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Rząd nie doszedł do porozumienia 
z nauczycielami, więc ci w poniedzia-
łek 8 kwietnia br. rozpoczęli zapowia-
dany wcześniej bezterminowy strajk. 
Zajęcia w szkołach zostały odwołane. 
Jak zgodnie podkreślają  protestujący 
pedagodzy, strajk jest ostatecznością 
i nie jest wymierzony ani w uczniów, 
ani w ich rodziców – to walka o god-
ność dla zawodu.

www.przeglad.olkuski.pl
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Jesteś lokalnym rzemieśl-
nikiem, wykonujesz rękodzie-
ło, oferujesz ekologiczną lub 
regionalną żywność i chcesz 
pokazać mieszkańcom Olku-
sza, jak wspaniałe produkty 
powstają w twoim warsztacie 
lub wytwórni? Doskonałą oka-
zją będzie organizowany już 
po raz trzeci Jarmark Ręko-
dzieła i Produktów Lokalnych 
podczas Święta Srebra – Dni 
Olkusza 2019. Swój bezpłat-
ny udział w jarmarku można 
zgłaszać do 19 kwietnia! 

Podobnie jak w poprzednich 
edycjach imprezy, mile widziani są 
wytwórcy regionalnych wyrobów 
rzemieślniczych, użytkowych i ar-
tystycznych, biżuterii oraz natural-
nych produktów spożywczych i ko-
smetyków prowadzący działalność 
na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 
W miarę wolnych miejsc przyjmo-
wane będą również zgłoszenia rę-
kodzielników z pozostałych gmin 
Powiatu Olkuskiego.  

Rok temu w dwudziestu drew-
nianych domkach na ulicy Krakow-
skiej kupić można było ręcznie wy-
konane dekoracje do domu, chleby, 
wędliny, biżuterię, miody, zabawki 
dla dzieci, ekologiczne gry eduka-
cyjne, drewniane przybory domowe 
i wiele innych. Różnorodność ofero-
wanych produktów i ich jakość za-

chęcały uczestników Święta Srebra 
do oglądania i zakupów. 

- Zapraszam naszych lokalnych 
rzemieślników i producentów do 
wzięcia udziału w Jarmarku. Jest to 
bowiem doskonała okazja do bez-
płatnej i szerokiej promocji własnej 
działalności, która w wielu przypad-
kach zaowocowała nowymi klienta-
mi i interesującymi współpracami, 
nawet z zagranicznymi odbiorcami 
– mówi Roman Piaśnik, burmistrz 
Olkusza. 

Bezpłatna powierzchnia wysta-
wiennicza będzie przydzielana na 
podstawie poprawnie wypełnionego 
„Formularza zgłoszeniowego”. Wy-
pełniony formularz należy przesłać 
lub dostarczyć osobiście do dnia 
19 kwietnia 2019 roku na adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Biuro Promocji i Informacji Pu-
blicznej, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz. 
W przypadku preferowanej drogi 
elektronicznej, skan formularza na-
leży wysyłać na adres promocja@
olkusz.eu. Pytania można kierować 
również pod numerem telefonu  
32 626 01 60. Spośród nadesłanych 
ofert zostanie wybranych minimum 
10 wystawców, którzy otrzymają 
możliwość skorzystania z bezpłat-
nej powierzchni wystawienniczej 
w drewnianym domku o wymiarach 
3x2m.   

Regulamin Jarmarku oraz 
Formularz zgłoszenia dostępne na 
stronie www.olkusz.eu

JARMARK  RĘKODZIEŁA  
I PRODUKTÓW  LOKALNYCH

Zjednoczeni w proteście
olkusz

Piotr�Kubiczek

Dobiega końca pierwszy tydzień 
strajku nauczycieli. W gminie Ol-
kusz akcję protestacyjną każdego 
dnia popiera około pół tysiąca pra-
cowników oświaty. Ekstremalna 
sytuacja w placówkach edukacyj-
nych sprawia, że zajęcia lekcyjne 
są odwołane, jednak zbliżające się 
egzaminy ósmoklasistów wydają 
się być niezagrożone.

Zgodnie z zapowiedziami sa-
morządów i dyrekcji szkół, komisje 
egzaminacyjne, choć w okrojonym 
składzie, to jednak w zgodzie z rozpo-
rządzeniem ministerstwa będą pełniły 
swoje obowiązki. 

W poniedziałek, podczas pierw-
szego dnia strajku, w akcji protesta-
cyjnej w kulminacyjnym momencie 
w gminie Olkusz udział wzięło 557 
osób. We wtorek protest poparło 545 
nauczycieli różnego szczebla i różnych 
poziomów nauczania. W kolejnych 
dniach liczba protestujących nauczy-
cieli nico spadała, do 488 w czwartek. 
W strajku udział biorą wszyscy peda-
godzy – nauczyciele niezrzeszeni i ze 
związków zawodowych. Ramię w ra-

mię trzymają się nauczyciele z przyna-
leżnością do Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i NSZZ „Solidarność” i to 
pomimo iż w niedzielę „Solidarność” 
porozumiała się z rządem, oficjal-
nie wycofując się ze strajku. Decyzja 
związkowców w wielu przypadkach 
spowodowała, że nauczyciele solida-
ryzujący się dotychczas z NSZZ opusz-
czają związek oddając legitymacje

Wedle dostępnych danych w Ma-
łopolsce, w poniedziałek strajkowało 
1266 placówek oświatowych (77% 
objętych sporem), a w nich 25 642 
pracowników oświaty. Podobne liczby 
utzymują się aż do dzisiaj.

- Znaleźliśmy się w sytuacji eks-
tremalnej. Strajk jest ostatecznością. 
Jestem dumny z nauczycieli. Potrafią 
zapanować nad niełatwą sytuacją w 
szkołach. Dziękuję dyrekcjom wszyst-
kich strajkujących placówek. Pomimo 
tak smutnego czasu, dajecie sobie 
świetnie radę. Nie chodzicie przygnę-
bieni tylko żyjecie nadzieją. Zwracam 
również uwagę na postawę rodziców, 
którzy w większości nas popierają. 
Ze strony samorządów również od-
czuwamy spore wsparcie. Urzędnicy 
nas rozumieją – przekonuje Marek 
Krzykawski, prezes olkuskiego od-
działu ZNP.

- Nie pamiętam żebyśmy kiedykol-
wiek byli tak zjednoczeni. Przez te dwa 
dni pokazaliśmy, że mamy wspólny 
cel. Walczymy nie tylko o wynagrodze-
nie, ale przede wszystkim o godność. 
Ona została mocno nadszarpnięta 
głównie w ostatni weekend. Wiemy, 
o co walczymy, ale mimo to jesteśmy 
gotowi do ustępstw. Nie otrzymali-
śmy w zamian nic konkretnego, po-
za pakietem, o którym nawet nie da 
się rozmawiać, bo co to za podwyżka, 
która w perspektywie następnych lat 
nie jest żadną podwyżką? To kolej-
ny argument do tezy, że rządzący nie 
traktują nas poważnie – dodaje pre-
zes Krzykawski.

Strajkujący nauczyciele są moc-
no zmobilizowani. Żyją w przekona-
niu, że akcja protestacyjna musi być 
kontynuowana bez względu na to ile 
potrwa. Tylko wtedy będzie ona mia-
ła swój sens, kiedy rząd odpowie na 
wymagania pedagogów.

- Wszyscy walczymy o coś więcej 
niż podwyżki. Sądzę, że jest to jedna 
z najważniejszych pokojowych bitew 
ostatnich lat. Wierzę, że ją wygra-
my, dla dobra ogółu, tj. nauczycieli, 
uczniów, rodziców i całego społeczeń-
stwa – dodaje Marek Krzykawski.
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PODZIĘKOWANIA/KONDOLENCJE

Nauczyciele nie poszli w ślady 
innych grup społecznych i nie wyszli 
na ulicę. Zrobili jednak coś, co jesz-
cze do niedawna wydawało się być 
abstrakcją. Pomimo dzwonków nie 
weszli do klas, w ten sposób wyra-
żając swój sprzeciw wobec obecnej 
sytuacji w polskiej oświacie.

- Wszyscy nauczyciele są zmo-
tywowani całą tą sytuacją, która za-
istniała. Szczególnie oburzyło nas 
wczorajsze zachowanie „Solidarno-
ści”. Część z naszych koleżanek już 
postanowiła się z niej wypisać, w ten 
sposób okazując swoją dezaproba-
tę dla działań kierownictwa związ-
ku zawodowego. Walczymy o swoje 
prawa i swoją godność, a kto do-
prowadził do takiego dnia jak ten 
dzisiaj? Uważamy że rząd i ostatnie 
reformy, które nas mocno dotknę-
ły i wpłynęły na to, że jesteśmy tak 
zdeterminowani – mówi Barbara 
Tondos – przewodnicząca komitetu 
strajkowego w Szkole Podstawowej 
nr 9 w Olkuszu.

Mimo iż tradycyjne zajęcia lek-
cyjne w szkołach biorących udział 
w strajku w dniu dzisiejszym nie 
odbyły się, to jednak placówki dla 
uczniów były otwarte. Wszyscy ci, 
którzy pomimo informacji o ogól-
nopolskiej akcji protestacyjnej zde-
cydowali się posłać swoje dzieci do 
szkół czy przedszkoli w gminie Ol-
kusz i całym powiecie olkuskim, 
mogli liczyć na opiekę nad swoimi 
pociechami, najczęściej na świetli-
cach, gdzie uczniowie pozostawali 
pod okiem nauczycieli nieuczestni-
czących w strajku.

- Rano, zgodnie z harmonogra-
mem do wszystkich miejscowości wy-
jechały autobusy dowożące uczniów 
do szkoły. Wróciły puste, pewnie 
dlatego, że rodzice wcześniej otrzy-
mali od nas informacje, że mogą 
wystąpić problemy związane z pro-

wadzeniem lekcji. Szkoła jednak nie 
jest zamknięta, prowadzimy zaję-
cia opiekuńczo-wychowawcze dla 
wszystkich, którzy zdecydują się na 
przyjście, włącznie z wydawaniem 
posiłków. Tak będzie do zakończe-
nia akcji protestacyjnej – zaznacza 
Janusz Cieślik, dyrektor SP 9, który 
jednocześnie uspokaja, że egzaminy 
dla gimnazjalistów zaplanowane na 
najbliższe godziny, pomimo strajku 
odbędą się w swoim pierwotnym 
terminie.

- Jeśli chodzi o egzaminy, pra-
cujemy normalnie. Mamy powoła-
ne komisje i tzw. komisje awaryjne 
przynajmniej na dwa pierwsze dni 
egzaminu, czyli na środę i czwartek, 
kiedy testy odbywają się na dużych 
salach gimnastycznych – zapewnia 
dyrektor Cieślik.

W całym powiecie w zdecydo-
wanej większości strajkują placów-
ki edukacyjne różnego szczebla – od 
przedszkoli po szkoły ponadgimna-
zjalne. Normalne lekcje odbywają się 
jedynie w kilku przypadkach, głów-
nie w przedszkolach. Akcji protesta-
cyjnej w oświacie na tak dużą skalę 

w Polsce nie było przynajmniej od 
ćwierć wieku.

- Od lat 90-tych ubiegłego stu-
lecia Polska nie widziała takiego 
strajku. Nauczyciele to bardzo od-
powiedzialna grupa zawodowa, któ-
ra jeśli już posuwa się do takiego 
kroku, to jest on niejako ostatecz-
nością. Akcja nie jest skierowana 
przeciwko ani temu, ani innemu 
rządowi, tylko w ogóle przeciwko sy-
tuacji w oświacie. Według nas rząd 
powinien się zastanowić, jak oświata 
powinna wyglądać. I nie chodzi nam 
tylko o względy finansowe – choć 
te w swojej istocie są bardzo ważne 
– ale chodzi o poszanowanie tego 
zawodu, żeby nauczyciel był sza-
nowany w społeczeństwie, bo przez 
to młodzież będzie się lepiej kształ-
cić. Dlatego upominamy się o swoje 
prawa i prawa całego społeczeństwa 
– przekonuje Karol Szotek, członek 
komitetu strajkowego w IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Olkuszu.

- Nie wiem do czego to zmierza 
i czym się to skończy, ale uważam, że 
tak należy robić i co ważne młodzież 
nas rozumie i wspiera. Nie ukry-
wam, że jestem człowiekiem „Soli-

darności”, a mimo to protestuję. Nie 
uważam, że przynależność do kon-
kretnego związku zawodowego jest 
decydująca w sprawie przystąpienia 
do strajku. Przeszło 80% nauczy-
cieli nie należy do żądnego związku 
i strajkują, czyli jest to dowód na to, 
że nie strajkują związki, które gdzieś 
na górze rozgrywają swoje prywat-
ne partie, ale strajkują ludzie na co 
dzień uczący w szkołach – dodaje 
Karol Szotek.

Nauczyciel IV LO z kilkunasto-
letnim stażem wskazuje również na 
złożoność problemu. - Brak reform 
i brak dostatecznych konsultacji ze 
środowiskiem nauczycielskim przy 
okazji ostatnich decyzji związanych 
z likwidacją gimnazjów i powrotu do 
8-klasowej szkoły podstawowej. To 
wszystko pęczniało już od wielu lat 
i w końcu musiało wybuchnąć wła-
śnie teraz. To jak inżynieria społecz-
na, czyli nagromadzenie się różnych 
napięć, które eksplodowały w jakimś 
momencie. To nie jest żadna kam-
pania wyborcza, nikt nie mówi, że 
dany rząd jest zły. Po prosu miarka 
w środowisku nauczycielskim się 
przebrała – kwituje Szotek.

w powiecie olkuskim
OLKUSZ
W  całej gminie zdecydowana większość 
przedszkoli i  szkół podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Olkusz przyłączyła się 
do strajku. Placówki, które nie strajkują to: 
Szkoła Podstawowa w  Osieku, Szkoła Pod-
stawowa w Kosmolowie, Szkoła Podstawowa 
w Sienicznie oraz przedszkola: nr 5, nr 8 i nr 
13 w Olkuszu, w Zedermanie i Osieku.

