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

Ponad 5,5 miliona złotych przeznaczy Gmina Olkusz na przebudowę 
lub remonty przeszło 80 kilometrów dróg gminnych. Podobnie jak w po-
przednim roku, dofinansuje również prace prowadzone na drogach po-
wiatowych. Burmistrz Roman Piaśnik zadeklarował staroście Pawłowi 
Piasnemu, że pomoże finansowo w inwestycjach powiatowych.

- Dla mieszkańców nie jest ważne, która droga jest administrowana przez jaki samo-
rząd. Dla nich najistotniejsze jest, aby poruszając się na terenie swojej gminy, mogli ko-
rzystać z dróg w przyzwoitym stanie technicznym. Z tego powodu pozytywnie odniosłem 
się do próśb powiatu o pomoc finansową – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Gmina Olkusz pod kątem administrowania drogami publicznymi jest przypadkiem 
szczególnym. W jej granicach administracyjnych znajdują się bowiem wszystkie 
możliwe kategorie dróg: gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz droga krajowa. Bie-
żącym utrzymaniem i remontami – w myśl przepisów – zajmują się jednostki różnych 
szczebli – odpowiednio: Gmina Olkusz, Powiat Olkuski, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Bez współpracy tych instytu-
cji trudno byłoby mówić o realizacji wielu inwestycji. W 2016 roku Gmina Olkusz 
współfinansowała prace na drogach powiatowych w wysokości ponad 350 tys. zł. 
Z deklaracji burmistrza Romana Piaśnika wynika, że w nadchodzących latach wspar-
cie finansowe zostanie przekazane na prace przy drogach powiatowych w Żura-
dzie, Osieku, Witeradowie, Pazurku, Bogucinie Małym, Zimnodole, Zawadzie 
i na odcinku Kosmolów-Zederman. Z dużym entuzjazmem oraz deklaracją wspar-
cia finansowego spotkała się również inicjatywa wyprowadzenia ruchu ciężkiego z ul. 
20-tu Straconych na obecną drogę przebiegającą przez Hutki.

- Mimo realizowanych na bieżąco inwestycji na drogach gminnych, widzę koniecz-
ność wspierania innych samorządów w ich zadaniach. Bez decyzji o przekazaniu środ-
ków z budżetu Gminy wiele inwestycji, np. powiatowych, w ogóle nie zostałoby zreali-

zowanych. Bacznie przyglądam się kondycji dróg powiatowych, widząc pilne potrzeby 
w tym zakresie. Deklaruję chęć ich współfinansowania, za czym idą konkretne przesu-
nięcia środków w budżecie. O terminie realizacji tych zadań decyduje powiat. Mając 
informację od starosty, że inwestycja będzie realizowana w tym roku, przygotowuję 
projekt uchwały dla Rady Miejskiej w Olkuszu, która akceptuje przekazanie pomocy 
finansowej. Czasem wnoszę do starosty o wyjaśnienie pewnych kwestii, bowiem jego 
plany nie odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców – tak jest np. w Żuradzie, której 
mieszkańcy oczekują kontynuacji budowy chodnika przy remizie OSP oraz budowy 
chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ronda w Olkuszu do skrzyżowania z drogą 
powiatową przy kapliczce. Wbrew jasno wyrażonej opinii mieszkańców starosta zapo-
wiada inny zakres inwestycji realizowanej w bliżej nieokreślonym terminie – dodaje 
włodarz Olkusza.

W pierwszych miesiącach tego roku Rada Miejska w Olkuszu, na wniosek 
burmistrza, zadecydowała o przekazaniu Powiatowi Olkuskiemu pomocy finan-
sowej w wysokości ponad 150 tys. zł na wykonanie chodników w Zimnodole oraz 
przy ul. Długiej w Olkuszu. Na zaplanowaną w maju sesję Rady Miejskiej przygoto-
wywane są kolejne projekty uchwał dotyczących przekazania środków na inwestycje 
przy drogach powiatowych. W uzgodnienia szczegółów włączani są mieszkańcy – po-
przez radnych z danego okręgu oraz przewodniczących osiedli lub sołtysów. Wnoszą 
oni cenne uwagi do zakresu planowanych prac.

