieszkańców za to, że w chwi-
lach zagrożenia zawsze możemy liczyć 
na ich zaangażowanie i pomoc.

We wtorek po południu (20 
lutego br.), w jednym z domów w 
miejscowości Podlipie wybuchł pożar. 
Jako pierwsi na miejsce przyjechali 
policjanci z komisariatu w Bukow-
nie. Funkcjonariusze przed palącym 
się domem zastali dwóch sąsiadów, 
którzy poinformowali, że w budynku 
na pierwszym piętrze znajduje się 
87-letnia kobieta. Mundurowi w 
obawie o jej życie postanowili działać 
jeszcze przed przybyciem strażaków. 
Z okien mieszkania na pierwszym 
piętrze, wydobywał się ogień i kłęby 
czarnego dymu.

Z uwagi na zagrożenie życia 
policjanci przy pomocy cegły wybili 
ramę okna piwnicy i natychmiast 
weszli do środka, a następnie wy-
ważyli drzwi piwnicy na wypadek 
ewakuacji. Mundurowi podejmowali 
dwie próby, aby dotrzeć na pierwsze 
piętro schodami, które prowadziły 
do pokoju gdzie miała znajdować się 
kobieta. Poruszanie się wewnątrz bu-
dynku utrudniało silne zadymienie, 
bardzo słaba widoczność i wysoka 
temperatura. Bez specjalistycznego 
sprzętu, ale za to z dużą determinacją 
funkcjonariusze pomimo trudnych 
warunków, jakie panowały w budyn-
ku dotarli do kobiety.

Interweniujący st. sierż. Paweł 
Jarzmik i st. sierż. Oskar Mirowski 
wyprowadzili starszą panią i natych-
miast przekazali ją strażakom oraz 
ratownikom medycznym. Kobieta 
trafiła do szpitala. Na szczęście pomoc 
przyszła szybko i jej życiu nic nie 
zagraża.

BO Małpolski: przyjdź na warsztaty
pOwiaT

UMWM

W bieżącym roku Samorząd 
Województwa Małopolskiego realizuje 
trzecią już edycję Budżetu Obywa-
telskiego Małopolski. Doświadczenia 
pokazują, że inicjatywa cieszy się 
dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców, zaś wykonane w ramach BO 
zadania dobrze służą Małopolanom. 
Wśród działań przybliżających cel 

i zasady przedsięwzięcia przewidziane 
zostały w każdym powiecie warsztaty 
informacyjno - edukacyjne. Będą one 
dobrą okazją do uzyskania konkret-
nych informacji na temat możliwości 
udziału w projekcie. 

Na spotkaniach będą obecni 
eksperci – pracownicy merytoryczni, 
którzy odpowiadają za ocenę projek-
tów. Rozmowa z nimi pozwoli rozwiać 
wątpliwości, upewnić się czy wniosek 
jest zgodny z regulaminem, spełni 

wymagania formalne i prawne.
Miejsce i termin spotkania dla 

powiatu olkuskiego: 18 kwietnia 2018 
r. (środa), godzina 17.00, Centrum 
Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32 

Udział w spotkaniu nie wymaga 
wcześniejszej rejestracji.

Na spotkanie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców powiatu.

Szczegółowe informacje na temat 
projektu można znaleźć na stronie in-
ternetowej: www.bo.malopolska.pl.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

Ogłoszenia 
drobne 

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

https://www.facebook.com/weronika.kwakszys/

1%

na rzecz Weroniki:

KRS 0000037904

25645 Kwakszys Weronika 

podatkowym pola 

KuPię - SPRzeDAm
Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena - 60 gr./szt., (do nego-
cjacji). Tel.(796)177027.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

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, termo-

bindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.
=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem  
do gałęzi, elektryczne itp.  
Tel.(512)373245.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

BuDoWlAne
=Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914521.

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.
=Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Kancelaria prawna, spadki, 
rozgraniczenia, upadłość 
konsumencka, odwołania od 
decyzji ZUS, KRUS. www.praw-
nicybracia.pl. Tel.(518)858663, 
(515)560797. 

Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel.(512)777884.

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

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.  
Bogucin Duży 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYST-
KIE MARKI I ROCZNIKI, NAJLEP-
SZE CENY, DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.

=POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

=Autoskup- każda marka,  
każdy stan. Tel.(793)999910.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

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

nieRuchomości
=Wynajmę hale z pom.  
socjalno biurowymi w Wolbro-
miu, na wprost cmentarza.  
Tel.(604)328294.

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

PRAcA
=Zatrudnię do biura osobę 
z orzeczeniem min. II grupa, 
teren pracy okolice Wolbromia. 
Tel.(509)020901.

=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.

=Przyjmę kierowcę na trans-
port międzynarodowy, C+E, na 
chłodnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(666)352660.

RÓŻne
=Stoisko nr 3 zaprasza na 
wiosnę! W sprzedaży: dżinsy, 
letnie bawełniane, kurtki przej-
ściowe, katany, duże rozmiary, 
różne długości. Polscy produ-
cenci! Targowisko ul. Sławkow-
ska, wt., pt. i sob. do 14.00.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 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. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. Poniedziałek 
16.30 - 19.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIąTEK 16:00-19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med.,chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00.  jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20-
19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30-19:30.

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).

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45-19:30.

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 ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co drugi WTOREK 15:45-19:30.

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 specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SObOTA 9:00-12:00.

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.

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. 
Co drugi WTOREK 15:30-19:30, jEDNA SObOTA 
9:00-14:00.

GastRoEntERoloG
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIąTEK 15:30-19:30.

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 i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów.  Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co druga ŚRODA 14:00-17:00.

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii i 
położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Poniedziałek 16.00-19.00

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 specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów.  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00-12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Ponie-
działek 16.30 - 19.00. Rejestracja tel. 32 7543464, 
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIąTEK 16:15-19:30. 

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.

Janusz Rogóż specjalista 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 16:30-
19:30.

Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca.  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00-19:30

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 i ciśnie-
niowy. 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.

laBoRatoRIUm
Dr n. med. Teresa Fryda - prywatne laborato-
rium medyczne. Klucze, ul. Zawierciańska 6A, 
pon.-pt. 7-11.00, sobota 8.00-10.00. Tel.  
32 724 32 13, 692 453 852.

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 13.). Pon., czw. 14-17.

Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. 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 
15:30-19:30.

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.

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.

mEDYCYna spoRtowa
BARBARA BANYŚ - lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej - kwalifikacja 
do uprawiania sportu oraz testów sprawnościo-
wych do służb mundurowych, tel: 600 00 99 42. 

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

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko specjalista 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. Co druga SObOTA 9:00-
13:00.

nEURoloG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo - Medica w Olkuszu. 
Janusz Zbrojkiewicz dr n. med. spec. neurologii. 
Katarzyna Haberka - Skulska lek.med. spec. 
neurologii. Tel. (32) 62-61-731.

Elżbieta Kulka, specjalista neuro445log. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 
862.

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00-19:30.

Maria Marciniak Chmielewska lek. neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11. Tel. 696 024 735. 
Pon-pt od 15.30 do 18.00.

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 18:10-
20:00.

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- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe  bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe  bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT,  medycyna 
pracy.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00-17:00, 
WTOREK 12:00-17:00, CZWARTEK 10:00-15:00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. Poniedziałek 
16.30 - 19.00.. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co drugi PONIEDZIAŁEK 16:30- 
19:30.

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.

Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. Co druga SObOTA 9:00-13:00.