Wśród szkół dla których organem prowadzą-
cym jest powiat, strajk odbywa się w każdej 
szkole. Są placówki gdzie protest podjęli 
niemal wszyscy nauczyciele. W liceach numer 
I, II i  IV lekcji nie ma wcale, pedagodzy 
prowadzą jedynie zajęcia opiekuńczo-wy-
chowawcze. Częściowo normalne zajęcia 
odbywają się w Zespołach Szkół nr 1, 3 i 4, 
ale i tam do akcji protestacyjnej przyłączyła 
się średnio połowa nauczycieli.

Do protestu przystąpili się również pra-
cownicy Zespołu Szkół Specjalnych, Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Olkuszu.

BUKOWNO
Wszystkie placówki, dla których organem 
prowadzącym jest miasto (czyli Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 
2 i  miejskie przedszkole) zdecydowały się 
na strajk, jednocześnie zapewniając opiekę 
dzieciom.

KLUCZE
W  gminie do strajku przystąpiły wszystkie 
szkoły podstawowe i  niektóre przedszkola. 
Opieka wszędzie jest zapewniona. Zajęcia 
odbywają się jedynie w dwóch największych 
przedszkolach (Klucze i  Jaroszowiec) oraz 
w oddziale przedszkolnym w Rodakach.

WOLBROM
Tutaj wszystkie szkoły i przedszkola prowa-
dzone przez Gminę Wolbrom przyłączyły się 
do ogólnopolskiego protestu.

BOLESŁAW
W gminie strajk trwa we wszystkich placów-
kach. W każdej z nich dzieci mają zapewnioną 
opiekę.

TRZYCIĄŻ
Tutaj dla odmiany nie strajkuje nikt. Zajęcia 
lekcyjne w szkołach podstawowych w Jangro-
cie, Suchej i  Zadrożu odbywają się zgodnie 
z planem. Jak przyznaje Marek Krzykawski, 
prezes olkuskiego oddziału ZNP: - nauczyciele 
z tego terenu chcieli wziąć udział w strajku, 
ale wniosek do oddziału ZNP w  Olkuszu 
wpłynął zbyt późno, aby wszcząć procedury 
sporu zbiorowego. A taki spór zbiorowy może 
przeprowadzić tylko organizacja związkowa.

Pomimo trudności, wszędzie w powiecie olku-
skim udało się bez kłopotów przeprowadzić 
egzaminy gimnazjalne. Wszystko wskazuje 
też na to, że przyszłotygodniowe testy dla 
ósmoklasistów również odbędą się zgodnie 
z  planem. Dyrekcje szkół zapewniły swoim 
uczniom komisje egzaminacyjne. Jeśli jednak 
rząd nie dojdzie do porozumienia z nauczycie-
lami istnieje spore prawdopodobieństwo, że 
nie dotrzymany zostanie termin klasyfikacji 
uczniów klas maturalnych, który upływa 
z dniem 17 kwietnia. 

Liczba protestujących nauczycieli 
według danych ZNP:

PONIEDZIAŁEK: 557
WTOREK: 545
ŚRODA: 492
CZWARTEK: 488



4 | 12 kwietnia 2019 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.plO G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Olkusz 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu 
Uchwał:
−	Nr XLV/683/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, obejmującej obszar, którego granice określone zostały 
na załączniku graficznym do ww. Uchwały,

−	Nr XLV/684/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół, obejmującej obszar, którego granice określone 
zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały,

−	Nr XLV/685/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części Zedermana, obejmującej 
obszar, którego granice określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl, w terminie do dnia 10 maja 2019 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam 
o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z  prognozami 
oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. 
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, w godzinach pracy urzędu. 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski 
do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

1) pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219,  

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl,

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 10 maja 2019r. Organem właściwym do rozpatrywania 
uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. B U R M I S T R Z

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
obok pok. 211 w dniach od 12.04.2019 r. do 03.05.2019 r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy i użyczenia: 

• części działek nrnr 2564, 2567/8, 1534 o łącznej pow. 20 m2 położone 
w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego i ul. Powstańców Śląskich z przeznaczeniem 
pod studzienkę z zamontowanymi urządzeniami teletechnicznymi oraz szafy 
kablowe (słupki kablowe) – obecnie działki użytkowane na podstawie umowy 
dzierżawy. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 6,00 zł/m2 netto tj. 120,00 zł netto 
(147,60 zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie, do10 – go każdego 
miesiąca z góry;

• część działki nr 2341/8 o pow. 20 m2 położonej w Olkuszu przy ul. 
Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod działalność handlową - zgodnie 
z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „01.KP” na okres do 
31.10.2019r. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 6,00 zł/m2 netto tj. 120,00 
zł netto (147,60 zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie, do10 – go 
każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 5099/9 położnej w Olkuszu przy ul. Słonecznej o pow.  
50 m2 z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury technicznej w postaci 
przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - zgodnie z zapisem m.p.z.p. 
teren oznaczony jest symb. „KL” na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalana na 
podstawie operatu szacunkowego w wysokości 65,00 zł netto (79,95 zł brutto). 
Termin wnoszenia opłat: rocznie, do 31–go marca każdego roku z góry;

• pomieszczenia administracyjne (na potrzeby Stowarzyszenia Troks oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich Troks) znajdujące się w budynku w Troksie na czas 
nieokreślony. Opłaty za media rozliczane z Gminą Olkusz;

• część działki nr 4457 położonej w Olkuszu przy ul. M. Reja o pow. 55 m2 
z przeznaczeniem pod działalność handlową - zgodnie z zapisem m.p.z.p. 
teren oznaczony jest symb. „B.6 U” - (działka zajmowana bezumownie - 
kiosk stanowi własność osoby prywatnej) na okres 1 roku. Stawka czynszu: 
zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. 
w wysokości: 4,50 zł/m2 netto tj. 247,50 zł netto (304,42 zł brutto). Termin 
wnoszenia opłat miesięcznie, do10– go każdego miesiąca z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości 
wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie 
stawką osiągniętą w przetargu.
•	Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa  przeznaczona  jest  dla  osób  fizycznych  i  prawnych.  Osoby 
zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są 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.

OGŁOSZENIE
O UCHWALENIU ZMIANY STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA BUKOWNO
Stosownie do art. 43 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 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) informuję, iż 
Rada Miejska w Bukownie w dniu 26 marca 2019 r. podjęła Uchwałę 
Nr VIII/49/2019 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno. 
Uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie informuję, iż z treścią ww. dokumentu oraz Uzasadnieniem 
i Podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 
ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Nagrody dla wolbromskich 
sportowców

wolbrom
Ewa�Barczyk,�fot.�Aleksandra�Kaleta�na�
podium�mistrzostw�świata�-�PZJ

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Wolbromiu zostały wręczone 
symboliczne nagrody przyznawane 
dorocznie przez władze samorządo-
we sportowcom, którzy w ubiegłym 
roku osiągnęli szczególne wyniki w 
swoich dziedzinach. Wyróżnienia 
przyznawane są według ustalonego 
regulaminu na wniosek macierzy-
stych klubów sportowych zawodni-
ków, trenerów lub działaczy.

Nagrodę I stopnia w wysokości 
1 tys. zł za wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynaro-
dowym otrzymała zawodniczka UKS 
Judo Wolbrom Aleksandra Kaleta, 
reprezentantka Polski w tej dyscypli-
nie sportowej, która w ubiegłym roku 
osiągnęła wiele sportowych sukcesów, 

z których największym był brązowy 
medal wywalczony na Mistrzostwach 
Świata Juniorów na Bachamach. Ola, 
wicemistrzyni Polski Seniorek w elimi-
nacjach wygrała z Yasmin Javadian 
(Wlk. Brytania) w 55 sek. i Seiją Ball-
haus (Niemcy) w 31 sek. W ćwierćfina-
le spotkała się z Estefanią Nina Linne 
Esteo (Hiszpania), którą wcześniej po-
konała w ćwierćfinale Pucharu Europy 
w Lignano. W Nassu Polka zwycięży-
ła po 2,32 min. W półfinale 20-let-
nia judoczka z Wolbromia walczyła z 
Japonką Ryoko Takedą. Tym razem 
górą była Azjatka, Mistrzyni Świata 
Kadetek z 2015 roku w wadze 57 kg, 
która zwyciężyła po 4 min - waza-ari. 
W walce o brąz nasza reprezentantka 
pokonała w 26 sek. Francuzkę Corline 
Marcus Tabellion.

Nagrody za wysokie wyniki spor-
towe we współzawodnictwie krajowym 
I stopnia w wysokości 400 zł otrzymały 
również klubowe koleżanki Oli: Marta 

Kuraś, Paulina Szlachta oraz Klaudia 
Cieślik, a także łucznik, reprezentu-
jący KS Dana Filip Błasik. 

 Nagrody II stopnia w wysoko-
ści 300 zł trafiły do zawodników UKS 
Judo Wolbrom - Jakuba Substelne-
go, Dominika Króla oraz Aleksandry 
Zielnik, trenującej w barwach UKS 
Diana i Jurajskiego Klubu Oyama 
Karate, Dawida Petlica z UKS Diana, 
reprezentantów Jurajskiego Klubu 
Oyama Karate Filipa Papaja i Igora 
Kołodzieja. 

Natomiast Nadia Woźniczko, Na-
talia Sałek i Roksana Zyś - UKS Judo 
Wolbrom oraz Jakub Wróbel, Szymon 
Palusiński, Agata Makowska - Juraj-
ski Klub Oyama Karate uzyskali na-
grody III stopnia w wysokości 200 zł. 

Wyróżnieni sportowcy, którzy 
osiągnęli znaczące wyniki w swoich 
dziedzinach w roku 2018 zostali uho-
norowani listami gratulacyjnymi i cze-
kami wartościowymi.
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Podinspektor Jarosław Klich  
na czele olkuskiej policji

olkusz
Wiola�Woźniczko

Jarosław Klich objął stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Olkuszu. Podczas uroczystości 
nominację na funkcję jego zastęp-
cy otrzymał nadkomisarz Adam 
Milanowski.

Uroczystość odbyła się w ponie-
działek w auli olkuskiej komendy. 
- Stało się to, co stać się powinno - 
policjant z wieloletnim doświadcze-
niem został komendantem. Z radością 
mogę powiedzieć, że stanowisko obej-
muje policjant, który przez wiele lat 
wykazywał się wiedzą, doświadcze-
niem. Będę spokojny o efekty służby 
pod takim kierownictwem. Jestem 
przekonany, że ten awans jest zasłu-
żony. Życzę komendantowi dalszych 
sukcesów – mówił Komendant Woje-
wódzki Policji w Krakowie nadinsp. 
Krzysztof Pobuta.

Podinspektor Jarosław Klich jest 
absolwentem Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach oraz Wyższej Szkole Po-
licji w Szczytnie. Służbę w Policji roz-
począł w 1991 roku. Przez kilka lat 
pracował w zespole patrolowo-inter-
wencyjnym i dochodzeniowym w ko-
misariacie w Kluczach. Od 1 maja 
2005 roku był Zastępcą Komendanta 
Komisariatu Policji w Bukownie, a od 

2007 roku Komendantem Komisa-
riatu w Kluczach. Od 16 maja 2010 
roku nadzorował pion kryminalny ol-
kuskiej Policji. Od kilku tygodni pełnił 
obowiązki Komendanta Powiatowego 
Policji, gdy jego poprzednik mł. insp. 
Piotr Morajko awansował na zastęp-
cę Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Krakowie.

- Generał Pobuta ma „rękę” do 
awansów. Z tego stanowiska, jak po-
kazują poprzednicy, można pójść wy-
żej. Dzisiejsze spotkanie to okazja do 
podziękowania wszystkim policjantom 
za zapewnianie bezpieczeństwa miesz-
kańcom powiatu olkuskiego. Nowemu 
komendantowi życzę, aby zrealizował 
swoje plany i zamierzenia – gratulo-
wał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Do życzeń dołączył też starosta 
olkuski. -Dziękuję generałowi Pobucie 
za tą mądrą decyzję. Komendantowi 
Klichowi życzę wszystkiego dobrego 
na nowej drodze wyzwań, szczerych 
przyjaciół oraz podejmowania dobrych 
decyzji - mówił starosta Paweł Piasny.

Podisnp. Klich podziękował za 
zaufanie i dobrą współpracę z samo-
rządami i zaprzyjaźnionymi instytu-
cjami. -Chciałbym, aby ta współpraca 
dalej tak przebiegała. Dziękuję też 
naszym policjantom. Zapewniam, że 
będę rzetelnie pracował, tak aby bez-
pieczeństwo w naszym powiecie było 
na wysokim poziomie, a nasi policjanci 
cieszyli się coraz większym zaufaniem 
społecznym - zadeklarował komen-
dant Jarosław Klich.

Stanowisko zastępcy Komendan-
ta Powiatowego Policji objął nadkom. 
Adam Milanowski, który od listopada 
2006 roku był Komendantem Komi-
sariatu Policji w Wolbromiu, a od 21 
lutego 2019 roku pełnił obowiązki 
zastępcy komendanta powiatowego. 
Wcześniej przez kilka lat pracował 
w zespole patrolowo-interwencyjnym 
i zespole dzielnicowych w Komisa-
riacie Policji w Kluczach. Gratulacje 
podinsp. Klichowi i nadkom. Milanow-
skiemu składali samorządowcy, przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, 
komendanci komisariatów z terenu 
powiatu oraz policjanci i pracownicy 
olkuskiej komendy.

Powstał Olkuski Społeczny 
Komitet Poparcia  

Koalicji Obywatelskiej

olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�Olkuski�Społeczny�
Komitet�Poparcia�Koalicji�Obywatelskiej

Kilka dni temu działacze i sympa-
tycy partii politycznych, Komitetu 
Obrony Demokracji oraz lokalnych 
organizacji podpisali uroczystą de-
klarację założycielską Olkuskiego 
Społecznego Komitetu Poparcia 
Koalicji Obywatelskiej. Wszystko 
w związku z wyborami do Parla-
mentu Europejskiego, które odbę-
dą się 26 maja.

Koalicja Europejska to sojusz 
Platformy Obywatelskiej, .Nowocze-
snej, Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Zielonych oraz Inicjatywy Polska. Po-
parcie dla Koalicji Europejskiej ogło-
sił również m. in. Komitet Obrony 
Demokracji. Jak informują członko-
wie Olkuskiego Społecznego Komitetu 
Poparcia Koalicji Obywatelskiej, zjed-
noczona opozycja nie tylko startuje ze 
wspólnych list, ale także współpracuje 
ze sobą na poziomie lokalnym w ra-
mach kampanii wyborczej.