Oprócz wsparcia finansowego inwestycji powiatowych, Gmina Olkusz przekaza-
ła w tym roku kwotę blisko 23 tys. zł na budowę połączenia drogowego pomiędzy 
autostradą A4 oraz Drogą Krajową 94. Zadanie współfinansowane jest w równych 
częściach także przez powiaty: olkuski, krakowski, chrzanowski oraz gminy Krzeszo-
wice, Bolesław, Bukowno i Trzebinia.  

 UMIG Olkusz

Drogowa ofensywa
w gminie Olkusz

Olkuszanie upamiętnili 
Mieczysława Karwińskiego
olkusz

Wiola Woźniczko

11 kwietnia minął rok od 
śmierci Mieczysława Karwińskiego 
- harcerza, żołnierza AK, działacza 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no - Krajoznawczego, społecznika. 
W tym dniu odsłonięto upamięt-
niającą go tablicę. Znajduje się 
ona w miejscu bardzo ważnym dla 
harcmistrza Karwińskiego – na 
Starym Cmentarzu w Olkuszu.

Mieczysław Karwiński wraz 
z przyjaciółmi, m. in. druhem Ry-
szardem Kowalem, przez wiele lat 
opiekował się Starym Cmentarzem. 
Nie tylko w zakresie bieżącego utrzy-
mania porządku, ale przede wszyst-
kim stawiania nowych pamiątkowych 
tablic czy popiersi.

- Dokładnie rok po śmierci harc-
mistrza Mieczysława Karwińskiego 
spotykamy się w miejscu, które było 
mu szczególnie bliskie. Myślę, że byłby 
wzruszony widząc tylu swoich przy-
jaciół, zgromadzonych dla uczczenia 
jego pamięci. Być może byłby nieco 
onieśmielony, bo wszyscy pamiętamy 
go jako człowieka niezwykle skrom-
nego i pracującego dla idei, a nie dla 
poklasku. Niech ta tablica, wmurowa-
na w ścianę na Starym Cmentarzu, 
pozostanie symboliczną pamiątką dla 
kolejnych pokoleń olkuszan. Każdy, 
kto się przy niej zatrzyma, wspomni 
wybitnego mieszkańca Olkusza, czło-
wieka zaangażowanego we wszystkie 
sprawy miasta, oddanego przyjaciela 
i wspaniałego przewodnika młodzieży. 
Taki właśnie był Mieczysław Karwiń-

ski – mówił olkuski burmistrz Roman 
Piaśnik na uroczystości upamiętnia-
jącej harcmistrza.

„Nestorowi olkuskiego harcer-
stwa, żołnierzowi Armii Krajowej, 
zasłużonemu dla rozwoju kultury ro-
dzinnego miasta, na wieczna pamięć 
– wdzięczni olkuszanie” - głosi napis 
na tablicy z szarego piaskowca, au-
torstwa znanego rzeźbiarza Wiesława 
Nadymusa. Na tablicy widnieje meda-
lion wykonany przez Odlewnię Żeliwa 
i Metali Kolorowych Zub. Montażem 
całości zajął się Zakład Kamieniarski 
Bogusława Pichety.

Symbolicznego odsłonięcia ta-
blicy dokonali burmistrz Roman 
Piaśnik oraz druhowie Ryszard Kowal 
i Eugeniusz Foryś. Potem została ona 
poświęcona przez proboszcza parafii 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu 
ks. Mieczysława Miarkę. Po złoże-
niu kwiatów pod tablicą uczestnicy 

uroczystości udali się na grób Mie-
czysława Karwińskiego, a następnie 
na mszę św. w intencji harcmistrza 
w Bazylice św. Andrzeja. Po południu 
wspominali jednego z najbardziej 
zasłużonych olkuszan na wieczornicy 
w siedzibie PTTK.