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
Beata Janik, dr n. społ. psycholog relacji, media-
tor. Centrum Medyczne Marlibo - Medica Tel. : 
(32) 62 61 731

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

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 Mar-
libo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i nie-
mowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specjaliści. 
Tel.: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl

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 manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
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.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo - Medica w 
Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. reuma-
tologii i chorób wewnętrznych. Tel. 32 6261731.

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.
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Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 - 19.00, śr. 8.30 - 13.30, 
czw. 14.00 - 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
Anna Koplejewska lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt. 10.00 – 18.00, pt. 12.00 – 19.00. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
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. 14.00 - 20.00, czw. 12.00 - 18.00, pt. 8.00 
– 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Karolina Kucypera – Sołtysik lek. dent. Olkusz, 
ul. Kościuszki 30. Pon. 10.00 – 18.00, śr. 13.00 – 
20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
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. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 - 14.00, śr. 10.00 - 18.00, czw. 8.00 - 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz  pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna batko.

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

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

URoDa
Atelier Urody - zabiegi laserem frakcyjnym, 
liporadiologia - ujędrnianie ciała i twarzy, peelingi 
kwasowe, makijaż permanentny, oksybrazja 
tlenowa. Olkusz, ul. bóźnicza 5 Tel. 530 788 848.

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.

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

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

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, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

URoloG
Ewa Czapkowicz specjalista 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 14:00-17:00.

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 specjalista 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. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIąTEK 16:15-
19:30. 

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

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIąTEK 16:00-19:30.

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

13-04-2018 Piątek ul. K. K. Wielkiego 60

14-04-2018 Sobota ul. K. K. Wielkiego 24

15-04-2018 niedziela ul. K. K. Wielkiego 28

16-04-2018 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 64 B

17-04-2018 Wtorek ul. legionów Polskich 14

18-04-2018 środa  ul. mickiewicza 7

19-04-2018 czwartek ul. Skwer 6
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=14 kwietnia
17:00 Pitbull: Ostatni Pies (2D PL) 
19:15 Player One (2D DUBBING) 
=16 kwietnia
17:00 Player One (2D DUBBING) 
19:40 Pitbull: Ostatni Pies (2D PL) 
=17 kwietnia
17:00 Player One (2D DUBBING) 
19:40 Pitbull: Ostatni Pies (2D PL) 
=18 kwietnia
19:00 Pitbull: Ostatni Pies (2D PL) 

=14 kwietnia
12:00 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
15:30 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
18:00 Tomb Raider (2D NAPISY) 
19:00 Tomb Raider (3D DUBBING) 
20:15 Twarz (2D PL) 
=15 kwietnia
13:45 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
15:30 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
18:00 Twarz (2D PL) 
19:00 Tomb Raider (3D DUBBING) 
20:00 Tomb Raider (2D NAPISY) 
=17 kwietnia
16:00 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
18:00 Twarz (2D PL) 
19:00 Tomb Raider (3D DUBBING) 
20:00 Tomb Raider (2D NAPISY) 
=18 kwietnia
15:30 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
18:00 Twarz (2D PL) 
19:00 Tomb Raider (3D DUBBING) 
20:00 Tomb Raider (2D NAPISY) 
=19 kwietnia
15:30 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
18:00 Tomb Raider (2D NAPISY) 
19:00 Tomb Raider (3D DUBBING) 
20:15 Twarz (2D PL) 

=14 kwietnia
17:00 I liga piłki ręcznej: SPR Olkusz - KS Otmęt 
Krapkowice

=15 kwietnia
19:00 Spektakl Mayday 2 
=17 kwietnia
09:00 Gminne eliminacje Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego 
=18 kwietnia
17:00 Gdzie mieszka Sztuka? - cykl twórczych 
spotkań dla dzieci (TANIEC) 
=19 kwietnia
09:00 Śniadanie Biznesowe 
11:00 Koncert charytatywny „Ekonomik Pomaga” 
17:00 Wykład w ramach UTW

=16 kwietnia
17:00 Akademia Aktywnego Seniora

=14 kwietnia
09:00 - 10:00 Zajęcia z rysunku i malarstwa 
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolbromiacy” 
10:10 - 11:00 Świat Małego Odkrywcy - dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat 
11:15 - 12:00 Zajęcia plastyczne 
12:30 - 13:30 Świat Małego Odkrywcy - dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat 
21:30 Dyskoteka dla Dorosłych 
=16 kwietnia
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=17 kwietnia
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 

taneczne dla dzieci i młodzieży 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne 
=18 kwietnia
15:00 Nauka gry na gitarze 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
17:30 - 18:45 Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=19 kwietnia
15:00 Nauka gry na gitarze 

=14 kwietnia
10:00 - 11:15 Poranek podróżników 
12:30 - 15:30 Można łatwiej z tymi dziećmi?! - 
Konferencja dla Rodziców organizowana przez 
Centrum Helen Doron w Olkuszu 
=19 kwietnia
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla seniorów 
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat 

=17 kwietnia
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
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 zgroma-
dzono 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.
=Do 16 kwietnia trwa wystawa malarstwa 
i grafiki Małgorzaty Małek

=14 kwietnia
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
=16 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Fitness 60+ 
=17 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 17:45 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:30 - 18:15 Aqua aerobic - Basen w Bukownie
18:00 - 18:55 Dance aerobic 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 
=18 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:00 - 18:00 Plastyka dla dzieci 
17:00 - 18:00 Zumbomania 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:00 - 20:00 SztukAkademia 
=19 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 19:15 Język angielski (podział na grupy) 
16:30 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:00 - 18:55 Trening interwałowy 

=16 kwietnia
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
=17 kwietnia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
16:30 - 19:30 Spotkanie klubu 

Dungeons&Dragons (gier RPG) 
17:30 - 18:30 Język angielski dla dorosłych 
(poziom podstawowy) 
18:30 - 19:30 Konwersacje języka angielskiego 
18:30 - 19:30 Zumba 
=18 kwietnia
16:00 Olkuski Teatrzyk (zajęcia dla dzieci) 
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 Język niemiecki dla dorosłych 
=19 kwietnia
17:00 - 18:00 Język rosyjski dla dorosłych 
(poziom podstawowy) 
17:00 - 18:00 Malowanie na szkle 

=Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 
z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
www.swdw.pl

=16 kwietnia
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) - SP 4 
Olkusz, ul. Nullo 36
17:15 - 18:15 Zumba (Iza) - SP 4 Olkusz, ul. Nullo 36
17:30 - 18:30 Pilates (Asia) - SP 10 Olkusz, ul. 
Żeromskiego 1
17:50 - 18:45 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 20:00 Warsztaty tematyczne - SP Osiek
19:00 - 20:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
=17 kwietnia
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
17:30 - 18:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. Długa 67
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
=18 kwietnia
17:15 - 18:15 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 6 
Olkusz, ul. Długa 67
17:50 - 18:45 Pilates (Asia) - SP 1 Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 19:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek
=19 kwietnia
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. Długa 67
18:00 - 19:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1 16 kwietnia
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) - SP 4 
Olkusz, ul. Nullo 36
17:15 - 18:15 Zumba (Iza) - SP 4 Olkusz, ul. Nullo 36
17:30 - 18:30 Pilates (Asia) - SP 10 Olkusz, ul. 
Żeromskiego 1
17:50 - 18:45 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 20:00 Warsztaty tematyczne - SP Osiek
19:00 - 20:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
=17 kwietnia
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
17:30 - 18:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. Długa 67
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
=18 kwietnia
17:15 - 18:15 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 6 
Olkusz, ul. Długa 67
17:50 - 18:45 Pilates (Asia) - SP 1 Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 19:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek
=19 kwietnia
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. Długa 67
18:00 - 19:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1

=15 kwietnia
10:00 Wiosenna Wędrówka z Amonitem po 
Dolinie Wodącej - Smoleń / Dolina Wodącej

KALENDARIUM

Uwaga artyści!
Do końca kwietnia 2018 roku czekamy na zgłoszenia  

odnośnie wystawy Artystów Olkuskich.