Treść Deklaracji Założycielskiej 
brzmi: „My Mieszkańcy Ziemi Olku-
skiej, zarówno należący do różnych 
ugrupowań politycznych, stowarzy-
szeń i organizacji, jak i niezrzeszeni, 
zatroskani o przyszłość polskiej demo-
kracji, doceniający dorobek minionych 
lat, popierający polskie członkostwo 
w Unii Europejskiej, będące podsta-
wą największego w dziejach sukcesu 
Polski; wobec trwających obecnie nisz-
czycielskich dla demokracji działań 
rządzących, zagrażających przyszło-
ści naszego udziału w instytucjach 
międzynarodowych skupionych wokół 
wspólnoty wartości takich jak wol-
ność, równość, demokracja liberalna 
oraz powszechne i przyrodzone pra-
wa człowieka; wyrażamy poparcie dla 
Koalicji Europejskiej utworzonej przez 
różne ugrupowania polityczne, w celu 
obrony wspomnianych wartości w Par-
lamencie Europejskim. Członkowie 
Komitetu deklarują podjęcie i wspie-
ranie wszelkich możliwych, zgodnych 
z obowiązującym prawem inicjatyw 
na rzecz sukcesu listy zjednoczonych 
ugrupowań demokratycznych w naj-
bliższych wyborach”.



6 | 12 kwietnia 2019 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

9 lat od tragicznego lotu
olkusz

Piotr�Kubiczek

10 kwietnia, w 9. rocznicę kata-
strofy rządowego Tupolewa w Smo-
leńsku, Olkusz był gospodarzem 
uroczystości poświęconej tamtym 
tragicznym wydarzeniom. Pod 
Pomnikiem „Pamięci Olkuskich 
Lotników” wspominano nie tylko 
ofiary tragicznego lotu, ale także 
pilotów wywodzących się ze Srebr-
nego Miasta.

W sobotę 10 kwietnia 2010 roku 
cały kraj wstrzymał oddech. O godz. 
8:41 czasu polskiego w Smoleńsku 
rozbił się rządowy samolot Tu-154, 
na którego pokładzie znajdowała się 
ówczesna elita społeczna i polityczna 
na czele z parą prezydencką Lechem 
i Marią Kaczyńskimi. Zginęła cała za-
łoga – 96 osób. Tragedia w Smoleńsku 

była drugą pod względem liczby ofiar 
katastrofą w historii polskiego lotnic-
twa i największą ze względu na listę 
ofiar katastrofą w dziejach polskich 
Sił Powietrznych.

- Chociażby z tego powodu pamięć 
o ludziach i tamtych wydarzeniach jest 
naszym obowiązkiem – mówiła w śro-
dę przy ul. Kosynierów Bożena Krok. 
Wiceburmistrz Olkusza przypomniała 
również, że pilotem Tupolewa w czasie 
jego ostatniego lotu był major Arka-
diusz Protasiuk, który wychował się 
na Słowikach. Od ośmiu lat w samym 
sercu osiedla ku pamięci Protasiuka 
jak również pułkownika Zdzisława 
Cieślika stoi pamiątkowy obelisk. To 
właśnie pod Pomnikiem „Pamięci Ol-
kuskich Lotników” zebrane delega-
cje różnych środowisk złożyły wieńce 
kwiatowe. Zapłonęły również znicze.

Przy okazji środowej uroczystości 
sylwetkę pilota Arkadiusza Protasiuka 

- absolwenta Szkoły Podstawowej nr 
7 - przedstawił dyrektor SP 9 Janusz 
Cieślik, na terenie której stoi pamiąt-
kowy obelisk i która mocno związa-
na jest z tematyką lotnictwa, choćby 
przez swojego patrona ppłk. Stanisła-
wa Skarżyńskiego. - Major Protasiuk 
urodził się w Siedlcach w 1974 roku. 
Jako dziecko przeprowadził się z ro-
dzicami najpierw do Ząbkowic, a na-
stępnie do Olkusza. Mieszkał dwie 
ulice stąd. Dał się zapamiętać jako 
wzorowy uczeń, uzdolniony przede 
wszystkim sportowo. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej został uczniem 
elitarnego liceum lotniczego w Dębli-
nie. W 1997 roku ukończył z wyróż-
nieniem Wyższą Szkołę Oficerską Sił 
Powietrznych. Od tego też roku pełnił 
służbę w 36. Specjalnym Pułku Lot-
nictwa Transportowego. W 2008 r. zo-
stał dowódcą załogi samolotu Tu-154. 
Arek był pilotem klasy mistrzowskiej 

i posiadał pierwszą klasę pilota woj-
skowego. Jego nalot wynosił ponad 
3500 godzin, w tym 445 godzin na 
stanowisku dowódcy. Protasiuk zginął 
w wieku 36 lat pełniąc funkcję szefa 
załogi. Pośmiertnie decyzją Ministra 
Obrony Narodowej został awansowa-
ny do stopnia majora. Pochowano go 
z honorami wojskowymi na cmenta-
rzu komunalnym pod Grodziskiem 
Mazowieckim w miejscowości Szczę-
sne. Major Protasiuk należał do elity 
Polskich Sił Powietrznych.

Tradycją oficjalnych spotkań 
o tematyce lotniczej, oprócz Mazur-
ka Dąbrowskiego jest także odegranie 
oficjalnego Hymnu Pilotów Polskich. 
Podczas olkuskiej uroczystości upa-
miętniającej 9. rocznicę tragicznego 
lotu do Smoleńska nie zabrakło żadnej 
z tych pieśni. Ofiary katastrofy i olku-
scy lotnicy ponownie mogli liczyć na 
należne im honory.

Międzynarodowy 
Dzień Teatru

olkusz
Piotr�Kubiczek

Z inicjatywy Stowarzyszenia Te-
atralno-Literackiego w Olkuszu, 
w auli Zespołu Szkół Nr 3 odbyła 
się uroczysta gala z okazji Między-
narodowego Dnia Teatru, podczas 
której wręczono Statuetki Teatral-
ne i rozdano nagrody za konkursy 
tematyczne. Dopełnieniem wyda-
rzenia była prezentacja Grupy Glu-
taminian Sodu.

Międzynarodowy Dzień Teatru 
przypada na 27 marca, na pamiąt-
kę otwarcia Teatru Narodów w Pary-
żu, które miało miejsce tego właśnie 
dnia w roku 1957. Cztery lata później 
uchwalono święto, które co roku ob-
chodzone jest na całym świecie.

Jak mawiał Arthur Miller, teatr 
czyni człowieka bardziej ludzkim, 
mniej samotnym. To właśnie w teatrze 
scena łączy się w widownią, a przed-
stawiane spektakle często można prze-
nieść do życia codziennego. Teatr to 
również miejsce, gdzie swoje marze-
nia realizują zdolni i wrażliwi na kul-
turę ludzie.

Wszystko to, co zostało napisa-
ne powyżej, w lokalnej społeczności 
Olkusza łączy w sobie Stowarzysze-
nie Teatralno-Literackie kierowane 

przez aktora i jednocześnie wykła-
dowcę Przemysława Kanię. STL jest 
miejscem, gdzie właściwie każdego 
dnia talent spotyka się z pasją i gdzie 
o szeroko pojętej kulturze i samym te-
atrze mówi się wiele. Stowarzyszenie 
nie tylko zachęca do aktywnego udzia-
łu w sztuce teatralnej, ale samo przy-
znaje swoje nagrody. Coroczna gala 
staje się okazją do wyróżnienia tych, 
którzy działają na rzecz popularyzacji 
gry aktorskiej, wspieranej przez inne 
dziedziny kultury.

W tym roku laureatami plebiscytu 
STL-u zostali: Grupa Teatralna Gluta-
minian Sodu, Dyrekcja i Pracownicy 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Olkuszu oraz Halina Ziobro 
i Barbara Łaskawiec. Wszyscy nagro-
dzeni przy uroczystej laudacji odebra-
li Statuetki Teatralne. Ponadto w tym 
roku organizatorzy przyznali Dyplom 
Uznania za pracę z dziećmi i młodzie-
żą dla Beaty Dziąbek.

Przy okazji gali rozstrzygnięto tak-
że trzy konkursy. Upominki trafiły do 
laureatów zmagań w ramach IV Mało-
polskiego Konkursu na Recenzję Te-
atralną, ogólnopolskiej akcji „Bliżej 
Teatru” oraz Małopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Teatrze. Galę uświetnił wy-
stęp Glutaminianu Sodu. Zaprasza-
my do naszej galerii zdjęć z ostatniego 
wydarzenia
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PONAD 58 900 POLAKOW POTWIERDZA: NOWY ARTHROCARE USUWA OBRZĘK STAWÓW W 24H

„Zwijałam się z bólu, bo czułam jakby ktoś wbijał gwoździe w moje kolana i biodra. Nie mogłam wejść na 1. piętro i bałam 
się całkowitego unieruchomienia. Na szczęście w porę zamówiłam Arthrocare i poczułam natychmiastową ulgę: stawy 
stały się jakby „naoliwione” – przestały rwać, łupać i strzykać, a po tygodniu mogłam żwawo wchodzić po schodach jak 
15 lat temu. Gdyby nie Arthrocare, dziś poruszałabym się już na wózku inwalidzkim” – wspomina Pani Jolanta.

Polecam Jola

Wystarczyło 7 dni,  
by przestało łupać 
mnie w kolanach!

Wystarczyło 7 dni,  
by przestało łupać 
mnie w kolanach!

Wystarczyło 7 dni,  
by przestało łupać 
mnie w kolanach!

ie mam jeszcze 60-tki, 
a  czułam się jak starusz-
ka. Przez zaawansowa-
ne zwyrodnienie stawów 

bliscy pomagali mi wykonywać co-
dzienne czynności. Ledwo mogłam 
doczłapać do sklepu, czy wejść do 
autobusu. Byłam kompletnie niesa-
modzielna i  strasznie się wstydzi-
łam. Kiedy córka zamówiła dla mnie 
Arthrocare, na początku byłam po-
dejrzliwa. Ledwo chodzę, a jakiś śro-
dek bez recepty ma mi niby pomóc? 
Nie mogłam się bardziej mylić – Ar-
throcare okazał się najpotężniejszą 
bronią przeciwko artrozie. Nie bu-
dzę się w nocy przez nieznośny ból, 
rano nie muszę się rozgrzewać. Już 
po kilku dniach całkowicie ustąpiło, 
przeszywające rwanie bioder i  krę-
gosłupa, a ja czuję się jak nowo naro-
dzona. Chodzę na spacery i jeżdżę na 
rowerze, a  sąsiedzi dziwią się jak to 
możliwe. Wtedy polecam im Arthro-
care” – mówi pani Jolanta.

STOP chrupaniu 
i  trzeszczeniu kości
Nie ważne ile masz lat i  jak bardzo 
zniszczone są Twoje stawy. Naresz-
cie możesz odzyskać komfort i swo-
bodę ruchu, pozbyć się bólu krę-
gosłupa, uwolnić się od szarpania 
w  kościach i  przywrócić sprawność 
ruchową sprzed 20 lat. Innowacyj-
na formuła eliminuje obrzęki i sta-
ny zapalne stawów, przywracając 

sprawność oraz uwalniając od bólu, 
sztywności i  dyskomfortu w  kilka 
dni. 9/10 osób potwierdza, że już 
po 1. zastosowaniu pozbyło się bólu 
mięśni. Badani zgodnie przyznają, 
że po tygodniu kuracji pokonali ar-
tretyzm, odzyskując swobodę poru-
szania się. Już po 1. zastosowaniu 
stawy stają się jakby „naoliwione” 
przez co nic tam nie strzyka” – 
stwierdza pani Jola

Byłam zesztywniała  
jak mumia
„Zdarzało się, że budziłam się rano 
całkowicie unieruchomiona i  bez-
władna. Stawy były tak zesztywniałe, 
że przez dobrą godzinę nie mogłam 
podnieść się z  łóżka. Nic nie poma-
gało: ćwiczenia rozciągające od fi-
zjoterapeuty, specjalne piłki do ści-
skania, proszki przeciwbólowe. Po 
Arthrocare natychmiast poczułam 
ulgę: wstaję w kilka sekund bez roz-
grzewania. Nie muszę co chwilę za-
trzymywać się podczas spacerów, bo 
stawy nie drętwieją. Bez problemu 
zginam kolana i  znów mogę praco-

wać w ogrodzie. Rewelacja!” – cieszy 
się pani Jolanta.

Domowy sposób 
na artretyzm
Najnowsza kuracja zdobyła uznanie 
na kongresie w Zurychu, gdzie zosta-
ła okrzyknięta „najskuteczniejszym, 
domowym antidotum na artrozę”. 
Badania udowodniły, że Arthrocare 
jest skuteczny w przypadku osób:

n  cierpiących na reumatoidalne  
zapalenie stawów

n  po kontuzjach i przeciążeniach
n  starszych, których stawy uległy  

degradacji

Bez względu na przyczynę, Arthrocare 
uśmierza ból, likwiduje stany zapalne 
i obrzęki, regeneruje chrząstkę stawową 
i skutecznie przeciwdziała jej degrada-
cji. Dzięki temu nareszcie możesz odzy-
skać pełną swobodę poruszania się, bez 
konieczności wszczepiania metalowych 
elementów w stawy.

Najskuteczniejszy 
regenerator kolan
Od dziś likwidowanie bólu, obrzęku 
i opuchlizny kolan jest wreszcie proste, 

szybkie i bezpieczne. Nie musisz ćwiczyć 
ani korzystać z kosztownej rehabilitacji. 
Nie musisz używać klejących i  niewy-
godnych maści i żeli. Dzięki innowacyj-
nej metodzie jedyne co musisz zrobić to 
pamiętać o zażyciu 1 kapsułki dziennie. 
Dzięki temu zregenerujesz kolana za-
równo podczas codziennej aktywności, 
jak i  odpoczynku i  snu. Każda dawka 
preparatu to całkowicie bezpieczny 
i naturalny wyciąg z roślinnych składni-
ków aktywnych. Regularne stosowanie 
Arthrocare błyskawicznie stymuluje or-
ganizm do zwiększonej produkcji mazi 
stawowej, co sprawia, że stawy kolano-
we zostają odciążone, wchodząc w  ak-
tywny proces regeneracji.