- Narody, które tracą pamięć, 
tracą wolność. Oddaję ten pomnik 
pamięci społeczeństwa – mówił 
niespełna dwa lata temu Mieczysław 
Karwiński, podczas odsłonięcia ufun-
dowanej przez niego Piety Katyńskiej. 
Teraz pamięci społeczeństwa oddano 
tablicę poświęconą wybitnemu olku-
szaninowi. Pozostawił on po sobie 
wyjątkowe miejsce - Stary Cmentarz, 
który zawsze będzie przypominał 
o swoim najwierniejszym opiekunie.  
Bo jak pisał rok temu na naszych 
łamach Olgerd Dziechciarz, Mieczy-
sław Karwiński stał się po prostu 
legendą.
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O G Ł O S Z E N I E  S P  O L K U S ZSetki wiernych 
modliły się na ulicach 

Wolbromia
wolbrom

Ewa Barczyk

Ostatnia niedziela Wielkiego 
Postu nazywana Niedzielą Palmo-
wą to w Wolbromiu nie tylko czas 
tradycyjnego święcenia palm. Od 
lat wieczorem tego dnia celebro-
wana jest droga krzyżowa, w której 
setki mieszkańców i gości wędrują 
ulicami miasta z krzyżem misyj-
nym, rozważając tajemnice Męki 
Pańskiej. W tym roku droga wiodła 
z parafii pw. św. Katarzyny w do 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego.

Kanwą nabożeństwa stały się 
rozważania ekstremalnej drogi krzy-

żowej autorstwa ks. Jacka Stryczka ze 
Stowarzyszenia Wiosna. Jak napisał 
we wstępie do nich „nie są to cytaty 
z mądrych książek, ale świadectwa 
osób, które abstrakcyjne prawdy 
zamieniły na własne doświadczenia 
duchowe”. Przykłady konkretnych 
sytuacji z życia ludzi, którzy poradzili 
sobie w różnych trudnych chwilach 
dzięki prawdom płynącym z wiary, 
mogą być pięknym i owocnym źró-
dłem inspiracji i zachętą do dobrej 
zmiany we własnym życiu - tłumaczył 
tłumnie zebranym wiernym ksiądz 
Zbigniew Luty, proboszcz parafii św. 
Katarzyny. Krzyż misyjny podczas 
drogi nieśli przedstawiciele różnych 
stanów i środowisk: młodzież, rodzi-
ce, dziadkowie, nauczyciele, siostry 

zakonne, ministranci, a przez dzie-
lące miasto tory kolejowe przenieśli 
go symbolicznie w geście wspólnoty 
księża reprezentujący obie parafie.

Niedziela Palmowa to bardzo 
ważny czas dla wszystkich wierzą-
cych, którzy u progu Wielkiego Ty-
godnia mają wtedy okazję w bardziej 
szczególny sposób skupić się na 
refleksji nad sensem życia i śmierci 
w kontekście zbawczej misji Chry-
stusa. W dawnej Polsce w Niedzielę 
Palmową, najczęściej po sumie, w ko-
ściołach pokazywano przedstawienia 
pasyjne. Miały one przypominać 
wiernym o najważniejszych wyda-
rzeniach w historii chrześcijańskiego 
zbawienia.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń 
przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach 
od 14.04.2017r. do 05.05.2017r. wywieszony 
będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do najmu i dzierżawy na okres do 3 lat: 

- działka nr 2576/5 o pow. 4 m2 położona w Olkuszu przy ul. K.K. 
Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność handlową. 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. 29,52zł brutto). Termin 
wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 2148/3 o pow. 30 m2 z  przeznaczeniem pod najem 
garażu murowanego (garaż stanowi własność Gminy Olkusz, obecnie 
użytkowany bezumownie) położonego w Olkuszu przy ul. Gęsiej. 
Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz nr 0050. 2080.2017 z  dnia 22.03.2017r. w wysokości - 90,00 zł 
netto (tj.110,70 zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go 
każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 2115/29 o pow. 600 m2 ( z tym, że: za działką nr 2613 
pow. 200 m2, za działką nr 2371 pow. 200 m2, za działką nr 2372 pow. 
200 m2) - położonej w Olkuszu przy ul. Na Skarpie z przeznaczeniem 
pod ogród owocowo -warzywny. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości – 
60,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku 
z góry.