Zainteresowanych twórców prosimy o dostarczenie pracy 
wraz z jej opisem (autor, tytuł, technika) i zdjęciem w formie 
elektronicznej (JPG). Dostarczać materiały można na płycie 

CD, DVD, itp., do siedziby BWA (Olkusz, ul. Szpitalna 34)  
lub pocztą elektroniczną: galeriaolkusz@op.pl

Wernisaż wystawy odbędzie się 18.05.2018 r.
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Dach pełni niezwykle istotną funkcję – 
chroni zarówno konstrukcję budynku, jak 
i jego mieszkańców przed oddziaływaniem 
zmiennych warunków pogodowych oraz 
utratą ciepła. W  wyniku nieprzerwanej 
ekspozycji na promienie UV, wiatr i opady 
atmosferyczne, dach co pewien czas może 
wymagać odnowienia. Jedynie jeśli zo-
stanie prawidłowo zabezpieczony, będzie 
mógł spełniać swoją funkcję, a my zapew-
nimy sobie spokój na dłuższy czas. 

Stare powłoki – kontrola 
przyczepności 

Najważniejszą czynnością, jaką należy 
wykonać przed przystąpieniem do prac ma-
larskich jest właściwe przygotowanie podło-
ża. W tym celu niezbędne jest usunięcie zanie-
czyszczeń i  starej, luźno przylegającej farby 
oraz dokładne oczyszczenie ognisk rdzy. Ko-
rozję można usunąć ręcznie, używając drucia-
nej szczotki.

Pozostałości, których nie udało się usunąć 
szczotką zeszlifujmy i  doczyśćmy papierem 
ściernym do odsłonięcia metalu. Oczyszczone 
ze rdzy miejsca i ubytki powłoki cynkowej za-
gruntujmy produktem Śnieżka Na Dach – Far-
ba Gruntująca. W przypadku bardzo starych 
lub nieznanych powłok malarskich warto za-
gruntować całą powierzchnię.

Mycie i czyszczenie dachu
Po zakończonym szlifowaniu dach powi-

nien zostać odpylony, odtłuszczony i  staran-

nie umyty. Nowe powierzchnie dachowe moż-
na odtłuścić wodnym roztworem preparatu do 
czyszczenia dachu Śnieżka Na dach.

Najlepiej będzie użyć myjki ciśnieniowej 
do spłukania połaci dachu, a  jeśli jej nie po-
siadamy, możemy to zrobić ręcznie, za pomo-
cą szczotki, gąbki i  innych przyborów. Warto 
zainwestować w  specjalne preparaty do my-
cia i  odtłuszczania dachu, zamiast stosować 
domowe detergenty, które mogą negatywnie 
wpłynąć na przyczepność powłoki do podłoża.

Wybór odpowiedniego 
produktu

Po prawidłowym przygotowaniu podłoża, 
czas na wybór właściwej farby. W stworzeniu 
trwałej i  skutecznej ochrony antykorozyjnej 
pomóc może zastosowanie Śnieżki Na Dach. 
Produkt ten doskonale nadaje się do ochronno-
-dekoracyjnego malowania zarówno nowych, 
jak i poddanych renowacji zewnętrznych po-
wierzchni metalowych – ocynkowanych, stalo-
wych i aluminiowych. Jest to wysokiej jakości, 
szybkoschnąca poliwinylowo-akrylowa farba, 
która cechuje się podwyższoną ochroną na 
warunki atmosferyczne i UV, doskonałą przy-
czepnością do podłoży, wysoką elastycznością 
i trwałością powłoki. Śnieżka Na Dach szcze-
gólnie polecana jest do malowania dachów, ry-
nien, a także metalowych ogrodzeń, bram itp.

Malowanie właściwe
Renowację dachu najlepiej przeprowa-

dzać w  temperaturze otoczenia od +10°C 

do +25°C i  wilgotności powietrza nie prze-
kraczającej 80%. Należy unikać malowania 
wilgotnych i  mocno nagrzanych powierzchni 
np. w trakcie intensywnych letnich upałów po 
opadach.

Przed użyciem produkt należy dokładnie 
wymieszać. W  przypadku opakowań z  róż-
nych partii produkcyjnych zaleca się wymie-
szać farbę w jednym opakowaniu zbiorczym. 
Dla osiągnięcia jak najlepszego rezultatu za-

leca się, by nakładać minimum dwie warstwy 
farby w odstępie 6 godzin. Produkt aplikować 
można za pomocą pędzla, wałka, natrysku 
hydrodynamicznego, bądź natrysku pneuma-
tycznego. Podczas malowania unikajmy wcie-
rania farby oraz jej wielokrotnego pociągania 
pędzlem, które może rozmiękczyć poprzednie 
warstwy i wpłynąć na wygląd powłoki.

Po malowaniu pamiętajmy o wyczyszcze-
niu narzędzi rozcieńczalnikiem Śnieżka Na 
dach, który można zastosować również do do-
stosowania farb Śnieżka Na dach do lepkości 
roboczej.

Śnieżka DACH SYSTEM to produkty dedy-
kowane zabezpieczaniu powierzchni metalo-
wych znajdujących się na zewnątrz. W skład 
systemu wchodzą produkty Śnieżka Na dach: 
farba poliwinylowo-akrylowa, farba gruntu-
jąca, Preparat do czyszczenia dachu i  roz-
cieńczalnik. Zastosowanie pełnego zestawu 
zapewnia najtrwalsze zabezpieczenie malo-
wanych powierzchni.

Posiadanie solidnego dachu nad głową ma 
ogromne znaczenie dla wszystkich mieszkań-
ców domu. Będąc stale narażonym na oddzia-
ływanie zmiennych czynników atmosferycz-
nych, wymaga co pewien czas konserwacji. 
Gdy dach, a wraz z nim cały dom zaczynają 
wyglądać nieestetycznie, najczęściej wystar-
czy jedynie malowanie. Prawidłowo prze-
prowadzone prace renowacyjne z pewnością 
przyczynią się do tego, iż odnowiony dach 
będzie służył domownikom przez kolejne lata.

Źródło: www.śnieżka.pl

Trudno wyobrazić sobie układ prost-
szy niż ułożona na kilku wspornikach 
płyta. Tym bardziej, jeśli wsporniki mają 
regulowaną wysokość i można w pewnym 
zakresie niwelować za ich pomocą nierów-
ności gruntu. Pozwala to na szybkie wyko-
nanie nawierzchni na różnych podłożach. 
Co więcej – taka konstrukcja umożliwia 
łatwe - i w zasadzie bezinwazyjne - napra-
wy starych tarasów o nieszczelnej izolacji 
przeciwwilgociowej.

Bez pomyłek i błędów
Podstawową bolączką wszelkich wyko-

nywanych metodami nieco bardziej trady-
cyjnymi tarasów na stropach są trudności 
wykonawcze i związane z nimi błędy. Mogą 
one mieć różne źródła, skutek jednak zawsze 
jest jeden: nieszczelna warstwa izolacji prze-
ciwwilgociowej prowadząca do zawilgocenia 
stropu i jego erozji, oraz do zawilgocenia 
pomieszczeń znajdujących się pod stropem. 
Może to wynikać ze źle przygotowanego pod-
łoża, błędnie dobranych materiałów, wadliwie 
wykonanej warstwy izolacji lub zwykłych 
uszkodzeń mechanicznych warstwy izolacyj-
nej powstałych podczas dalszych prac. 