Pokonaj reumatyzm 
i  nie daj się przykuć  
do łóżka
Popularność nowatorskiej kuracji 
rośnie w  zawrotnym tempie. Nic 
dziwnego wystarczy stosować 1 kap-
sułkę dziennie, by pokonać artre-
tyzm i odzyskać sprawność ruchową 
sprzed 15 lat. Pospiesz się – liczba 
opakowań Arthrocare w  polskich 
magazynach jest ograniczona!

WIELKA WIOSENNA PROMOCJA

81 300 35  15(
Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

Ekspert tłumaczy
Arthrocare zwięk-
sza wydzielanie 
mazi stawowej 
o  70%, dzięki 
temu kości prze-
stają o  siebie trzeć, 
a  mikrouszkodzenia 
chrząstki stawowej ulegają natych-
miastowej regeneracji. Dzięki temu 
ból, sztywność i  trzeszczenie stawów 
ustępują w przeciągu kilku dni, przy-
nosząc natychmiastową ulgę w scho-
rzeniach reumatycznych, a  tego ży-
wym przykładem jest pani Jola.

Antoni Gaszewski  reumatolog

Arthrocare zwiększa wydzielanie 
mazi stawowej o 70%, zapewniając  
maksymalną regenerację komórek 

chrząstki stawowej.

Dzięki nowej kuracji już w kilka dni:
ZLIKWIDUJESZ BÓLE 
REUMATYCZNE

UWOLNISZ SIĘ OD BÓLU 
KRĘGOSŁUPA

USUNIESZ SKURCZE  
I DRĘTWIENIE MIĘŚNI

+WYSYŁKA  
GRATIS

97zł
SPECJALNA PROMOCJA

DOKUCZA CI BÓL, DRĘTWIENIE I STRZYKANIE STAWÓW?
INNOWACYJNY ARTHROCARE TO ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE!

Pani Jolanta (58 l.), 
ze Szczecina pokonała artretyzm i odbudowała  

zniszczone stawy dzięki innowacyjnemu preparatowi.

Nie mogłam odkręcić słoika
Dłonie były zesztywniałe i  obolałe, a  codzienne czynności 
sprawiały mi trudność: nie mogłam odkręcić wieczka od sło-
ika, oblałam się gorącą herbatą, bo nie byłam w stanie utrzy-
mać szklanki. Palce u rąk były brzydkie i powykrzywiane. Są-
siad polecił mi Arthrocare moje problemy zniknęły jak ręką odjął. 
Już po 24 h ustąpił ból nadgarstków, a po 3 dniach mogłam swobodnie zginać 
palce. Podaję herbatę bez obaw, że obleję się wrzątkiem. Bez problemu szydeł-
kuję i rozwiązuję krzyżówki. Wnuczka powiedziała mi ostatnio, że mam piękny 
charakter pisma. Dziękuję za Arthrocare!

Jagoda, 75 lat,  Szczecin

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 19 kwietnia 2019 r.,  
przysługuje gwarantowane 70% dofinansowanie producenta.  

Otrzymasz wówczas preparat Arthrocare w cenie mocno  
promocyjnej tylko za 317 97 zł (przesyłka GRATIS)! 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Radni chcą nowych  
linii autobusowych

powiat
Jakub�Fita

Czy mieszkańcy powiatu olkuskie-
go maja szansę na lepszy dostęp do 
publicznego transportu? Część rad-
nych Rady Powiatu uważa, że tak. 
Troje z nich zaapelowało do władz 
powiatowych o rozpoczęcie rozmów 
z okolicznymi gminami. Ich tema-
tem miałaby być budowa nowej siat-
ki połączeń autobusowych. Szansę 
na sfinansowanie tego pomysłu rad-
ni upatrują w rządowym projek-
cie utworzenia Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych.

W czasach PRL państwowe Przed-
siębiorstwo Komunikacji Samochodo-
wej miało monopol na komunikację 
międzymiastową. Po zmianach ustro-
jowych z oddziałów PKS tworzono od-
rębne firmy, kontrolowane głównie 
przez samorządy. Ich kondycja z roku 
na rok pogarszała się, co skutkowa-
ło zamykaniem kolejnych przedsię-
biorstw. Taki los spotkał także olkuski 
PKS, który ogłosił swoją upadłość 
w 2007 roku.

Jak zlikwidować „białe 
plamy” komunikacyjne?

Podobnych historii na terenie ca-
łego kraju są dziesiątki. Z mapy Polski 
nieustannie znikają kolejne lokalne 
połączenia autobusowe, a problem 
wykluczenia komunikacyjnego nara-
sta. Najnowszym pomysłem na prze-
ciwdziałanie temu zjawisku ma być 
wsparcie finansowe ze strony pań-
stwa dla samorządów organizujących 
przewozy lokalne. System pomocowy 
ma być oparty o specjalny fundusz.

Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych, z którego sfinanso-
wane zostanie przywrócenie połączeń 
autobusowych, ma być utworzony 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
i będzie zasilany z budżetu państwa. 
Podziałem pieniędzy będzie zajmo-
wał się minister infrastruktury przy 
współpracy z wojewodami. Zgodnie 
z projektem ustawy przygotowanym 
przez rząd, wysokość środków przy-
znawanych samorządom uzależniona 

będzie od długości i częstotliwości tra-
sy. Dotacja ma wynieść 80 groszy do 
każdego wozokilometra.

O dotacje będą mogli występować 
organizatorzy transportu publiczne-
go czyli: gminy, powiaty czy związki 
komunalne, prowadzące na danym 
obszarze komunikację. Po stronie 
organizatora spoczywać będzie obo-
wiązek sfinansowania minimum 30% 
kosztów utrzymania linii. Obsługą or-
ganizacyjną odbudowywanych linii bę-
dą mogły się zająć również prywatne 
firmy przewozowe.

Lepsza komunikacja  
pomiędzy Olkuszem,  
Wolbromiem i Trzyciążem

Szansę na wykorzystanie te-
go narzędzia w celu poprawy oferty 
komunikacyjnej na terenie naszego 
powiatu widzą radni Rady Powiatu: 
Barbara Haberka, Wanda Klimek i Mi-
chał Mrówka. We wspólnej interpe-
lacji zwrócili się do Zarządu Powiatu 
o rozpoczęcie rozmów w tej sprawie ze 
Związkiem Komunalnym Gmin „Ko-
munikacja Międzygminna” oraz z wło-
darzami okolicznych gmin.

- W powiecie olkuskim dobrze 
skomunikowane są w zasadzie 4 gmi-
ny, zrzeszone w Związku Komunalnym 
Gmin „Komunikacja Międzygminna”. 
Mieszkańcy gmin Trzyciąż i Wolbrom 
nie mogą korzystać z tego dobrodziej-
stwa, ze względu na to, iż ich samo-
rządy gminne głównie z przyczyn 
finansowych nie przystąpiły do tego 
Związku. Na obszarze wspomnianych 
samorządów funkcjonują w zasadzie 
tylko przewoźnicy prywatni, którzy 
prowadzą komunikację na najbar-
dziej rentownych trasach. Większość 
mieszkańców skazana jest zatem na 
własny środek transportu, a przecież 
osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci 
i młodzież muszą jakoś dostać się do 
lekarza, urzędu czy szkoły – apelują 
autorzy interpelacji.

Radni w swojej interpelacji przy-
taczają szereg proponowanych linii, 
które ich zdaniem mogłyby zostać od-
tworzone na terenie naszego powiatu 
i sąsiadujących z nim miejscowości. 
Można wśród nich znaleźć m.in. po-

mysł utworzenia połączenia pomiędzy 
Olkuszem, Wolbromiem i Miechowem; 
linii Olkusz– Trzebinia– Chrzanów 
czy autobusu z Olkusza, przez Bu-
kowno, do Jaworzna. Autorzy inter-
pelacji wskazują także na zasadność 
uruchomienia autobusów kursują-
cych przez sołectwa na terenie gmin 
Wolbrom i Trzyciąż, które obecnie są 
słabo skomunikowane z Olkuszem.

Co na to władze powiatu?
W obliczu groźby rozpadu ZKG 

KM i utworzenia przez gminę Olkusz 
indywidualnego sytemu komunikacji, 
w 2016 roku powiat olkuski wyraził 
intencję przystąpienia do wspólnej 
organizacji publicznego transportu. 
Miałaby ona polegać na przekształ-
ceniu Związku Komunalnym Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” w zwią-
zek powiatowo-gminny. Ostatecznie 
do żadnych roszad w tym zakresie 
jednak nie doszło. Teraz nadarza się 
okazja do ponownego zaangażowania 
się powiatu w kwestie transportowe.

Starosta pomysłowi radnych nie 
mówi więc „nie”. Zauważa jednak, 
że na tą chwilę dyskusja opiera się 
o projekt ustawy, który jest pełen nie-
wiadomych. W celu uruchomienia 
nowych połączeń konieczne byłoby 
przede wszystkim wyłonienie wyko-
nawcy chętnego do świadczenia usłu-
gi. - Pomysł jest godny rozważenia. 
Taka inicjatywa mogłaby mieć sens, 
jeśli znajdziemy przewoźnika gotowe-
go wziąć na siebie 70% kosztów ob-
sługi – mówił na ostatniej sesji Rady 
Powiatu Paweł Piasny. Jak zwykle 
w takich przypadkach, główną rolą 
grają tutaj pieniądze i chęć poszcze-
gólnych samorządów do uczestnicze-
nia w finansowaniu projektu. - Nasz 
powiat sam tego nie udźwignie. Mo-
żemy to zrobić tylko, jeśli w kosztach 
będą partycypować także gminy. O ile 
ościenne powiaty są zainteresowane 
takim rozwiązaniem, o tyle nie wiado-
mo czy na te pozostałe 30 % zrzucą 
się włodarze gminnych samorządów 
- tłumaczył olkuski starosta.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? – Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Podejmują ekowyzwanie
wolbrom

Ewa�Barczyk

Pamiętacie internetowe „wyzwa-
nia” polegające na oblewaniu się 
wodą w miejscach publicznych? 
Ostatnio w mediach społecznościo-
wych pojawiła się nowa tego typu 
akcja, z pewnością mająca większy 
sens. „Wyjdź z domu, znajdź miej-
sce, które wymaga interwencji: to-
nąca w śmieciach plaża, wysypisko 
w środku lasu, zaśmiecony trawnik. 
Posprzątaj bałagan wokół siebie. 
Zrób zdjęcie „przed” i „po”, dodaj 
#trashtag i pochwal się efektem”. 
Tylko tyle i aż tyle oczekują ini-
cjatorzy wyzwania, które podejmu-
ją również mieszkańcy kolejnych 
miejscowości w gminie Wolbrom.

O szczególnie widocznych po 
zimie śmieciach w Polsce mówi się 
co roku, systematycznie pisane są 
na ten temat artykuły, pojawiają się 
apele o podjęcie działań. W szkołach 
i przedszkolach uczymy dzieci dba-
łości o czystość w kontekście ochro-
ny środowiska i estetyki otoczenia, 
choć tak naprawdę to dorośli są naj-
większymi bałaganiarzami. Na temat 
sprzątania miasta i okolicznych miej-
scowości dyskutowano na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu. 

O podjęcie interwencji przez władze 
samorządowe prosił m. in. radny Ra-
dosław Kuś, który zwracał uwagę na 
potrzebę silniejszego motywowania 
poprzez upominanie i karanie szcze-
gólnie opornych właścicieli posesji. 
W odpowiedzi usłyszał od burmistrza, 
że gmina nie może sprzątać za miesz-
kańców, bo to kosztuje, a nakładanie 
mandatów nie jest łatwe, bo bardzo 
często wyróżniające się bałaganem po-
sesje nie są zamieszkane, mają wielu 
właścicieli, często mieszkających po-
za gminą, do których trudno dotrzeć. 
Krótko mówiąc - niewiele da się zro-
bić. W tych okolicznościach radny 
z Wolbromia zareagował spontanicz-
nie - zainicjował sprzątanie okolicy 
swojego miejsca zamieszkania.przed 
śmieci kościuszki

Problem zaniedbanych, często 
wręcz zagrażających bezpieczeństwu 
nieruchomości w Wolbromiu istnie-
je od lat i zdaje się narastać. Dłu-
gotrwałe procedury, opieszałość czy 
nawet zaniechanie urzędników, nie 
przyczyniają się do poprawy sytuacji 
w szczególnie drastycznych przypad-
kach, np. grożących zawaleniem bu-
dynków, zazwyczaj również tonących 
w śmieciach.

Zupełnie innym problemem jest 
kompletnie niezrozumiały wobec obo-
wiązującego obecnie w naszym kraju 

systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi proceder nielegalnego 
pozbywania się śmieci. Każdy miesz-
kaniec zobowiązany jest do uiszczania 
do gminy tzw. opłaty śmieciowej, która 
przeznaczana jest na utrzymanie kom-
pleksowego systemu legalnego wywo-
zu i utylizacji odpadów wytwarzanych 
w domowych gospodarstwach. Le-
galnie można pozbyć się każdej ilo-
ści odpadów, skąd zatem w lasach, 
na polach, w przydrożnych rowach 
i na opuszczonych parcelach biorą się 

nieustannie podrzucane przez „nie-
znanych sprawców” śmieci? Czy tak 
trudno zabrać ze sobą na plenero-
wą imprezę w lesie worek na butelki, 
puszki i inne opakowania? Wstydliwe 
„pamiątki” po balangach w plenerze 
psują potem przez miesiące przyjem-
ność spacerów i obcowania z przyro-
dą i stanowią zagrożenie pożarowe.