- część działki nr 4263 o powierzchni 20 m2 w Olkuszu przy ul. Osieckiej 
z przeznaczeniem pod działalność handlową. 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. 110,70 zł brutto). Termin wnoszenia 
opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 1965/1 o pow. 28 m2 (za działką nr 1965/2), położonej 
w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydo-
mową. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości – 1,60 zł netto/1m2 (tj. 55,10 zł 
brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

- część działki nr 1469 o pow. 0,50 m2 położonej w Olkuszu, Rynek 1 
z przeznaczeniem pod ustawienie pojemnika na śmieci. Stawka czyn-
szu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 
0050.2113.2017 z  05.04.2017r. w wysokości - 25,00 zł netto (tj. 30,75 zł 
brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

- działka nr 172/1 o pow. 90 m2 położona w Witeradowie z przezna-
czeniem pod ogród przydomowy, owocowo -warzywny. Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości – 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: 
do 31 marca każdego roku z góry.

Dzierżawa/ Najem przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. 
Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/ najmu winne w ter-
minie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę/
najem 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.
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Trzyciąż zwalcza  
niebezpieczny chwast

trzyciąż
Ewa Barczyk

Dzięki dofinansowaniu w wys. 
blisko 28 tys. zł. z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w gminie Trzyciąż będzie kontynu-
owana walka z barszczem Sosnow-
skiego. To już siódmy rok regular-
nej „wojny” z tą niebezpieczną 
i bardzo ekspansywną rośliną. 
Chwast występuje na terenie so-
łectw: Ściborzyce, Glanów, Sucha, 
Trzyciąż, Jangrot i Zagórowa.

W 2014 r. Małopolsce zinwenta-
ryzowano 140 ha terenów, na których 
zaobserwowano występowanie barsz-
czu Sosnowskiego i rozpoczęto meto-
dyczną walkę z rośliną. W 30 gminach 
Małopolski oraz na części gruntów 
należących do Uniwersytetu Rolnicze-
go i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin realizowany był w tym celu 
specjalny program współfinansowany 
ze środków z funduszy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Projekt 
zakończył się w roku ubiegłym. Na 
konieczną kontynuację walki z barsz-
czem Sosnowskiego na swoim terenie 
gmina Trzyciąż w roku 2017 planuje 

wydać 40 tys. zł, z czego 27,720 zł 
stanowi dofinansowanie pozyskane 
z WFOŚiGW w Krakowie.

Pochodzący z Kaukazu barszcz 
Sosnowskiego trafił do Polski w latach 
70. Daje bardzo wydajne plony, stąd 
idea sprowadzenia rośliny na tereny 
obce jej występowaniu, w celu wy-
korzystania jej jako paszy dla zwie-
rząt. Kiedy okazało się, że pomysł 
z różnych przyczyn był chybiony, 
uprawę wstrzymano. Niestety ho-
dowla wymknęła się spod kontroli, 

a zielsko zaczęło się rozprzestrzeniać, 
wypierając z pól rodzime gatunki 
roślin i stając się stale rosnącym 
zagrożeniem dla naszego środowi-
ska. Barszcz Sosnowskiego rośnie 
na polach, nieużytkach, nad brze-
gami rzek i potoków. Może mierzyć 
do 4 metrów wysokości, a dojrzała 
roślina zajmuje powierzchnię ok. 4 
metrów kw. Barszcz Sosnowskiego 
jest szkodliwy dla ludzi ze względu 
na właściwości parzące i alergizujące. 
Kontakt z rośliną wywołuje bardzo 

silne reakcje skórne: zaczerwienie-
nia, obrzęki, pęcherze porównywalne 
z oparzeniami.