Pośrednim powodem jest tu więc z jednej 
strony bardzo duży stopień skomplikowania 
prac, a z drugiej fakt, że zastosowanie płytek 
terakotowych klejonych do podłoża bardzo 
zawęża ilość możliwych do zastosowania ma-
teriałów izolacyjnych, eliminując z użycia te 
najskuteczniejsze jak membrany dachowe czy 
powłoki bitumiczne. Z drugiej strony zastoso-
wanie tarasu wentylowanego umożliwia w za-
sadzie dowolny wybór materiału izolacyjnego, 
a więc jednocześnie eliminuje praktycznie 
wszystkie wady tarasów na stropach. Jedy-

nym pozostającym wymaganiem technicz-
nym jest właściwe ukształtowanie spadków, 
tak aby możliwe było odprowadzenie wody 
deszczowej z powierzchni tarasu. Warto przy 
tym pamiętać, że w wypadku tarasu wentylo-
wanego woda spływa pod jego powierzchnią, 
a nie po niej. Taki układ daje jeszcze jedną 
ogromną zaletę – nie wymaga stosowania kil-
kucentymetrowego progu przed drzwiami ta-
rasowymi. A dokładniej rzecz ujmując – próg 
pozostaje, ale poniżej nawierzchni tarasu. 
Możemy więc w banalnie prosty sposób uzy-
skać wrażenie podłogi płynnie i bez żadnych 
uskoków przechodzącej w taras, tym istotniej-
sze im większa jest szerokość przejścia.

Renowacja jak z … bajki 
Technologia tarasu wentylowanego do-

skonale nadaje się również do naprawy ist-
niejących nieszczelnych tarasów na dachach, 
wykonanych w sposób tradycyjny przy pomo-
cy płytek ceramicznych układanych na war-
stwę izolacji przeciwwilgociowej. Tradycyjną 
metodą naprawy byłoby zerwanie wszystkich 
warstw aż do konstrukcji stropu (najczęściej 
w wyniku działania wody i mrozu w war-
stwach wykończeniowych nie ma już co ra-
tować) i ułożenie ich od nowa. Pomijając pra-
cochłonność i koszt takiego rozwiązania, jest 
ono obarczone dokładnie taką samą groźbą 
błędu jak przed naprawą. Można więc zaryzy-

kować stwierdzenie, że w dużej części jest to 
tylko forma odroczenia wyroku. Tymczasem 
stosując technologię tarasu wentylowanego 
wystarczy w tym wypadku położyć na istnie-
jące kafle nową warstwę izolacji przeciwwil-
gociowej i na niej ułożyć nową powierzchnię 
posadzki. Trzeba tylko pamiętać aby taką 
naprawę wykonywać przy ciepłej i suchej 
pogodzie, tak, aby nieszczelny taras zdążył 
przeschnąć. Nowa izolacja nie jest już po-
włoką nakładaną na beton za pomocą pędzla 
czy natryskiwaną (a to właśnie sposób apli-
kacji jest najczęściej powodem powstawania 
nieszczelności), ale folią lub membraną roz-
wijaną z rolki, której szczelność gwarantuje 
producent. Dodatkowo jeśli w czasie eksplo-
atacji izolacja zostanie jednak uszkodzona, 
jej naprawa będzie polegać wyłącznie na pod-
niesieniu płyt tarasowych nad uszkodzonym 
miejscem, załataniu go i ponownym ułożeniu 
płyt. Jedynym ograniczeniem jest tu koniecz-
ność posiadania odpowiedniego zapasu wyso-
kości od powierzchni starego tarasu do spodu 
drzwi na niego prowadzących. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat 
możliwości i prawidłowego układania tarasu 
wentylowanego można znaleźć na stronie: 
https://kostkabrukowa.buszrem.pl/projects/
taras-wentylowany/. Na rysunku:
1. Ściana piwnicy
2. Izolacja termiczna ścian piwnicy
3. Strop nad piwnicą
4. Izolacja termiczna stropu
5. Wylewka betonowa ze spadkiem
6. Obróbka blacharska krawędzi
7. Izolacja przeciwwilgociowa stropu
8. Wspornik tarasu
9. Płyty tarasowe

Źródło: http://www.pressoffice.pl
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Stalowy dach - jak go oczyścić 
i przygotować do malowania

Taras wentylowany - optymalne rozwiązanie
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Odtłuszczanie ścian przed malowa-
niem to jedna z podstawowych czynności, 
mających na celu właściwe przygotowanie 
powierzchni przed pracami malarskimi. 
Niestety często słyszy się o pomijaniu tego 
procesu, a  takie zaniedbanie skutkować 
może uzyskaniem zarówno nieestetycznej, 
jak też nietrwałej powłoki. 

Czym odtłuszczać ściany?
Skuteczne odtłuszczanie ścian przed 

malowaniem zapewni znane i  sprawdzone 
przez wielu fachowców i  majsterkowiczów 
mydło malarskie. Ten tani, niezawodny i  ła-
two dostępny produkt zagwarantuje najlepsze 
przygotowanie powierzchni przed dalszymi 
pracami. Kupić je można od ręki w  każdym 
sklepie z artykułami malarskimi, chemiczny-
mi i  budowlanymi. Za pomocą mydła malar-
skiego usuniemy ze ściany tłuste plamy oraz 
inne zabrudzenia, które mogą wpłynąć na 
gorszą przyczepność farby, jej krycie, i wpły-
nąć na niejednorodność koloru pomalowanej 
powierzchni.

Jak odtłuszczać 
powierzchnię ścian?

Mydło malarskie występuje w postaci gę-
stej pasty, którą odpowiednio rozcieńcza się 
w ciepłej wodzie, a następnie aplikuje za po-
mocą dużego pędzla tzw. ławkowca. Przygo-
towanie roztworu oraz nanoszenie produktu 
jest niezwykle szybkie i  bezproblemowe, na-
wet jeśli do tej pory nie mieliśmy okazji prze-

prowadzać prac związanych z  odtłuszcza-
niem ścian przed malowaniem. Po nałożeniu 
warstwy mydła malarskiego, należy następ-
nie przemyć ścianę czystą wodą i poczekać do 
całkowitego wyschnięcia, zapewniając wła-
ściwą wentylację pomieszczenia. Ściana po-
winna być sucha po około 30 minutach. Warto 
poczekać kilka dodatkowych minut, aby mieć 
pewność, że powierzchnia nie jest wilgotna, co 
mogłoby spowodować pojawienie się pęche-

rzy po malowaniu. Jeśli mamy do czynienia 
z wyjątkowo silnymi zabrudzeniami, możemy 
przeprowadzić proces mycia ściany dwukrot-
nie, aby mieć całkowitą pewność doskonałego 
krycia nowej farby, co ma szczególne znacze-
nie podczas malowania ścian na jasne kolory.

Czy każdą ścianę należy 
umyć?

Zdecydowanie zaleca się umycie każdej 
ściany przed malowaniem, a  przynajmniej 
jej najbardziej użytkowanych fragmentów 
(okolice włączników światła, stołów, kanap). 
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, 
w  których występują widoczne zabrudzenia, 
takie jak ślady po butach, oponach rowero-
wych, przy legowisku psa. Mydło malarskie 
sprawdzi się jednak nie tylko w  przedpoko-
jach. Pomoże usunąć także ślady po kredkach 
oraz plamy związane z  częstym dotykaniem 
ścian brudnymi rękoma w pokoju dziecięcym. 
Mydło malarskie pozwoli pozbyć się tłustych 
plam z okolic płyty indukcyjnej i piecyka, ale 
także wyczyści niewidoczne na pierwszy rzut 
oka ślady po starym kleju, kurz, pył, a  tak-
że wcześniejsze zaprawy i  resztki tapet. Co 
bardzo ważne, roztwór mydła malarskiego 
pomaga także usunąć mikroogranizmy, dlate-
go oprócz preparatu grzybójczego zaleca się 
jego stosowanie w  przypadku zagrzybionych 
ścian. Odtłuszczanie ścian przed malowaniem 
to dobra praktyka, która zaowocuje lepszym 
kryciem i wyglądem gotowej ściany.