Śmieci nas drażnią i złoszczą, ale 
wciąż niestety jest społeczne przyzwo-
lenie na ich nielegalne podrzucanie. 
Ludzie nadal nie są przekonani do oby-

watelskiej aktywności w walce z bała-
ganiarzami, nie uznając „donosów” na 
śmiecących sąsiadów czy znajomych. 
Na szczęście coraz częściej, zamiast 
narzekać, ludzie zaczynają działać. 
Od kilkunastu dni w mediach społecz-
nościowych rozprzestrzenia się akcja 
masowego, spontanicznego lokalnego 
sprzątania. Koncepcja wyzwania nie 
jest najnowsza, a przynajmniej tak 
stara, jak akcja „Sprzątanie świata”, 
odbywająca się co roku w trzeci week-
end września. Kampania wywodzi się 
z Australii, gdzie w roku 1989 blisko 
40 tysięcy mieszkańców Sydney pod-
jęło wyzwanie i wyszło na ulice z wor-
kami śmieci, by oczyścić okolice portu. 
W tym roku posty z hasztagiem #tra-
shtag! dotyczą również naszej okoli-
cy. Uprzątanie kolejnych terenów, 
gdzie „odwiecznie” zalegają śmieci 
staje się faktem i nabiera rozpędu. 
Do ich wspólnego zbierania umówili 
się już na najbliższy weekend miesz-
kańcy Chrząstowic. Na swoim profi-
lu internetowym napisali: „Wyzwanie 
podjęliśmy i my: #OSPChrząstowi-
ce, #OSPZarzecze i #Stowarzysze-
nieChrząstowiceRAZEM. SprzątaMY 
RAZEM!!! Już w najbliższą sobo-
tę wspólnie będziemy sprzątać las 
wzdłuż drogi Chrząstowice - Zarze-
cze, gdzie od lat na poboczu zalegają 
ogromne ilości śmieci, a dodatkowo 

porozrzucane po lesie szklane butel-
ki stanowią zagrożenie pożarowe. Nie 
możemy być dłużej obojętni na leżące 
po lasach sterty śmieci! Nie możemy 
siedzieć z założonymi rękami i narze-
kać!!! Trzeba zabrać się za sprzątanie 
własnoręcznie i dać dobry przykład 
innym! W końcu to jak wygląda na-
sza najbliższa okolica świadczy o nas 
wszystkich!!! Zapraszamy WSZYST-
KICH (bez względu na wiek) do włą-
czenia się do naszej akcji. Spotykamy 
się w sobotę o godz. 17:00 na drodze 
łączącej Chrząstowice i Zarzecze. Za-
bierzcie ze sobą dobry humor i ręka-
wice. My weźmiemy worki na śmieci 
i rękawiczki jednorazowe. Im więcej 
nas będzie tym szybciej posprząta-
my ten urokliwy las”. Podobny apel 
wystosowały społeczności Gołaczew 
oraz Wierzchowiska, które również 
umówiły się na sprzątanieć w sobotę, 
i z pewnością to nie koniec.

Dorośli własnym przykładem 
i pracą mają większe szanse uwraż-
liwić na problem nielegalnych wysy-
pisk najmłodszych obywateli. Wspólna 
akcja kolejny raz przyczyni się do in-
tegracji środowiska, a efekt - czysta 
okolica z pewnością ucieszy wszyst-
kich. Zatem - skorzystajmy z pięk-
nej pogody, skrzyknijmy znajomych 
i... bawmy się świetnie, pomagając 
środowisku!

Jak poprawić dojazd  
do Krakowa?

powiat
Jakub�Fita

Codziennie dojazd do Krakowa to 
utrapienie wielu mieszkańców Ol-
kusza, którzy tracą swój czas stro-
jąc w długich korkach na DK 94. 
Sytuację poprawić ma przebudo-
wa „krajówki” od skrzyżowania 
w Giebułtowie do węzła w Modlni-
cy. W trakcie remontu kierowcy 
muszą się jednak liczyć z dodat-
kowymi utrudnieniami. Jednym 
z pomysłów na rozładowanie ruchu 
jest uruchomienie tymczasowego 
połączenia kolejowego Olkusz - Ja-
worzno – Kraków.

Za kilkanaście miesięcy rozpocz-
nie się modernizacja drogi krajowej nr 
94 na odcinku Giebułtów - Modlni-
ca. Celem inwestycji jest zwiększenie 
przepustowości traktu, którym prze-
mieszcza się średnio 20 tys. pojazdów 
na dobę. Jest to obecnie jedna z naj-
bardziej obciążonych tras w Małopol-
sce. Największe natężenie ma miejsce 
w godzinach porannych oraz popo-
łudniowych, kiedy mieszkańcy oko-
licznych gmin jadą do pracy i z niej 
wracają. Podróż samochodem osobo-
wym z centrum Olkusza do centrum 
Krakowa potrafi zająć wtedy nawet 
80-90 min. W trakcie planowanego 
remontu czas ten jeszcze się wydłu-
ży. Jednym z pomysłów na uniknięcie 
zatorów jest utworzenie zastępcze-
go połączenia kolejowego pomiędzy 
Srebrnym Grodem i stolicą wojewódz-
twa, które biegłoby przez Jaworzno.

Przesiadka na pociąg
- Już teraz wielu kierowców stara 

się objeżdżać zator drogowy na DK94, 
zjeżdżając z popularnej „krajówki” na 
drogi lokalne biegnące m.in. przez Ze-
lków i Tomaszowice. Wraz z rozpoczę-
ciem robót sytuacja ta z pewnością 
się nasili, powodując znaczny spadek 
bezpieczeństwa i dalsze zwiększenie 
ruchu na drogach lokalnych. W takich 
warunkach czas dojazdu z Olkusza 
do centrum Krakowa może wynieść 
nawet 110 minut. Aby temu zapobiec 
warto rozważyć koncepcję współpracy 
z Województwem Małopolskim w celu 

uruchomienia pilotażowego projektu 
połączenia kolejowego na odcinku: 
Olkusz- Bukowno - Jaworzno Szcza-
kowa - Trzebinia – Krzeszowice - Kra-
ków Główny - proponuje w interpelacji 
do ministra infrastruktury poseł Ja-
cek Osuch.

Uruchomienie omawianego połą-
czenie wiązałoby się z koniecznością 
każdorazowej zmiany czoła pociągu na 
stacji Jaworzno Szczakowa. Jak wska-
zuje poseł Osuch, dzięki modernizacji 
linii kolejowych nr 62 i 156 pokonanie 
całej trasy nie powinno jednak prze-
kraczać 70 minut. Byłoby to rozwiąza-
nie o charakterze tymczasowym. Dla 
dalszego rozwoju naszego regionu nie-
zbędne jest bowiem opracowanie kon-
cepcji i wybudowanie odcinka torów 
łączącego Olkusz z magistralą E-30 
na wysokości Trzebini-Krzeszowic.

Co na to ministerstwo?
Jak wynika z odpowiedzi nade-

słanej przez Ministerstwo, urucho-
mienie przyspieszonego pociągu na 
wskazanej trasie nawet jako projektu 
pilotażowego wraz z objęciem go dota-
cją z budżetu państwa nie jest możli-
we w aktualnych realiach prawnych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zakres oferty przewozowej zamawianej 
przez ministra właściwego do spraw 
transportu obejmuje połączenia mię-
dzywojewódzkie i międzynarodowe. 
Organizatorem przewozów o charak-
terze regionalnym jest zaś samorząd 
województwa właściwego ze względu 
na zasięg terytorialny prowadzonych 
przewozów kolejowych.

- Obsługa tych połączeń leży w ge-
stii przewoźników, którzy realizują 
je otrzymując na powyższy cel środ-
ki z budżetu województwa. Ustawa 
nie zawiera przepisów, które mogłyby 
stanowić dla ministra właściwego do 
spraw transportu podstawę do inge-
rencji lub dokonywania zmian decyzji 
regionalnego organizatora kolejowego 
transportu określonego w rocznym 
rozkładzie jazdy pociągów - tłuma-
czy Andrzej Bittel, Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury.

Samorząd wojewódzki 
pracuje nad studium

Ze względu na przebieg trasy, 
omawiane połączenie obejmowałoby 
swoim zasięgiem dwa województwa. 
W takim przypadku konieczne byłoby 
porozumienia pomiędzy samorządami: 
małopolskim i śląskim. Małopolscy 
urzędnicy pracują zaś aktualnie nad 
przygotowaniem studium wykonalno-
ści i budowy trasy kolejowej Olkusz 
- Kraków. W budżecie województwa 
zarezerwowano na ten cel kwotę 1 mln 
zł. Projekt ten miał być zrealizowany 
już w zeszłym roku, lecz ze względów 
proceduralnych realizowany jest do-
piero teraz.

Dokument ma określić oficjalne 
warianty przebiegu trasy, uwzględ-
niające czynniki środowiskowe, eko-
nomiczne i techniczne. Bazę do jego 
przygotowania stanowić mają wcze-
śniejsze analizy przeprowadzone przez 
spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
która rozpatrywała budowę przedmio-
towej linii jako fragmentu przedłuże-
nia Centralnej Magistrali Kolejowej do 
Krakowa i Katowic, przy okazji opra-
cowywania Studium Wykonalności 
dla Kolei Dużych Prędkości.

Odległa perspektywa
Nadzieje na stworzenie komuni-

kacji kolejowej pomiędzy Srebrnym 
Grodem i stolicą województwa daje 
również koncepcja budowy Central-
nego Portu Komunikacyjnego. In-
westycja ta ma bowiem wiązać się 
z rozbudową krajowej sieci kolejowej. 
W ramach tego projektu planowane 
jest m.in.: budowa szybkiej linii Kra-
ków – Katowice oraz Małopolsko – Ślą-
skiego węzła transportowego.

- Treść Koncepcji nie definiuje 
w jednoznaczny sposób utworzenia 
nowego połączenia kolejowego Olkusz 
– Kraków. Jednocześnie, ze względu 
na bliską odległość między Małopol-
sko – Śląskim węzłem transportowym 
a Olkuszem, w ramach etapu przygo-
towawczego zostanie rozważone ujęcie 
aspektów związanych z poprawą do-
stępności i powiązania komunikacją 
kolejową Olkusza i Krakowa – wyja-
śnia Andrzej Bittel, Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury.

A jakie zdanie naszych Czytel-
ników na ten temat? – Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl
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alergolog
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl
Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIrUrg
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” 
za pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. 
Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja 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.
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, 
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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. Centrum Medyczne S5,  
ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olku-
szu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi chirur-
giczne, stulejka, leczenie ran, usuwanie znamion 
skórnych, kwalifikacje do zabiegów. Rejestracja 
32-62-61-731.
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
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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.
Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIrUrg ortopeda
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii Rejestracja:  
(32) 62 61 731.

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.

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, 606 327 510.

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.

Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHoRoBY ZaKaŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11/I piętro.Reje-
stracja 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.
Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 
238, 32 754 62 22, www.cms5.pl
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.

DIETETYK 
Centrum Medyczne Marlibo - Medica w Olku-
szu. Gabinet Dietetyczny - diety: odchudzające, 
w alergiach, bezglutenowa, w chorobach i inne. 
Rejestracja: 32 62 61 731.

Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. 
K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl.

Beata Bugajska, specjalista endokrynologii 
i chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21.

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. Rejestracja telefoniczna od pon. do pt. 
od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.

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.

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
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5,  
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
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
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63,  Olkusz.  Tel .  668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
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, Test wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul. 
Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. od godz. 17. 
Tel. 784 099 674.

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.). Śr.  
i pt. 17‒19.
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

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 estetycz2nej. 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 naTURalna
Pijawki, świecowanie uszu, refleksologia tera-
peutyczna stóp, masaż, bańka próżniowa, 
ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja Aura”. 
Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.
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. Specjaliści neurologii. Rejestracja: Tel. 
(32) 62‒61‒731.
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. 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.
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl
Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

oKUlIsTa
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. 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.
Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl
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 specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: wady 
wzroku, zez, dobór okularów i soczewek kontak-
towych, diagnostyka chorób oczu, kwalifikacja 
do zabiegów. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, soboty 
10.00-14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki 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.

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
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olkuszu. 
Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 731.
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. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz

podolog
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko 
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl
Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

psYCHIaTRIa 
/psYCHoTERapIa
Adam Gżyl psycholog, mediator, seksuolog  
w trakcie certyfikacji. Tel. 733 649 349.

Agata Majda, terapia krótkoterminowa.  
Tel. 512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu

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

Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, opiniowanie dzieci dla celów orzecznictwa, 
porady i konsultacje. Olkusz, ul. Nowa 13,  
tel. 668 123 956.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska - psycholog, psycho-
terapeuta. Rejestracja: (32) 62 61 731

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

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479.

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

pUlmonolog
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.pl
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REHaBIlITaCja
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specja-
liści. Tel: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl

Dominika Dudek mgr fizjoterapii terapeuta 
NDT-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha-
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Olkusz, Dworska 19a.

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, dr n. med. Rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. 
Sportowa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. Olkusz, K. K. Wielkiego 54A.  
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. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rej. tel. 32 626 17 31.

Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

stomatologIa
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.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel.  
606 654 777.
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna Rudziń-
ska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 326432530.
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.
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, 606 327 510. 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.
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. Nullo 
35 b. Poniedziałek – Piątek: 9 – 19, Sobota: 9 – 13. 
Tel. 32 754 25 18.

— chirurgia stomatologiczna

Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska – Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8‒14, śr. i pt. 12‒18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00‒19.00, sob. 9.00‒13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

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

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

Uroda
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Butterfly Effect, kosmetyka i fryzjerstwo, oczysz-
czanie wodorowe, depilacja IPL, zamykanie 
naczynek fotoodmładzanie, mezorerapia, bipo-
larne fale radiowe, zabiegi antycellulitowe/
wyszczuplające, zabiegi przeciw wypadaniu 
włosów, meso BB glam, ul. Sławkowska 13, 
535544028.
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Studio 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.