Doświadczenie pokazuje, że 
walka z barszczem Sosnowskiego 
jest trudna, ze względu na plenność 
rośliny, a także jej odporność na 
wiele herbicydów oraz konieczność 
wielokrotnego powtarzania zabiegów 
niszczących. Jak tłumaczą specjaliści 
- podstawą sukcesu jest komplekso-
wość działań, ponieważ zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego na małym 
obszarze nie przynosi efektów.  Jedna 
roślina wytwarza rocznie 20–40 
tys. nasion, które zalegają w glebie 
i zachowują zdolność kiełkowania 
przez pięć lat, więc zabiegi eliminu-
jące roślinę muszą być realizowanie 
co roku przez taki okres. Do walki 
z chwastem stosowane są metody 
mechaniczne i chemiczne. Rośliny 
są wycinane i opryskiwane zestawem 
środków chemicznych. Wzdłuż cieków 
wodnych, gdzie nie można prowadzić 
oprysków, środek chemiczny jest 
wstrzykiwany bezpośrednio do szyjki 
korzeniowej roślin, co doprowadza do 
ich obumarcia. Co ważne – środki, 
które są stosowane do zwalczania 
barszczu Sosnowskiego są bezpieczne 
dla ludzi i pszczół.
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Pociągiem z Olkusza  
na Ukrainę?

olkusz
Jakub Fita

Ilość par pociągów osobowych 
kursujących przez teren naszego 
powiatu można policzyć na palcach 
jednej ręki. Lokalni politycy co 
chwilę piszą więc kolejne pisma 
i przedstawiają nowe pomysły na 
zmianę tej sytuacji. Niewątpliwie 
najbardziej aktywnym spośród 
nich jest poseł Jacek Osuch, który 
postulował utworzenie połączeń 
kolejowych łączących Śląsk i Ma-
łopolskę z Mazurami i Pomorzem. 
Teraz proponuje, aby uruchomić 
pociąg z Olkusza na Ukrainę.

Przypomnijmy, że przez Olkusz 
biegnie szerokotorowa linia kolejowa 
nr 65. Starsi mieszkańcy pamiętają, że 
za czasów PRL, a nawet w latach 90-
tych, z dworca kolejowego w naszym 
mieście kursowały pociągi na wschód. 
Na stacji Olkusz do dzisiaj znajduje 
się jeszcze dawny peron międzyna-
rodowy. Można było stąd dojechać 
do Moskwy, a nawet do położonego 
niedaleko granicy z Kazachstanem 
miasta Magnitogorsk.

Pomysł utworzenia połączenia 
kolejowego biegnącego na Ukrainę 
nie jest nowy. W trakcie ubiegłej 
kampanii wyborczej przedstawiał go 
już jeden z kandydatów na burmistrza 
Olkusza. Wtedy jednak nikt nie trak-
tował takiej koncepcji poważnie. 

Sytuacja uległa jednak zmianie 
w grudniu ubiegłego roku, kiedy to 
PKP we współpracy ze swoim ukra-
ińskim odpowiednikiem uruchomiło 
regularne połączenie kolejowe na 

trasie Przemyśl - Kijów. Po pierwszym 
miesiącu jego funkcjonowania sko-
rzystało z niego ponad 12 tys. pasa-
żerów. Jak informują przedstawiciele 
PKP, większość pasażerów udaje się 
w podróż z Ukrainy do Polski.

W chwili obecnej biegnąca przez 
Olkusz linia nr 65 wykorzystywana 
jest wyłącznie przez pociągi towarowe 
dojeżdżające do tzw. Euroterminala 
w Sławkowie. Według Jacka Osucha, 
po ogromnym sukcesie uruchomio-
nych międzynarodowych połączeń 
kolejowych warto zastanowić się nad 
rozwojem kolejnych kursów z Polski 
w kierunku wschodnim. Takiemu 
celowi mogłaby posłużyć wspomnia-
na wcześniej linia biegnąca przez 
Olkusz.

- Linia kolejowa nr 65 ma jedną 
podstawowa zaletę. Jest nią rozstaw 

szyn przystosowany do kursowania 
pociągów wschodnich przewoźników. 
Dzięki temu niewymagana jest na 
granicy polsko-ukraińskiej wymiana 
wózków lub zmiana rozstawu kół. 
Szeroki tor LHS nie kończy się po-
nadto nieopodal granicy, tak jak ma 
to miejsce w Przemyślu czy Chełmie, 
ale pozwala na uruchomienie pocią-
gów w kierunku Śląska i Małopolski. 
Dzięki doskonałemu położeniu Olku-
sza pomiędzy metropolią górnośląską 
i krakowską, w tym pomiędzy dwoma 
kluczowymi portami lotniczymi Balice 
i Pyrzowice, połączenia kolejowe mo-
głyby cieszyć się sporą popularnością 
– pisze w swojej interpelacji poseł 
Jacek Osuch.