Jak to działa?
Mydło malarskie to mieszanina soli sodo-

wych i potasowych wyższych kwasów tłuszczo-
wych. Zawiera cząsteczki o budowie dipolowej, 
które zmiękczają i odrywają hydrofobowe czą-
steczki zabrudzeń od ściany. Ten specjalistycz-
ny i tani preparat jest zdecydowanie lepszy od 
domowych środków czystości, które mogą być 
nie tylko mniej skuteczne, ale zawierać także 
np. substancje nabłyszczające i  inne dodatki, 
które mogą wpłynąć na gorszą przyczepność 
farby. Mydło malarskie jest bezpieczne w użyt-
kowaniu i nie zawiera substancji drażniących.

Nie tylko do ścian
Odtłuszczanie ścian przed malowaniem to 

nie jedyne zastosowanie mydła malarskiego. 
Doskonale sprawdzi się również do usuwania 
zabrudzeń po farbach i kleju z odzieży robo-
czej, narzędzi, a  także podłóg i  mebli, dzięki 
czemu nie trzeba ponosić dodatkowych wydat-
ków związanych z zakupami przed remontem 
oraz w pełni wykorzystać zakupiony produkt.

Ważne:
W przypadku uporczywych, tłustych plam, 

oprócz zastosowania mydła malarskiego nie-
zbędne jest użycie farby na plamy (np. Śnieżka 
Zacieki – plamy) która wzmocni podłoże i izolu-
je plamę. Śnieżka Zacieki – plamy ze względu 
na swoje właściwości zalecana jest szczególnie 
do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, 
sadzy, nikotynie i oleju oraz innych tłuszczach.

Źródło: www.śnieżka.pl
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Jak i czym odtłuścić ścianę  
przed malowaniem?Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa poddasza jest 

niezmiernie ważną kwestią gdy podejmuje się decyzję 
o zagospodarowaniu jego nieużytkowej przestrzeni. 
Oczekuje się, że takie wnętrze będzie suche, przytulne 
i ciepłe, natomiast rachunki za eksploatację, mimo upły-
wu lat, możliwie jak najniższe. 

Również architekci i projektanci takich przestrzeni, przywiązują 
ogromną wagę do efektywnej izolacji poddaszy. Przy odpowiednio 
zaizolowanych fasadach budynku i ścianach, nieprawidłowo ocieplo-
ne poddasze czy dach mogą być odpowiedzialne za późniejsze, często 
dość znaczne straty ciepła. Dodatkowo należy pamiętać, że ewentual-
ne błędy popełnione przy izolowaniu poddaszy nie ujawniają się od 
razu, ale dopiero po kilku latach od zakończenia prac. Natomiast ich 
wykrycie, a następnie naprawa są stosunkowo trudnym, czasochłon-
nym i dość kosztownym procesem. Dlatego niezmiernie istotny jest 
wybór właściwych materiałów i metod do izolacji termicznej, przeciw-
wilgociowej, przeciwwiatrowej i coraz częściej również akustycznej, 
poddaszy, zwłaszcza tych, które przez większość swojego istnienia 
stanowiły przestrzeń nieużytkową.

Wielu inwestorów i wykonawców przy wyborze materiałów izo-
lacyjnych uważa parametry termoizolacyjne (m.in. niski współczynnik 
przewodzenia ciepła, λ), dobrą przyczepność oraz właściwie dobraną 
wytrzymałość mechaniczną czy grubość, za kluczowe. Te parametry 
wybieranego materiału izolacyjnego oraz właściwe wykonanie całej 
izolacji są bardzo istotne przy izolowaniu nie tylko poddasza, ale prak-
tycznie wszystkich powierzchni przyczyniających się do zwiększania 
ewentualnych strat ciepła. 

Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań do efektywnej i szyb-
kiej izolacji poddaszy jest poliuretanowa pianka natryskowa (pianka 
PUR) – zarówno pianka sztywna o strukturze zamkniętokomórkowej 
jak i pół-sztywna o strukturze otwartokomórkowej. W porównaniu 

do alternatywnych materiałów do izolacji poddaszy, pianka poliure-
tanowa ma jeden z najniższych współczynników przewodzenia ciepła, 
λ ≥ 0,021 W/(m·K). Równie wyróżniające dla natryskowej pianki 
poliuretanowej są jej parametry wytrzymałościowe. Przykładowo wy-
trzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym dla pianki 
zamokniętokomórkowej wynosi co najmniej 270 kPa, natomiast dla 
pianki o strukturze otwartokomórkowej do najmniej  6  kPa. Waż-
nym parametrem jest również współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej, który w przypadku materiałów budowlanych podaje ich pa-
roprzepuszczalność w odniesieniu do powietrza. Natryskowe pianki 
poliuretanowe, zwłaszcza te o strukturze otwartokomórkowej mają 
bardzo korzystną wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (μ 3), przy 
jednoczesnym wskaźniku pochłaniania dźwięku αW = 0,50. 

Mimo tych licznych zalet, ważne jest, że całkowity koszt takiej izo-
lacji w przeliczeniu, pozostaje nadal dość porównywalny do innych 
technologii, a czasem nawet niższy, zwłaszcza w przypadku gdy izolacja 
poddaszy wymaga mniejszej ilości materiału. Dodatkowo ze względu 
na swoją porównywalnie niską gęstość (otwarta komórka ≥ 7 kg/m3 
i zamknięta komórka ≥ 36 kg/m3) a tym samym porównywalnie niską 
wagę, izolacja na bazie poliuretanowej pianki natryskowej nie obciąża 
konstrukcji budynku. Ponadto piankę poliuretanową cechuje obniżo-
na nasiąkliwość wody, dzięki czemu mimo upływu lat i zmieniających 
się warunków atmosferycznych, zachowuje ona swoje właściwości 
termoizolacyjne oraz te związane z pochłanianiem dźwięku. Do in-
nych zalet pianki PUR należy również: wysoka wydajność i doskonała 
przyczepność do różnych materiałów budowalnych m.in. do betonu, 
blachy oraz drewna. Dodatkowo technologia natryskowa gwaran-
tuje bezspoinowość izolacji, co skutecznie eliminuje pojawienie się 
ewentualnych mostków termicznych odpowiedzialnych za liczne straty 
ciepła. Wszystkie te zalety potęguje fakt, że pianka poliuretanowa wy-
kazuje dużą odporność chemiczna i biologiczna. Systemy natryskowej 
pianki poliuretanowej to innowacyjne izolacje poddaszy, zwłaszcza 

tych o bardzo dużych i nieregularnych powierzchniach. Obok wyróż-
niającego się materiału jakim jest pianka poliuretanowa, znajduje 
się zaawansowana technologia nanoszenia. Sprawia ona, że podczas 
natrysku, produkt zwiększa swoją powierzchnię kilkukrotnie i to zale-
dwie w przeciągu kliku sekund. W ten sposób izoluje się powierzch-
nię, jednocześnie tworząc jednolitą, bezspoinową i energooszczędną 
powłokę. Poliuretanowe izolacje natryskowe dokładnie wypełniają 
praktycznie każdą szczelinę, łącze, oraz wolne przestrzenie.