Marek Pogodziński. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Paweł Bednarek lekarz - konsultacje urologiczne, 
Olkusz ul. Nowowiejska 63 www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 604 05 
20 27 w godzinach od 16:00 do 20:00. 
Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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. 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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

DYŻURY
apTEK

o l K U s Z

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy w godz.  
od 20.00 do 8.00

12.04.2019	 Piątek	 al.	1000-lecia	17

13.04.2019	 Sobota	 ul.	Nullo	2

14.04.2019	 Niedziela	 ul.	Orzeszkowej	22

15.04.2019	 Poniedziałek	 ul.	Mickiewicza	7

16.04.2019	 Wtorek	 ul.	K.K.	Wielkiego	28

17.04.2019	 Środa	 ul.	K.K.	Wielkiego	64B

18.04.2019	 Czwartek	 ul.	Rabsztyńska	2
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl
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KALENDARIUM

12 kwietnia
 ǧ 15:30�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio� 
(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Shazam!�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�To�my�(2D�NAPISY)

13 kwietnia
 ǧ 15:30�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio� 
(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Shazam!�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�To�my�(2D�NAPISY)

14 kwietnia
 ǧ 19:00�To�my�(2D�NAPISY)

15 kwietnia
 ǧ 15:30�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio� 
(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Shazam!�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�To�my�(2D�NAPISY)

16 kwietnia
 ǧ 15:30�Władcy�przygód.�Stąd�do�Oblivio� 
(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Shazam!�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�To�my�(2D�NAPISY)

18 kwietnia
 ǧ 17:00�Wywiad�z Bogiem�(2D�LEKTOR)
 ǧ 19:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)

12 kwietnia
 ǧ 15:00�Dumbo�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Dumbo�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:00�After�(2D�NAPISY)
 ǧ 21:00�After�(2D�NAPISY)

13 kwietnia
 ǧ 15:30�Dumbo�(3D�DUBBING)

 ǧ 17:00�Dumbo�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�After�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:00�Free�Solo:�Ekstremalna�wspinaczka� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:15�After�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:50�Kapitan�(2D�NAPISY)

14 kwietnia
 ǧ 15:30�Dumbo�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Dumbo�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�After�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:15�Schyłek�dnia�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�After�(2D�NAPISY)

16 kwietnia
 ǧ 14:00�Dumbo�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Dumbo�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�After�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:15�Kapitan�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�After�(2D�NAPISY)

17 kwietnia
 ǧ 15:30�Dumbo�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Dumbo�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�After�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:15�Schyłek�dnia�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�After�(2D�NAPISY)

18 kwietnia
 ǧ 15:30�Dumbo�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Dumbo�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�After�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:15�Kapitan�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�After�(2D�NAPISY)

13 kwietnia
 ǧ 17:00�Mecz�I Ligi�Piłki�Ręcznej�Kobiet:�SPR�Olkusz�
–�SPR�Sośnica�Gliwice

14 kwietnia
 ǧ 15:00�15-lecie�Kabaretu�Skeczów�Męczących

15 kwietnia
 ǧ 11:00�Obrzędy�wielkiego�tygodnia�-�spotkanie�
z udziałem�zespołu�Zawadzianie�w ramach� 
wystawy�„W OLKUSKIEJ�CHAŁUPIE”� 
-�Centrum�Kultury,�ul.�Szpitalna�32�

15 kwietnia
 ǧ 17:00�Akademia�Aktywnego�Seniora

13 kwietnia
 ǧ 10:00�Warsztaty�wielkanocne�

14 kwietnia
 ǧ 18:00�Koncert�Brygidy�i Roberta�Łukowskich

12 kwietnia
 ǧ 19:00�Kolacja�dla�głupca�-�DK�Wolbrom

13 kwietnia
 ǧ 10:00�-�11:00�Klub�Bystrych�Głów
 ǧ 11:30�-�13:30�Klub�Gier�Planszowych

18 kwietnia
 ǧ 16:00�Książkowe�Ekspresje

12 kwietnia
 ǧ 15:15�-�16:00�Klub�Motyli�Książkowych
 ǧ 16:00�-�16:45�Piątek�z książką�-�chodź�opowiem�Ci...
 ǧ 17:00�-�18:00�Dyskusyjny�Klub�Książki�dla�młodzieży

15 kwietnia
 ǧ 13:00�-�15:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach),�Filia�nr�3�ul.�Olkuska�8

 ǧ 15:15�-�17:00�Zabawy�językowe�-�zajęcia�w dwóch�
grupach

16 kwietnia
 ǧ 11:00�-�13:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�Ręcznych
 ǧ 16:30�-�17:30�Lokalny�Klub�Kodowania

 ǧ Galeria�zaprasza�do�zwiedzania�ekspozycji�stałej�
malarstwa�współczesnego�polskiego,�europejskie-
go�i światowego�z kolekcji�Sztuki�Współczesnej�
BWA�w Olkuszu.�Pon�9-16,�wt.-pt�10-18,�sob�10-14.

12 kwietnia
 ǧ 18:00�-�20:00�Łukasz�Jarosz�-�Czynności�i stany�
Afront�2019

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem administracji,  
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)  
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.

KuPię	-	SPRzedaM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka od 

ręki, płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

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

uSługi
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA "Jupiter" 

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko 
“Victorii”). Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy tradycyjne 
- twarde (duża ilość kolorów), bindo-
wanie, termobindowanie, bigowanie, 
złocenie metodą termodruku.

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

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 

wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 

elektryczne itp. Tel.(512)373245.

 ǧ Autoskup- każda marka, każdy stan. 

Tel.(793)999910.

BudOWlaNe

 ǧ Malowanie pomieszczeń  
i domów. Malarz fachowiec.  

Tel.(799)914521.

FiNaNSOWO	-	PRaWNe

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: pon.- sob. 

8-20, skup i sprzedaż złota, atrakcyjne 
ceny, super warunki. Tel.(512)777884.

OKOliCzNOŚCiOWe

 ǧ Napis LOVE wynajem na wesela.  
Tel.(501)205103.

 ǧ 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.

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe - 
zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

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

MOtORyzaCja
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PROFE-

SJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHODOWE 
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

 ǧ 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 pojaz-
dów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, (695)634005.

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100.  
Tel.(32)6428656, (663)747609.

 ǧ Skup katalizatorów samochodowych 
i monolitu z katalizatorów,  
Tel.(503)305572.

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

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE 
I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE MARKI 
I ROCZNIKI, NAJLEPSZE CENY, DOJAZD. 
TEL.(515)274430, (602)871305.

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

NieRuChOMOŚCi
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od ulicy. 
Tel.(519)192879.

 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo dobrej 
lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsztyńska (pod 
przedszkole, gabinety lekarskie, biura, 
sklep, mieszkania pracownicze).  
Tel.(509)020901.

PRaCa

 ǧ 40 lat, wykszałcenie wyższe ekono-
miczne, szukam pracy. Tel.(693)651057.

 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, znajomość 
j.angielskiego, również do przyuczenia. 
Tel.(509)259555.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe. Tel.(666)352660.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy. Tel.(509)020901.

RóżNe

 ǧ Stoisko nr 3 zaprasza na zakupy! 
W sprzedaży: nowa wiosenna kolekcja 
spodni dżinsowych, eleganckich, 
bawełnianych, kurtki przejściowe. 
Polscy producenci. Szukaj nas na Face-
booku. Targowisko ul. Sławkowska: wt, 
pt. i sob. do godz. 13.00.
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remont
za pasem
Elewacja - jak o nią dbać 
- dowiesz się na str. 2

Meble ogrodowe - z jakiego 
drewna najlepiej? - str. 3

Zmiana wystroju małym 
kosztem - str. 5

Dom czy mieszkanie? - co się 
bardziej opłaca, sprawdź na 
str. 7
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REKLAMA

Czyszczenie i malowanie elewacji – poznaj 10 praktycznych porad
Zabrudzone powierzchniowo czy nawet pokryte glonami i pleśnią – niemal 
każdą elewację można oczyścić i zabezpieczyć. O czym warto wiedzieć? Ja-
kich zasad przestrzegać? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Dbałość na bieżąco – to ona w przypadku 
elewacji jest kluczowa. W praktyce oznacza to, 
że jeśli tylko widzimy konieczność niezbędnych 

napraw, np. przeciekającą rynnę, która powo-
duje zacieki, to lepiej od razu przystąpić do pra-
cy. Podobnie powinno być z usuwaniem nalotów.

10 praktycznych porad
1. Aby przywrócić elewacji pierwotny wygląd, 

czasami wystarczy zwykłe mycie wodą. Nie 
jest potrzebne intensywne szorowanie, bo 
to może tylko prowadzić do uszkodzenia po-
wierzchni ściany. Woda z powodzeniem roz-
puści i usunie brud oraz luźno związany na-
lot z soli. 

2. Jeśli nalot solny jest duży, to najpierw usuwa-
my go miękką szczotką, a jego pozostałości 
– na mokro (ewentualnie z dodatkiem spe-
cjalistycznych środków). Gdybyśmy od razu 
zadziałali wodą, to wtedy część nalotu zosta-
łaby spłukana, a cześć – rozpuszczona, a to 
oznacza, że ten ponownie trafiłby do muru. 
Koniec końców wykwit byłby nawet większy 
niż początkowo.

3. Jeśli elewację pokryły glony i grzyby naj-
pierw trzeba będzie je usunąć mechanicz-
nie – na morko, czyli po zwilżeniu ściany. 
Z wykorzystaniem szpachelki albo delikat-
nej szczotki. W grę wchodzi także myjka ci-
śnieniowa. Wszystko po to, by ograniczyć 
ilość pyłu zawierającego zarodki mikroor-
ganizmów.

4.  Środków do zwalczania mikroorgani-
zmów nanosimy dużo i nie zmywamy ich od 
razu. Chodzi o to, by te zdążyły zniszczyć 
mikroorganizmy – najlepiej będzie zostawić 
je na kilka dni (minimum to 6–12 godzin). 
Wcześniej jednak, tak na wszelki wypadek, 
w mało widocznym miejscu sprawdźmy, jak 
tynk reaguje na chemię.

5. Usunięcie powierzchniowych nalotów nic nie 
da – mikroorganizmy wnikają nierzadko głę-
boko w tynk. Dlatego też ważne jest naniesie-
nie specjalistycznych preparatów 2-3 razy.

6. Warto też wiedzieć, że ceglane elewacje czy-
ści się na sucho. Najlepiej mechanicznie, np. 

przez piaskowanie. Na czym ono polega? 
Strumień sprężonego powietrza z dodatkiem 
rozdrobnionego materiału ściernego (np. pia-
sek kwarcowy, pył szklany lub marmurowy, 
suchy lód, a nawet łupinki orzecha) kieruje 
się na zabrudzoną ścianę. Kiedy drobinki 
uderzają w elewację, to odrywają cienką za-
brudzoną warstwę.

7. Już po zakończeniu czyszczenia ale jeszcze 
przed malowaniem, konieczne będzie uzu-
pełnienie wszelkich ubytków (i przeprowa-
dzenie innych napraw, w tym także blachar-
skich). Tym bardziej, że część z nich dopiero 
teraz jest widoczna.

8. Aby nie dopuścić do rozwoju nalotów, mu-
ry zabezpieczmy też specjalistycznym pre-
paratem – środkiem grzybo- i glonobój-
czym np. FOVEO TECH RG 10. Także te 
ich fragmenty, w których prowadziliśmy 
naprawy!

9. Elewację najlepiej malować farbą o zwięk-
szonej odporności na grzyby i glony, w tym 
np. silikatową, silikonową i akrylową z te-
flonem. Zawsze sprawdzajmy przy tym, 
czy jest ona dopuszczona przez producen-
ta do zastosowania na określonym rodza-
ju tynku.

Nowoczesne tynki i  farby już same w sobie 
utrudniają pojawienie się mikroorganizmów 
i ich rozwój. Jest to możliwe m.in. dzięki te-
mu, że produkty silikatowe mają silnie za-
sadowy odczyn, z kolei np. akrylowe – niską 
nasiąkliwość i odporność na osiadanie za-
nieczyszczeń.

10. I pamiętajmy: przynajmniej raz w roku ele-
wację bardzo dokładnie przejrzyjmy. Nie tyl-
ko pod kątem zacieków, nalotów i wykwitów, 
ale też np. uszkodzeń mechanicznych.

Źródło: www.foveotech.pl
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Z jakiego drewna wybierać meble ogrodowe? - ekspert radzi
Wiosna i lato pozwalają nam na spędzanie czasu wolnego na świeżym powie-
trzu. Najchętniej w takich chwilach wybieramy odpoczynek we własnym ogro-
dzie. Dlatego nie możemy zapomnieć o zakupie wygodnych i ładnych mebli 
ogrodowych. Inwestując w meble drewniane, decydujmy się tylko na takie, 
które wyprodukowane są z odpowiednich gatunków drewna.

Meble ogrodowe z drewna 
rodzimego

W polskich ogrodach pojawiają się zwy-
kle meble z drewna rodzimego. Jednym z naj-
częściej i najchętniej wybieranych gatunków 
jest dąb. Ze względu na swoją twardość i od-
porność na ścieranie drewno dębowe jest ide-
alne do produkcji mebli ogrodowych i małej 
architektury. Zabezpieczone impregnatem 
lub olejem Vidaron jest odporne na czynniki 
pogodowe – wilgoć, wodę oraz słońce, dlatego 
nie wymaga częstej renowacji i może mieć bez-
pośredni kontakt z gruntem. Szlachetna kolo-
rystyka dębu sprawdzi się w każdym ogrodzie 
i będzie pasować do każdego typu domu – za-
równo nowoczesnej architektury, jak i trady-
cyjnego budownictwa.

W ogrodzie sprawdzą się również meble 
z drewna bukowego. Gatunek ten podobny jest 
do dębu – ma wysoką twardość, jest mocne 
i wytrzymałe na zmienne warunki atmosferycz-
ne. Drewno bukowe charakteryzuje się jasnym, 
beżowym kolorem, który ładnie wygląda na 
tle równo wykoszonego trawnika i zielonych 
krzewów.

Wśród gatunków rodzimych polecanym 
jest również robinia akacjowa nazywana po-
pularnie akacją. Meble ogrodowe wykonane 
z drewna akacjowego charakteryzują się ele-
ganckim wyglądem – ze względu na jasną, na-
turalną kolorystykę drewna oraz twardością 
i wysoką odpornością na czynniki zewnętrz-

ne. Przetrwają działanie wilgoci, deszczu czy 
intensywnego promieniowania słonecznego.

Możemy również wybrać meble ogrodo-
we z drewna sosnowego – które są tanie, po-
wszechnie dostępne i łatwe w obróbce. Jednak 
ze względu na to, że sosna to drewno miękkie, 
wykonane z niej meble są mniej trwałe niż, np. 
dębowe i wymagają odpowiedniej impregnacji 
ze strony producenta. Użytkując je również 
pamiętajmy o regularnym odświeżaniu odpo-
wiednimi preparatami, które zapewnią drewnu 
atrakcyjny wygląd i wytrzymałość na czynniki 
zewnętrzne na dłużej. Do pielęgnacji możemy 
użyć, np. Oleju do Mebli Ogrodowych VIDARON, 
który dzięki dodatkowi wosku Carnauba zabez-
piecza drewno przed czynnikami atmosferycz-
nymi, sinizną i glonami.

Meble ogrodowe z drewna 
egzotycznego

Warto zwrócić uwagę również na egzotycz-
ne gatunki drewna, które ze względu na swoje 
właściwości również świetnie sprawdzają się 
jako materiał na meble ogrodowe. Są one droż-
sze niż meble wykonane z drewna pochodzenia 
polskiego, ale ich jakość i parametry wytrzyma-
łościowe są niejednokrotnie lepsze.