Systemy natryskowych pian poliuretanowych m.in. produkty znaj-
dujące się w ofercie spółki PCC PRODEX tj. system Ekoprodur S0310 
i Ekoprodur S0329 - cechuje bardzo wysoka skuteczność, szybkość i ła-
twość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia. Nie-
zwykle istotną cechą systemów natryskowych PUR jest sama metoda 
bezpośredniej aplikacji produktu na izolowane powierzchnie. W sys-
temie PUR wykorzystuje się specjalistyczne agregaty wysokociśnienio-
we zapewniające dokładne wymieszanie składników, a tym samym 
precyzyjne i skuteczne wykonanie izolacji. Możliwość bezpośrednie-
go, szybkiego i stosunkowo łatwego wykonania natrysku pianką PUR 
w procesie zagospodarowywania nieużytkowego poddasza budynku 
niewspółmiernie skraca czas pracy oraz na lata zapewnia bezspoino-
we zabezpieczenie termiczne, akustyczne oraz wiatro- i hydroizolacyj-
ne otrzymanego pomieszczenia użytkowego.

PCC PRODEX Sp. z o. o. 
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny Infolinia: +48 71 794 34 13

www.pcc-prodex.eu, e-mail: prodex@pcc.eu
Serdecznie zapraszamy na portal produktowy Grupy PCC:  

www.products.pcc.eu/pl/

Systemy natryskowej pianki poliuretanowej pierwszym 
krokiem przy zagospodarowaniu nieużytkowego poddasza
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Elementy metalowe znajdujące się na 
zewnątrz naszych domów, częściej narażo-
ne są na procesy korodowania. Niewątpli-
wie do takich stalowych konstrukcji może-
my zaliczyć balustrady balkonowe, które 
źle zabezpieczone przed korozją, będą wy-
magały częstych renowacji. W jaki sposób 
zadbać o naszą balkonową przestrzeń? Po 
krótce przedstawiamy kolejne etapy wła-
ściwego odrestaurowania tarasowej balu-
strady. 

Oczyszczanie balustrady
Pierwszy etap odświeżania balustrady roz-

poczynamy od jej dokładnego oczyszczenia. 
Najlepiej wykorzystać do tego celu metalową 
szczotkę (miedzianą, mosiężną lub stalową), 
która   umożliwi nam skuteczne odczyszcze-
nie stalowych poręczy zarówno z rdzy, kurzu 
czy też starej farby. Po usunięciu wszystkich 
zanieczyszczeń, za pomocą papieru ściernego 
wyrównujemy powierzchnię balustrady.

Na koniec, chcąc zniwelować wszelkie za-
tłuszczenia przemywamy jej obszar szmatką 
zwilżoną rozpuszczalnikiem. Gdy podłoże jest 
w  stanie dobrym, po uprzednim odtłuszcze-
niu, nanosimy na nie odpowiednio dobraną 
gruntoemalię na rdzę.

Zabezpieczenie  
przed korozją

Po oczyszczeniu metalowej balustrady 
możemy śmiało przystąpić do kolejnego waż-

nego etapu -  odpowiedniego zabezpieczenia 
powierzchni przed powstawaniem ognisk 
korozji. Konstrukcje metalowe tego typu są 
szczególnie podatne na czynniki zewnętrzne, 
dlatego tak istotny jest właściwy dobór farby 
korozyjnej spełniającej również funkcję pod-
kładową. Wybierając preparat należy zwrócić 
uwagę na jego właściwości ochronno-dekora-
cyjne, m.in. dobrą przyczepność do podłoża, 
podwyższoną odporność na warunki atmosfe-
ryczne i UV oraz zwiększoną powierzchnię na 
uderzenia i  zarysowania. Produktem, który 
doskonale nadaje się do renowacji starych po-

włok stalowych jest Śnieżka na Rdzę.
Oprócz parametrów zabezpieczających 

przed powstawaniem korozji, posiada sze-
roką paletę barw do zastosowania. Stosując 
tę gruntoemalię niewątpliwie oszczędzamy 
na czasie, gdyż ewentualne kolejne warstwy 
preparatu nanosimy w  czasie do 1,5 godzi-
ny, uzyskując odpowiednią grubość warstwy, 
co wpływa na zabezpieczenie malowanego 
podłoża. Innym, równie skutecznym rozwią-
zaniem jest użycie Śnieżki Supermal Emalii 
Chlorokauczukowej.

Odmalowanie metalowej 
balustrady

Balustradę malujemy za pomocą miękkie-
go, płaskiego pędzla z  włosiem jednorodnie 
zakończonym, wałkiem bądź też za pomocą 
pistoletu natryskowego. Przed rozpoczęciem 
i  w trakcie prac renowacyjnych musimy pa-
miętać o mieszaniu wybranej farby  i stosowa-
niu się do wytycznych producenta.

Jeżeli istnieje taka potrzeba (używany 
preparat jest zbyt gęsty), rozcieńczamy go 
dodając odpowiedniego rozcieńczalnika. War-
to również podkreślić, iż nie powinniśmy ma-
lować podczas niesprzyjających warunków 
atmosferycznych: upałów, opadów deszczu, 
mgły oraz na wilgotnym podłożu. Podczas po-
krywania powierzchni emulsją antykorozyj-
ną, zwracamy szczególną uwagę na dokładne 
wymalowanie wszystkich krawędzi, kątów 
i połączeń metalu z posadzką balkonu. Proces 
malowania wykonujemy według wskazówek 
zamieszczonych na opakowaniu. Powłokę po-
krywamy preparatem w temperaturze otocze-
nia 10-25 st. Celsjusza oraz wilgotności powie-
trza poniżej 80 procent.

Zastosowanie się do powyższych zasad, 
z pewnością zredukuje potrzebę częstego od-
nawiania rdzewiejącej balustrady balkonowej 
i  pozwoli cieszyć się jej estetycznym wyglą-
dem przez długi czas.

Źródło: www.śnieżka.pl

Drewniane meble są piękne, stylowe 
i  naprawdę trwałe – potrafią przetrwać 
lata i służyć kolejnym pokoleniom. To jed-
nak przedmioty codziennego użytku, które 
każdego dnia są narażone na zabrudzenia 
i pojawianie się nieestetycznych zacieków 
na ich powierzchni. Co w  takim wypadku 
zrobić? Jak pozbyć się plam i przywrócić 
drewnianym meblom ich nieskazitelny wy-
gląd?

Przyczyny zacieków  
na drewnie

Zacieki mogą pojawić się na drewnie 
z wielu powodów. Jednym z najczęstszych jest 
rozlana woda, która wsiąknęła w powierzch-
nię drewna. Często również zdarza nam się 
postawić na drewnianym stole lub blacie ku-
chennym gorący garnek, po którym zostają 
nieestetyczne białe ślady. Na drewnie zostają 
również plamy po innych substancjach, takich 
jak kawa, alkohol, klej, atrament czy wosk ze 
świecy.

Jak usunąć zacieki  
na drewnie?

W zależności od tego, z  jakim rodzajem 
plamy bądź zacieku mamy do czynienia, mu-
simy wybrać odpowiedni środek do jej usunię-
cia.

Plamy z wody na drewnie usuniemy za po-
mocą żelazka lub suszarki do włosów. Gorące 
powietrze i wysoka temperatura powodują, że 
nagromadzona woda odparowuje, a widoczne 

zacieki znikają. W tym wypadku rozkładamy 
w miejscu zacieku kawałek bawełnianej tka-
niny i przeprasowujemy żelazkiem bez wody 
do momentu, aż ślady znikną. Używając su-
szarki, zbliżamy, a  po chwili oddalamy stru-
mień gorącego powietrza do zacieku.