Wśród drewna egzotycznego do produk-
cji mebli ogrodowych często wykorzystuje się 
drewno eukaliptusowe. Jest ono niezwykle 
trwałe, odporne na wilgoć, grzyby, owady oraz 
bakterie. Należy do jednych z najtwardszych 
gatunków drewna na świecie – wysoka odpor-

ność na uszkodzenia mechaniczne gwarantu-
je długą żywotność wykonanych z niego mebli 
i innych elementów małej architektury. Drew-
no eukaliptusowe nie wymaga częstego i pra-
cochłonnego pielęgnowania ani regularnego 
odnawiania.

Wśród drewnianych mebli ogrodowych po-
pularne są również meble z teaku. To gatunek 
o niższej twardości niż drewno eukaliptusowe. 
Jest jednak odporne na wodę i wilgoć – dzięki 

dużej zawartości substancji oleistych i kwasu 
krzemowego, które zapobiegają wchłanianiu 
wody. Meble ogrodowe z teaku są wyjątkowo 
eleganckie ze względu na piękne wybarwie-
nie i oryginalne usłojenie. Aby zachować ich 
piękno na długi czas możemy je odświeżyć od-
powiednim preparatem, np. Olejem VIDARON, 
który chroni drewno przed szarzeniem spowo-
dowanym działaniem promieni UV. 

Źródło: www.vidaron.pl
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Systemowe rozwiązania 
w ogrodzie

Okres poprzedzający sezon budowlany to dobry moment na planowanie inwesty-
cji wokół domu. Jednym z popularnych w ostatnich latach trendów jest aranżacja 
ciągów komunikacyjnych oraz strefy rekreacyjnej w taki sposób, aby tworzyły har-
monijną całość. Osiągnięcie takiego efektu możliwe jest dzięki zastosowaniu kom-
plementarnych rozwiązań nawierzchniowych i nie tylko. Ekspert firmy Libet pod-
powiada, dlaczego jeszcze warto sięgać po produkty ujęte w konkretne systemy. 

Sposób na harmonijną 
przestrzeń

Perfekcyjną aranżację otoczenia posesji po-
znaje się po detalach. W przypadku ogrodu to 
odpowiednio dobrane i zaprojektowane tarasy, 
ogrodzenia, podjazdy, schodki, rabaty czy ścież-
ki decydują o tym, czy będzie on tworzyć atrak-
cyjny, konsekwentny projekt czy też stanowić 
przypadkowe, pozbawione smaku i charakte-
ru zestawienie poszczególnych elementów. „Je-
śli zależy nam na uzyskaniu harmonijnej kom-
pozycji na posesji, sięgnijmy po kompleksowe 
systemy, w ramach których znajdziemy szereg 
komplementarnych względem siebie wyrobów, 
takich jak płyty tarasowe, palisady, stopnie scho-
dowe, bloczki ogrodzeniowe itp.”, wyjaśnia Ka-
mil Drewczyński, ekspert firmy Libet. Szeroka 
gama dostępnych na rynku produktów sprawia, 
że bardzo łatwo popaść w aranżacyjny przesyt 
i zamiast konsekwentnego, przemyślanego pro-
jektu, uzyskać efekt chaosu w ogrodzie. Tym 
bardziej warto wybierać gotowe propozycje, po-
siadające wspólny wyróżnik i zebrane w ramach 
jednej linii. „Do dyspozycji mamy tu wiele cieka-
wych, modnych opcji. Możemy postawić na na-
turalny design zestawów inspirowanych wyglą-
dem drewna lub kamienia. Możemy też sięgnąć 
po bardziej współczesne, minimalistyczne wzor-

nictwo. Na etapie planowania warto wziąć pod 
uwagę, w jakim stylu wykończony jest (lub ma 
zostać) sam dom lub inne, już gotowe elementy 
otoczenia”, dodaje ekspert.

Gwarancja funkcjonalnego 
ogrodu

Dobrze jest też przemyśleć, a nawet prze-
dyskutować z projektantem, jakie właściwie 
elementy będą wskazane na naszej działce 
oraz, co możemy z nimi zrobić. Wykończenie 
alejek, chodników, tarasów, podjazdów czy stref 
wypoczynku nie ogranicza się do kostki bruko-
wej czy innego materiału nawierzchniowego, 
po którym będziemy potem chodzić lub jeździć. 
„Bardzo szerokie zastosowanie mają palisady. 
Wyroby te sprawdzają się zarówno przy brzego-
waniu powierzchni ścieżek i tarasów, jak rów-
nież przy zabezpieczaniu skarp lub stawianiu 
kwietników oraz innych przydatnych konstruk-
cji ogrodowych”, dodaje ekspert Libet. „Znako-
mitym budulcem małej architektury ogrodowej 
często okazują się też bryły betonowych stopni 
schodowych. Przy ich użyciu możemy stworzyć 
solidne siedziska, kwietniki lub inne praktyczne 
części aranżacji”. A dzięki wykorzystaniu kom-
pleksowych systemów na całej posesji zagości 
pożądana, harmonijna stylistyka.

Źródło: www.libet.pl
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Potrzebujesz zmiany? - Wymień firany! 
Nadeszła wiosna… a wraz z nią pozytywna energia, która inspiruje nas do 
zmian. Najlepszym sposobem na poprawę samopoczucia jest tzw. odświe-
żenie mieszkania, drobny remont czy też całkowite urządzenie go od nowa. 
Niestety często wiąże się to ze sporym wydatkiem, na co nie każdego z nas 
stać. Ale i na to jest sposób. Aby nadać wnętrzu całkiem nowy charakter, nie 
trzeba od razu inwestować w drogie meble czy wielkie remonty. 

Czasem wystarczy po prostu wymienić 
dekorację okienną, dobrać nowe firany i za-
słony, a wnętrze od razu nabierze świeżo-
ści i nowego wyrazu. Wybór tkanin jest tak 
szeroki, że jesteśmy w stanie dopasować 
dekorację do każdego koloru ściany czy też 
pozostałych dodatków. W zależności od ro-
dzaju pomieszczenia możemy urządzić so-
bie na nowo cały dom, od kuchni począwszy, 
poprzez pokój dziecięcy, salon, na sypialni 
skończywszy. Odpowiednio dobrane, skrojo-
ne i upięte firany potrafią wydobyć całkiem 
nowe walory naszych wnętrz. Mają wpływ 
na to czy w pokoju dziecięcym poczujemy 
się słodko i przytulnie, w salonie dostojnie 
i elegancko, a w sypialni intymnie i nastro-
jowo. Nie bez znaczenia jest także kolor, 
który w dekoracji okien odgrywa ogromną 
rolę. Każdy z nas dobiera go bardzo indy-
widualnie, według własnego gustu i zgod-
nie ze swoją osobowością. Ogromny wybór 
odcieni tkanin dekoracyjnych daje nieogra-
niczone możliwości aranżacji, a co za tym 
idzie ciekawego odkrywania nowego oblicza 
naszych mieszkań.

Dla wielbicieli tradycji i wygody dosko-
nałym rozwiązaniem będą firany żakardo-
we, których niekwestionowanym atutem jest 
fakt, iż nie trzeba ich prasować. I choć nie-
którym z nas, kojarzą się z dawnymi wnętrza-
mi, coraz częściej zaskakują nowoczesnym 
wzornictwem, w niczym nie ustępując deko-

racyjnym haftowanym woalom. Oczywiście, 
wciąż bardzo popularne są firany z tzw. apli-
kacjami, czy też gładkie woale i enzo. Nadają 
się one głównie do salonów i sypialni, doda-
jąc pomieszczeniu elegancji. Ich doskona-
łym uzupełnieniem są dobrane kolorystycz-
nie zasłony, które dopełniają całą dekorację. 
Kuchnia-to chyba jednak najczęściej „odwie-
dzane” pomieszczenie w naszym domu więc 
i  tam wystrój okna jest nie bez znaczenia. 
W tej kategorii mamy również bardzo szero-
ki wybór wzorów z motywami kuchennymi. 
Wszelkiego rodzaju panele czy tzw. rolety 
rzymskie, montowane na systemach do ro-
let, często zdobione na dole różnego rodza-
ju koraliczkami czy też kryształkami, speł-
niają również funkcję techniczną- mniej lub 
bardziej przysłaniając światło dzienne lub 
wnętrze kuchni wieczorem. 

Sprawa ma się podobnie, jeśli chodzi 
o  urządzanie pokoików dla naszych po-
ciech. Często jest to dla nas najważniejsze 
miejsce w domu i dlatego właśnie do wy-
glądu tego pomieszczenia rodzice przykła-
dają tak wielką wagę. Starają się stworzyć 
swojemu dziecku niepowtarzalną atmosfe-
rę już od pierwszych dni jego życia. Tutaj 
również z pomocą przychodzi szeroki wa-
chlarz wzorów firan i zasłon z motywami 
z bajek, zarówno dla maluszków jak i dzie-
ci starszych. Mimo, iż wcale nie jest łatwo 
zaspokoić gusta naszych dorastających na-

stolatków, także i dla nich trafionym wybo-
rem mogą być firany i tkaniny z motywami 
ich zainteresowań np. piłką nożną czy też 
znanymi idolami.  

Jak widać - odmiana naszych mieszkań 
wcale nie musi być trudna, uciążliwa  i kosz-
towna. Wystarczy czasem troszkę chęci i wy-

obraźni, by z naszych mieszkań wyczarować 
piękne miejsce – miejsce, w którym będziemy 
czuli się po prostu dobrze…oazę, do której za-
wsze z przyjemnością wrócisz po ciężkim dniu. 

Bo dom-to nasza wizytówka…więc do dzieła.
Autor: Agnieszka Wójcik Wisan S.A. 

www.wisan.pl
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Materiały murowe, które ułatwiają i przyspieszają prace
Szybkość i precyzja rzadko idą w parze. Tymczasem w trakcie budowy ważne 
jest nie tylko to, aby prace przebiegały jak najszybciej, ale także, by efektu 
końcowego nie zepsuły błędy wykonawcze, które mogłyby mieć poważne 
konsekwencje. W nowej, rozszerzonej ofercie H+H znajdziemy rozwiązania, 
które usprawniają murowanie, a jednocześnie pozwalają sprostać wymogom 
sztuki budowlanej. 

Stare powiedzenie, że czas to pieniądz, 
jest dziś aktualne na budowach chyba tak jak 
nigdy dotąd – zarówno przy indywidualnym 
wznoszeniu domu, jak też w przypadku du-

żych inwestycji deweloperskich. Szybkie tem-
po prac to nie tylko niższe koszty robocizny i 
wynajmu sprzętu, ale także sposób na uniknię-
cie problemów z finansowaniem bankowym, 

koordynacją prac różnych ekip, realizacją har-
monogramu, a co za tym idzie gwarancją unik-
nięcia kar umownych. Jednym ze sposobów na 
przyspieszenie prac jest wybranie odpowied-
niego materiału. Dzięki konsolidacji struktur 
H+H Polska oraz Grupy Silikaty powstał Sys-
tem Budowy H+H, który oferuje komplekso-
we rozwiązania do wznoszenia ścian szybko, 
prosto i bez błędów.

W systemie najlepiej
System Budowy H+H to zestaw elemen-

tów z betonu komórkowego i silikatów prze-
znaczonych do budowy ścian konstrukcyj-
nych zewnętrznych i wewnętrznych oraz 
działowych. Wyrobów wapienno-piaskowych 
można też użyć do wznoszenia ścian funda-
mentowych i piwnicznych, a także elewacji. 
Korzystając z rozwiązań systemowych, nie 
tracimy czasu na poszukiwanie poszcze-
gólnych produktów i mamy gwarancję, że 
wszystkie są do siebie idealnie dopasowa-
ne. Oprócz bloczków podstawowych, dostęp-
ne są m.in. bloczki połówkowe, dzięki którym 
unikamy docinania i marnowania materiału, 
a także tzw. elementy uzupełniające, np. pre-
fabrykowane nadproża czy kształtki U, ogra-
niczające prace prowadzone bezpośrednio 
na budowie.

Duże elementy o gładkiej 
powierzchni

Do wzniesienia 1 m2 muru z betonu ko-
mórkowego wystarczy tylko 6,4 szt. bloczków. 
Dzięki elementom o dużych wymiarach wzno-
szenie przegród zajmuje o wiele mniej czasu. 
A z uwagi na to, że jest to materiał wyjątkowo 
lekki, nawet duże bloczki są wygodne w użyciu.

Kolejnymi istotnymi cechami wyrobów 
H+H jest duża dokładność wymiarowa oraz 

równe i gładkie powierzchnie. Pozwala to nie 
tylko na łatwe murowanie na zaprawie trady-
cyjnej, ale też stawianie ścian z tzw. cienką 
spoiną. To doskonały sposób nie tylko na przy-
spieszenie prac, ale też uniknięcie mostków 
termicznych. Ta nowoczesna metoda budowa-
nia jest bowiem wyjątkowo „odporna” na błę-
dy wykonawcze oraz pozwala na zminimalizo-
wanie łączeń, czyli miejsc największej ucieczki 
ciepła.

Profile i uchwyty
Zarówno bloczki z betonu komórkowe-

go, jak i silikaty posiadają specjalne profilo-
wanie, które pozwala na nakładanie zapra-
wy jedynie w spoinach poziomych. Spoiny 
pionowe zastępuje system łączenia na pió-
ro-wpust. To kolejna oszczędność na czasie  
i kosztach materiału. Dużym usprawnieniem 
prac są także uchwyty montażowe, ułatwiające 
przenoszenie elementów oraz precyzyjne usta-
wianie ich na właściwym miejscu.

Ułatwienie nie tylko dla murarzy
Wybór Systemu Budowy H+H to dobra 

wiadomość nie tylko dla ekip murarskich. 
Prawidłowo wzniesione równe i gładkie ścia-
ny z betonu komórkowego nie wymagają już 
przygotowania pod tynkowanie, w przypad-
ku silikatów mogą nawet pozostać nieotyn-
kowane.

Warto wspomnieć też o łatwości formowa-
nia betonu komórkowego. Bloczki wykonane 
z tego materiału można łatwo przycinać przy 
użyciu ręcznej piły widiowej. Ma to znaczenie 
także na późniejszych etapach budowy – w go-
towych ścianach instalatorzy bez trudu wyko-
nają bruzdy, a robotnicy zajmujący się pracami 
wykończeniowymi wywiercą otwory.