W przypadku śladów pozostawionych 
przez gorące naczynie należy przygotować 
mieszankę z  oliwy z  oliwek oraz soli, a  na-
stępnie pozostawić ją na 3  godziny na pla-
mie. Potem usuwamy papkę i polerujemy po-
wierzchnię bawełnianą szmatką. Używajmy 
tylko miękkich i czystych tkanin, które nie po-
rysują mebli i dokładnie usuną zabrudzenia.

Każdy płyn, jaki zostanie rozlany na po-
wierzchni drewna, należy natychmiast ze-
trzeć. Alkohol i  kawę usuwamy bawełnianą 
szmatką, atrament i klej – wilgotną chustecz-
ką. W miejsce rozlanego alkoholu bądź kleju 
wcieramy olej lniany, ślad po kawie zmyjemy 
wodą z dodatkiem mydła, a resztki atramentu 
znikną za pomocą mleka lub soku z cytryny. 
Pamiętajmy, aby środków czyszczących nie 
nakładać bezpośrednio na drewno, ale nano-
sić je przy pomocy czystej szmatki.

Lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego 
drewniane meble, zwłaszcza te często użyt-
kowane, warto dobrze zabezpieczyć przed 
zabrudzeniami i  zaciekami. Pomogą nam 
w tym takie preparaty jak Impregnat Ochron-
no-Dekoracyjny Powłokotwórczy VIDARON, 
który dzięki dodatkowi Teflon™ surface pro-
tector głęboko penetruje i wzmacnia drewno, 
chroniąc je przed wodą, zabrudzeniami oraz 

mikroorganizmami (grzybami i  pleśnią). Po-
nadto impregnat ładnie podkreśli naturalne 
piękno drewna i widoczny rysunek słojów, zo-
stawiając eleganckie, matowe wykończenie.

Zacieki na drewnianej ścianie 
– jak się ich pozbyć?

Na drewnianych ścianach i  elewacji rów-
nież mogą pojawić się zacieki, najczęściej 
powstające pod wpływem wody i  wilgoci. 
Możemy je usunąć, delikatnie przecierając 
to miejsce papierem ściernym. Dzięki temu 
wyrównamy powierzchnię i  zmniejszymy wi-
doczność przebarwień.

Aby uniknąć powstawania nieestetycz-
nych plam, śladów i wilgotnych zacieków na 
ścianach i elewacji z drewna należy również 
je odpowiednio zabezpieczyć. W  tym celu 
stosujmy głęboko penetrujące impregnaty 
o  silnym działaniu, np.  Impregnat Ochronny 
– Gruntujący a następnie Impregnat Ochron-
no-Dekoracyjny Powłokotwórczy VIDARON. 
Zapewnią one skuteczną i długotrwałą ochro-
nę przed działaniem trudnych warunków at-
mosferycznych, grzybami i  insektami oraz 
uchronią drewno przed powstawaniem plam 
i zacieków.

Źródło: www.vidaron.pl
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Jak pozbyć się zacieków na drewnie? – 
porady eksperta

Jak odmalować balustradę 
i zabezpieczyć ją przed korozją?
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Płomieniówki - zwiększają
powierzchnię wymiany ciepła
w kominku

kratki

Komora spalania wyłożona
ceramiką Acumotte

Ocieplić dom jesienią? Albo na przy-
kład wczesną zimą? A może lepiej zacze-
kać z  tym do wiosny? Wybór pory roku 
na prace dociepleniowe ma podstawowe 
znaczenie – tak dla funkcjonalności, jak 
i trwałości elewacji. 

Główna zasada dotycząca ocieplania ścian 
zewnętrznych jesienią i  zimą jest prosta: le-
piej wstrzymajmy się do wiosny. Prowadzenie 
prac izolacyjnych przy niskich temperaturach 
z reguły wiąże się z ryzykiem – jeśli więc tylko 
możemy, wstrzymajmy się te kilka miesięcy. 
A co jeśli bardzo zależy nam na przyspiesze-
niu prac budowlanych? Wtedy musimy wie-
dzieć o kilku ważnych regułach.

A może by tak ocieplić dom 
wiosną lub latem?

Lepszego czasu nie będzie. A  to przede 
wszystkim dlatego, że optymalna tempera-
tura do rozpoczęcia i konsytuacji prac izola-
cyjnych wynosi od 5 do 25 st. C. I dotyczy nie 
tylko powietrza i  podłoża, ale też wody do 
przygotowania zaprawy – w  takich warun-
kach bardzo dobrze wiążą zarówno kleje, jak 
i np. cement.

W praktyce prowadzenie prac jest możli-
we także przy temperaturze poniżej 5 st. C., 
ale tylko i wyłącznie, kiedy mamy do dyspo-
zycji specjalny dodatek zimowy. Nie szkodzi 
mu spadek temperatury (szczególnie nocą) 
i niższa wilgotność – możemy mieć pewność, 
że właściwości techniczne materiału podsta-

wowego, w  tym kolor i  parametry dotyczące 
wytrzymałości zostaną zachowane. Jest to 
możliwe dzięki temu, że przyspiesza on wy-
sychanie i  utwardzanie – produkt szybciej 
staje się odporny na działanie niekorzystnych 
czynników atmosferycznych.

Pamiętaj! Temperatura podłoża i  otocze-
nia podczas nakładania i przez kolejne 8 go-
dzin nie mogą być niższe niż 0  st. C. Ważne 
jest także aby stosować wskazane przez pro-
ducenta przerwy technologiczne pomiędzy ko-
lejnymi etapami nakładania systemu.

Co do zasady, praca w  temperaturze od 
0 do 5 st. C sprawia, że wydłuża się czas wią-
zania zapraw (wpływ ma na to także wilgot-
ność względna powietrza). I  jeśli zdarzy się 
tak, że będzie zimno, a mimo to spróbujemy 
nałożyć farbę czy np. gotową masę tynkarską, 
to istnieje bardzo duże ryzyko, że te spłyną 
przy pierwszych większych opadach. 

A może by tak ocieplić dom 
jesienią albo zimą?

Przecież w końcu nie przez cały czas pa-
nują ujemne temperatury. Odradzamy – nie 
zawsze jest to bezpieczne. Przede wszystkim 
dlatego, że część produktów stosowanych 
w systemach wymaga użycia wody. Po drugie, 
nawet jeśli prace prowadzimy w dzień, kiedy 
panuje dodatnia temperatura, to w nocy mogą 
nas zaskoczyć przymrozki – większość za-
praw wymaga co najmniej 48 godzin na zwią-
zanie (i to w optymalnych warunkach).

Prowadzenie prac w  ujemnej temperatu-
rze spowoduje zamarzanie wody dodawanej 
do zapraw, co z  kolei doprowadzi do znisz-
czenia materiału. I  choć z  początku izolacja 
będzie wyglądała na dobrze przymocowaną, 
to prawdopodobieństwo, że odpadnie od muru 
na wiosnę jest bardzo duże. Inne zagrożenie? 
Jeśli duża będzie też wilgotność powietrza, to 
pojawienie się wykwitów solnych mamy gwa-
rantowane; w tym przypadku nie pomogą żad-
ne dostępne na rynku dodatki. 