Źródło: www.hplush.pl
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Dom czy mieszkanie?
  Interesując się rynkiem nieruchomości nie można oprzeć się wrażeniu, że ceny 
domów są o wiele niższe niż mieszkań w bloku. Faktem jest, że cena zakupu 
mieszkania  jest mniejsza, jednak w przeliczeniu na 1 m powierzchni nie wy-
pada to zbyt korzystnie.  Zakup mieszkania to średnio 4000 zł za metr kwadra-
towy, a domu w stanie surowym zamkniętym to 2300 zł, mamy tu do dyspozy-
cji garaż, podwórko, pełną intymność i brak sąsiadów bezpośrednio za ścianą. 
Dom należy wykończyć, ale czy przy zakupie mieszkania nie przyda się remont? 

Przy obecnych technologiach i rozsądnym po-
dejściu do budowy możemy w atrakcyjnej cenie zo-
stać posiadaczem komfortowego domu całkowicie 
bezobsługowego i ekonomicznego w użytkowaniu. 
Dom w zwartej bryle nie wymaga wiele energii do 
ogrzania, odpowiednie izolacje i brak mostków ter-
micznych uchroni nas przed stratami tej energii, 
prosta forma dachu z lekkim pokryciem oszczędzi 
nam okresowego serwisowania naszego pokry-
cia. Gaz jako opał, czysty i ekologiczny, nowocze-
sne piece kondensacyjne wyposażone w czujniki 
i procesory zadbają o niskie zużycie aby nie obcią-
żać naszych kieszeni. Bezpieczny parking i garaż, 
w którym znajdziemy miejsce dla naszych sprzę-
tów sportowych i zaoszczędzimy sporo czasu bo 
zakupy razem z samochodem wjeżdżają kilka me-
trów od naszej spiżarki.

Jeżeli zdecydujemy się na posiadanie do-
mu, warto zakupić go od dewelopera lub za-
mówić u profesjonalnej firmy budowlanej. Do-
świadczenie i wiedza tych instytucji zapewni 
nam lokum bez usterek i na pewno zaoszczę-
dzi nasze pieniądze w przyszłości. Dlaczego? 
Wszyscy znamy przysłowie „co tanio to drogo”. 
Jeżeli zdecydujemy się na budowę domu „po ta-
niości” to sprawa wygląda tak: na pewno nie 
kupimy materiału w tych cenach co firmy bu-
dowlane, każdy etap budowy będzie robił ktoś 
inny, w razie reklamacji zderzymy się z tzw. 
„spychologią” czyli każdy będzie zrzucał winę 
na poprzednika. Jeżeli poprosimy o pomoc fa-

chowca z rodziny, kiedyś trzeba będzie się od-
wdzięczyć a i dziesięcioletnią gwarancję trudno 
będzie wyegzekwować.

Własny dom to również dobra inwestycja 
i bezpieczna lokata. Wiele banków oferuje kre-
dyty mieszkaniowe z minimalnym oprocento-
waniem, które tak naprawdę jest znikomym 
kosztem biorąc pod uwagę zwyżkę cen nie-
ruchomości w ostatnich latach. Atrakcyjnych 
działek budowlanych z  roku na rok ubywa 
i wielu chętnie opuszcza granice miast z po-
wodu smogu i hałasu. Bezpieczeństwo dzie-
ci na ogrodzonej posesji jest o wiele większe 
niż na betonowym placu zabaw pod blokiem. 
Praktycznie od wiosny do jesieni możemy wy-
poczywać po pracy na świeżym powietrzu. Spo-
tkania rodzinne w obszernym salonie są o wie-
le wygodniejsze niż w ograniczonym metrażu 
blokowym.

Zatem czy warto zamienić mieszkanie na 
dom? Sprzedając mieszkanie 50 metrów kwa-
dratowych mamy do dyspozycji 100 metrów 
kwadratowych domu w stanie surowym za-
mkniętym, jeśli zamienimy czynsz na ratę kre-
dytową mamy środki na wykończenie wnętrza 
bo płacąc czynsz 500 zł przez 20 lat wydajemy 
ponad 120 tysięcy na utrzymanie infrastruktu-
ry otaczającej nasze mieszkanie i nigdy tych 
pieniędzy nie odzyskamy, a inwestycje w dom 
zawsze do nas wrócą.

Autor: Piotr Bąk, Budekspert
wizualizacja: Dominika Maciejczyk
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Jakie są rodzaje kinkietów?
Delikatne światło kinkietu pozwoli stworzyć przyjemny nastrój, a ruchome ramię 
skieruje strumień światła tam, gdzie aktualnie chcemy. Możemy wybrać kinkiety bez 
klosza - modernistyczne o nietypowych kształtach lub bardziej oszczędne w formie. 
Jeśli szukamy modelu z abażurem – wybierzemy klosz z tkaniny lub aluminiowy. 

Funkcje kinkietów.
Kinkiety to lampy przytwierdzone do ścia-

ny, które pełnią rolę oświetlenia głównego, do-
datkowego, dekoracyjnego, a także kierunko-
wego (np. do czytania). Rozjaśniają światłem 
całe pomieszczenie, jego część lub wybrane 
przez nas obszary. Mają wpływ na nastrój i cha-
rakter domu, mieszkania czy ogrodu.

Oszczędność przestrzeni.
Lampy ścienne oświetlają wnętrze przy mi-

nimalnym wykorzystaniu powierzchni. Dostęp-
ne także w bardzo małych rozmiarach. Poza 
tym nie muszą być nigdzie ustawione. Dlatego 
są alternatywą dla lamp podłogowych czy znaj-
dujących się na stolikach nocnych. Kinkiety 
bardzo dobrze rozjaśniają małe pomieszczenia 
takie jak: korytarze, przedpokoje, garderoby, 
łazienki, a także niewielkie salony, sypialnie 
i kuchnie.

Z kloszem czy bez?
Walory użytkowe kinkietów zależą od ro-

dzaju oprawy i źródła światła. Zamknięty klosz 
zapewnia ograniczone i delikatne światło, z ko-
lei otwarty - solidnie oświetla przestrzeń wokół 
lampy. Ilość emitowanego światła zależy także 
od materiału, z którego powstał klosz. Trans-
parentny abażur zapewnia więcej światła, z ko-
lei nieprzezroczysty mniej.

Ruchome ramię.
Wiele kinkietów posiada ruchomy wysię-

gnik, dzięki któremu możemy skierować stru-
mień światła w dowolnym kierunku. Lampa na 
wysięgniku świeci więc nie tylko tam, gdzie zo-
stała zainstalowana. Dostarcza światło także 
w inne miejsca, które znajdują się w jej pobli-
żu. Dlatego łatwiej dostosujemy oświetlenie do 
czynności, które wykonujemy oraz do panują-
cych w danej chwili warunków.

Modernistyczny zygzak.
Osoby poszukujące modernistycznego kin-

kietu, który będzie w pomieszczeniu mocnym 
akcentem, postawić mogą na model Life. Ma on 
formę czarnego zygzaka, którego kształt na-
wiązuje do linii obrazującej bicie serca. Pełni 
funkcję dekoracji, która ożywi wnętrza urzą-
dzone w stylu minimalistycznym i skandynaw-
skim.

Jego aluminiowa konstrukcja o szerokości 
70 cm, zakończona przezroczystym przewodem 
z wtyczką, zainstalowana jest w odległości 5 
cm od ściany. Kinkiet posiada zintegrowany 

moduł LED, który emituje białe, ciepłe świa-
tło. Dlatego tworzy subtelną poświatę, która 
buduje w pomieszczeniu przyjemną atmosferę.

Odsłonięta żarówka.
Właściciele domów i mieszkań w stylu in-

dustrialnym, mogą podkreślić ich surowość 
także poprzez odpowiednią lampę ścienną. 
Oprawę Axis wykonano ze stali, którą pola-
kierowano na czarny kolor. Mimo oszczędnej 
formy została starannie wykończona, z dbało-
ścią o najmniejsze detale.

W przypadku tego kinkietu zrezygnowano 
z klasycznego klosza - na rzecz świecznikowe-
go (bez osłony, z widoczną żarówką). Ramię 
lampy zwieńczone jest nasadką w kolorze pa-
tyny i trzonkiem E27, który umożliwia wkrę-
cenie żarówek w wersji halogenowej, energo-
oszczędnej lub LED. Położenie źródła światła 
możemy regulować. Kinkiet ma wymiary 70 cm 
na 86 cm, posiada przewód o długości 2 metrów, 
z wtyczką do gniazdka.

Z materiałowym abażurem.
Osoby, które preferują kinkiety z kloszem 

wykonanym z tkaniny, zakupić mogą model 

Amadeo. Jego metalowa konstrukcja (w kolo-
rze chrom) zapewnia wytrzymałość. Natomiast 
biały, materiałowy abażur, w kształcie półokrę-
gu - wygląda subtelnie i estetycznie.

Oprawa ta ma drugie źródło światła, jakim 
jest dodatkowa lampka LED na ruchomym ra-
mieniu, które można ustawić w dowolnym kie-
runku. To użyteczne rozwiązanie jest przydat-
ne szczególnie podczas czytania. 

Aluminiowy klosz.
Klosz posiada także kinkiet Zyta, który 

również dostępny jest na tomix.pl. Wszystkie 
jego elementy tj. podstawa, ramię i klosz, wy-
konane są z metalu w kolorze aluminium. Rów-
nież możemy regulować go we wszystkich kie-
runkach, dzięki czemu skierujemy strumień 
światła tam, gdzie aktualnie chcemy. 

Oprawa zainstalowana jest do ściany po-
przez okrągłą podstawę o średnicy 11,5 cm. Jej 
klasyczny gwint umożliwia zastosowanie ża-
rówki energooszczędnej lub żarówki LED. War-
to dodać, iż seria w skład której wchodzi ten 
kinkiet, zawiera wiele innych wariantów lamp.

Źródło: http://www.pressoffice.pl
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SZKŁO laminowane bezpieczne
Szkło laminowane stanowi ciekawą 

propozycję jako materiał do wykończenia 
i zarazem urządzania wnętrz, a także jako 
materiał konstrukcyjny przy schodach czy 
balkonach jako balustrady. Z racji swoich 
właściwości jest często stosowany w po-
mieszczeniach kuchennych, łazienkowych 
– jest nie tylko dekoracyjny, ale również 
bezpieczny w użytkowaniu. 

Szkło laminowane jest stosowane wszędzie tam, 
gdzie stłuczenie go mogłoby spowodować zagro-
żenie dla osób znajdujących się w  jego otoczeniu. 
Do laminowania szkła używane są folie EVA. Folie 
EVA w odróżnieniu od folii PVB są niehigroskopijne, 
a więc nie chłoną cząstek wody, co eliminuje ryzyko 
delaminacji na krawędziach w zetknięciu z wilgocią. 
Dlatego z powodzeniem można je stosować wszę-
dzie tam, gdzie szkło ma kontakt z wilgocią i wodą 
(daszki szklane, balustrady, szkło z grafiką do łazie-
nek i pryszniców oraz kuchni).

Szkło laminowane jest trwałe, zachowuje swój ko-
lor i wytrzymałość i może być łatwo czyszczone jak zwy-
kłe szkło. Odporne jest na działanie większości kwasów 
i zasad, a nawet rozpuszczalników organicznych .

Można zaprojektować szkło laminowane o róż-
nych własnościach, najlepiej odpowiadających kon-
kretnemu zastosowaniu. Szkło laminowane może 
być wykonane ze szkła płaskiego lub giętego, har-
towane lub wzmocnione termicznie, a  także szkło 
zbrojone czy ornamentowe. Tafle szkła w szybach la-
minowanych mogą mieć uszlachetnioną powierzch-

nię przez emaliowanie, trawienie, piaskowanie, 
malowanie. Dla uzyskania efektów estetycznych 
lub zachowania prywatności może być zastosowana 
folia bezbarwna, kolorowa jednobarwna (zwykła, 
opalizująca, metaliczna) lub z  naniesionym wzo-
rem, ale największym zainteresowaniem cieszą się 
naniesione na folię wielkogabarytowe fotografie 
– wykorzystana jest wówczas technologia druku cy-
frowego o wysokiej rozdzielczości, przezroczysta lub 
matowa o różnym stopniu przezierności. Można też 
zalaminować z folią również siatki metalowe, tkani-
ny, czyli prawie wszystko co można sobie wyobrazić. 
Elementy te zlokalizowane wewnątrz szkła lamino-
wanego, chronione z  obu stron taflami szklanymi 
są zabezpieczone przed zabrudzeniem, odciskami 
palców, ścieraniem, uszkodzeniem czy działaniem 
środków czyszczących .

Jest też możliwość zalaminowania w  między-
warstwach szkła laminowanego diod LED, dających 
różnokolorowe efekty świetlne. Mamy więc do 
dyspozycji trwałe wyroby, łatwe w utrzymaniu czy-
stości, bezpieczne dla środowiska i  zapewniające 
pełną ochronę pomieszczeń wewnątrz budynku. 
Dzięki zwiększonej wytrzymałości mogą powstawać 
dużych rozmiarów, cało szklane konstrukcje struk-
turalne, z  elementami konstrukcyjnymi z  innych 
materiałów ograniczonymi do minimum, a  więc 
optycznie niezauważalnymi, w których szkło jest nie 
tylko eleganckim wypełnieniem, ale przenosi rów-
nież wszelkie obciążenia użytkowe.

Autor: SFG GLASS  Tomasz Zub

ART. SPONSOROWANY
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PŁYTKI CERAMICZNE F.H.U. „PAX” 
Ewa Kurzawa

PŁYTKI duży wybór, kleje, fugi, kabiny, 
armatura. UWAGA! zapraszamy do nowo 

wyremontowanego budynku  
Al. 1000-lecia 2 A (były Owent).  

Wybieraj globalnie - kupuj lokalnie :)
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

PROJEKTY BUDOWLANE
Budynki, przebudowy, rozbudowy, ada-
ptacje i inne. Krótkie terminy, faktury 

bez VAT. Olkusz, ul. Bylicy 1/105.
Tel. 500 035 862.

REKLAMA

Wycena Nieruchomości mgr Aleksandra Łągiewka
Wycena gruntów: budowlanych, przemysłowych, 

rolnych, leśnych. Wycena domów, mieszkań, 
lokali użytkowych. Analiza rynku nieruchomości 

do celów inwestycyjnych
Tel. 601 385 737