Źródło: www.foveotech.pl

Kiedy ocieplać dom? – poznaj najlepsze 
pory roku na prace dociepleniowe

Drewno konstrukcyjne potrafi prze-
trwać lata w niezmienionym stanie, jednak 
pod jednym bardzo istotnym warunkiem – 
musi być odpowiednio zaimpregnowane. 
Przed czym należy zabezpieczyć drewno 
konstrukcyjne? Czym impregnować drew-
no konstrukcyjne i w jaki sposób to zrobić? 
Podpowiadamy.

Metody impregnacji drewna 
konstrukcyjnego

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie 
drewna konstrukcyjnego jest impregnacja 
ciśnieniowa lub zanurzeniowa. O  ile impre-
gnację ciśnieniową można wykonać jedynie 
w  profesjonalnej komorze, to impregnację 
metodą zanurzeniową można wykonać na-
wet w  warunkach domowych. Wystarczy od-
powiednio przygotować miejsce, w  którym 
możemy na przewidziany przez producenta 
czas zanurzyć impregnowane elementy. Jeśli 
jednak drewno konstrukcyjne, które musimy 
zabezpieczyć, jest na stałe zamontowane (np. 
altana),to pozostaje nam impregnacja za po-
mocą pędzla lub urządzenia do natrysku.

Jaki impregnat do drewna 
konstrukcyjnego?

Impregnat do drewna konstrukcyjnego 
musi spełniać kilka ważnych zadań. Po pierw-
sze, impregnat musi zabezpieczać skutecznie 
drewno przed grzybami oraz szkodnikami 
technicznymi drewna, a zarazem być przyja-

znym dla środowiska naturalnego oraz ludzi, 
którzy będą mieć kontakt z  zabezpieczonym 
drewnem. Po drugie, musi być to środek, który 
utrwala się w 100% w drewnie po impregnacji, 
aby w czasie składowania oraz montażu więź-
by dachowej nie został wymyty pozostawiając 
konstrukcję niezabezpieczoną. Po trzecie 
musi być dopuszczony do obrotu na terenie 

kraju Unii Europejskiej, w którym drewno zo-
stało zaimpregnowane oraz posiadać pełną 
dokumentację, która jest jawna. Po czwarte, 
dobrze żeby impregnat był łatwy w aplikacji.

Impregnat Konstrukcyjny 
Vidaron

Impregnat Konstrukcyjny Vidaron  jest 

przeznaczony do zabezpieczania drewna bu-
dowlanego przed działaniem owadów i  grzy-
bów domowych, które powodują jego głęboki 
rozkład. Specjalna receptura produktu spra-
wia, że głęboko penetruje on drewno, chroni 
przed działaniem warunków atmosferycznych 
i  jest niewymywalny. Dostępny jest w  dwóch 
wersjach produktowych: do natychmiastowe-
go użycia lub w formie koncentratu, wymaga-
jącego rozrobienia z wodą.

Jak impregnować drewno 
konstrukcyjne?

Warto pamiętać, że aplikacja i  wysycha-
nie impregnatu nie może odbywać się w złych 
warunkach atmosferycznych – optymalne 
warunki to temperatura podłoża i  otoczenia 
od +5°C do +30°C. Preparat można nanosić 
dwukrotnie pędzlem lub natryskiem, w odstę-
pach nie krótszych niż 2 godz. Impregnat Kon-
strukcyjny Vidaron nadaje się także do zabez-
pieczania drewna metodą zanurzenia całych 
elementów, w czasie nie krótszym niż 30 min 
lub poprzez zanurzenie w  komorach ciśnie-
niowych. Po zaimpregnowaniu drewno należy 
sezonować przez min. 72 godz. w zadaszonym 
miejscu, na przekładkach. Pomieszczenia, 
w  których zabezpieczono drewno prepara-
tem, można oddać do użytku po intensywnym 
wietrzeniu po trzech dobach.

Źródło: www.vidaron.pl
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Jak impregnować drewno 
konstrukcyjne - porady eksperta
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Szkło laminowane stanowi cieka-
wą propozycję jako materiał do wykoń-
czenia i zarazem urządzania wnętrz, 
a także jako materiał konstrukcyjny 
przy schodach czy balkonach jako balu-
strady. Z racji swoich właściwości jest 
często stosowany w pomieszczeniach 
kuchennych, łazienkowych – jest nie tyl-
ko dekoracyjny, ale również bezpieczny 
w użytkowaniu. 

Szkło laminowane jest stosowane wszę-
dzie tam, gdzie stłuczenie go mogłoby spo-
wodować zagrożenie dla osób znajdujących 
się w jego otoczeniu. Do laminowania szkła 
używane są folie EVA. Folie EVA w odróżnie-
niu od folii PVB są niehigroskopijne, a więc 
nie chłoną cząstek wody, co eliminuje ryzy-
ko delaminacji na krawędziach w zetknięciu 
z wilgocią. Dlatego z powodzeniem można je 
stosować wszędzie tam, gdzie szkło ma kon-
takt z wilgocią i wodą (daszki szklane, balu-
strady, szkło z grafiką do łazienek i pryszni-
ców oraz kuchni).

Szkło laminowane jest trwałe, zachowu-
je swój kolor i wytrzymałość i może być ła-
two czyszczone jak zwykłe szkło. Odporne 
jest na działanie większości kwasów i za-
sad, a nawet rozpuszczalników organicz-
nych .

Można zaprojektować szkło laminowa-
ne o różnych własnościach, najlepiej odpo-
wiadających konkretnemu zastosowaniu. 
Szkło laminowane może być wykonane ze 
szkła płaskiego lub giętego, hartowane 
lub wzmocnione termicznie, a także szkło 
zbrojone czy ornamentowe. Tafle szkła 
w szybach laminowanych mogą mieć uszla-

chetnioną powierzchnię przez emaliowanie, 
trawienie, piaskowanie, malowanie. Dla 
uzyskania efektów estetycznych lub zacho-
wania prywatności może być zastosowana 
folia bezbarwna, kolorowa jednobarwna 
(zwykła, opalizująca, metaliczna) lub z na-
niesionym wzorem, ale największym zainte-
resowaniem cieszą się naniesione na folię 
wielkogabarytowe fotografie – wykorzysta-
na jest wówczas technologia druku cyfrowe-
go o wysokiej rozdzielczości, przezroczysta 
lub matowa o różnym stopniu przezierności. 
Można też zalaminować z folią również siat-
ki metalowe, tkaniny, czyli prawie wszystko 
co można sobie wyobrazić. Elementy te zlo-
kalizowane wewnątrz szkła laminowanego, 
chronione z obu stron taflami szklanymi są 
zabezpieczone przed zabrudzeniem, odci-
skami palców, ścieraniem, uszkodzeniem 
czy działaniem środków czyszczących .

Jest też możliwość zalaminowania 
w międzywarstwach szkła laminowanego 
diod LED, dających różnokolorowe efekty 
świetlne. Mamy więc do dyspozycji trwałe 
wyroby, łatwe w utrzymaniu czystości, bez-
pieczne dla środowiska i zapewniające pełną 
ochronę pomieszczeń wewnątrz budynku. 
Dzięki zwiększonej wytrzymałości mogą 
powstawać dużych rozmiarów, cało szkla-
ne konstrukcje strukturalne, z elementami 
konstrukcyjnymi z innych materiałów ogra-
niczonymi do minimum, a więc optycznie 
niezauważalnymi, w których szkło jest nie 
tylko eleganckim wypełnieniem, ale przeno-
si również wszelkie obciążenia użytkowe.

Autor: SFG GLASS  Tomasz Zub

SZKŁO laminowane bezpieczne
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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 CATERPILLAR - TRANSPORT
Usługi koparko-ładowarką CATERPILAR. 

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

ton. W terenie trudnym.
Tel. 604 559 645
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