Sieć przewozów pasażerskich 
dotowanych przez ministerstwo 
transportu została określona w tzw. 

Planie Transportowym. Dokument 
ten definiuje trasy, na których priory-
tetem jest zapewnienie odpowiedniej 
dalekobieżnej oferty przewozowej. 
Jak wynika z odpowiedzi nadesłanej 
przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa, na dzień dzisiejszy 
utworzenie połączenia międzynaro-
dowego biegnącego przez Olkusz nie 
wchodzi w grę.

- Żaden z przyjętych scenariu-
szy nie przewiduje zaangażowania 
ministra w organizowanie przewo-
zów pasażerskich na linii kolejowej 
nr 65 ze względu m. in. na fakt, że 
linia ta omija duże ośrodki miejskie. 
Ponadto Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa w trakcie konsultacji 
społecznych Planu Transportowego 
nie otrzymywało wniosków, które 
świadczyłyby o zainteresowaniu prze-
wozami pasażerskimi na omawianej 
linii – możemy przeczytać w odpowie-
dzi na interpelację.

W związku z tym, że resort infra-
struktury i budownictwa nie planował 
zamawiania przewozów na linii nr 65, 
nie dysponuje ono danymi na temat 
wielkości nakładów niezbędnych do 
uruchomienia przewozów pasażer-
skich. Linię szerokotorową na dzień 
dzisiejszy tworzy tylko jeden tor. Aby 
uruchomić regularne połączenia 
pasażerskie konieczna byłoby więc 
rozbudowa linii na całej jej długo-
ści. To zaś wiązałoby się zapewne 
z ogromnymi kosztami.

A jakie jest zdanie Czytelni-
ków na ten temat? – Zapraszamy 
do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl
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Wasze interWencje
Pojazd uprzywilejowany 

ma pierwszeństwo
olkusz

Piotr Kubiczek

W ostatnim czasie do Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu oraz 
naszej Redakcji napływały infor-
macje o kierowcach, którzy noto-
rycznie łamią przepisy dotyczące 
pojazdów uprzywilejowanych. 
Wspólnie z policją wyjaśniamy, jak 
właściwie powinni zachowywać się 
inni uczestnicy ruchu widząc zbli-
żający się pojazd na sygnale.

Zgłoszenia mieszkańców doty-
czyły najczęściej karetek pogotowia 
pędzących przez miasto do chorych 
oraz wozów strażackich jadących pod 
wskazany adres gasić ogień. - Ustawa 
Prawo o ruchu drogowym definiuje 
pojazd uprzywilejowany jako pojazd 
wysyłający sygnały świetlne w po-
staci niebieskich świateł błyskowych 
i jednocześnie sygnały dźwiękowe 
o zmiennym tonie, jadący z włączony-
mi światłami mijania lub drogowymi 
– przypomina asp. Katarzyna Matras, 
oficer prasowy KPP w Olkuszu.

Określenie pojazdu uprzywile-
jowanego obejmuje również samo-
chody jadące w kolumnie, na której 
początku i końcu znajdują się pojazdy 
uprzywilejowane wysyłające dodatko-
wo sygnały świetlne w postaci czer-
wonego światła błyskowego. Temat 

kolumn wobec ostatnich wydarzeń 
związanych z kolizjami pojazdów rzą-
dowych stał się bardzo popularny.

- Wtedy wszystkie pojazdy po-
ruszające się pomiędzy nimi, nawet 
jeżeli nie wysyłają żadnych sygnałów, 
uważa się za uprzywilejowane. Prze-
pisy zabraniają również wjeżdżania 
między znajdujące się w kolumnie 
pojazdy – zaznacza asp. Matras.

Kierujący pojazdem uprzywilejo-
wanym przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności, może nie stosować się do 
obowiązujących przepisów o ruchu 
pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz 
do znaków i sygnałów. - Oznacza 
to, że kierującego takim pojazdem 
nie obowiązują m.in. ograniczenia 
prędkości, może wjechać pod prąd, 
wyprzedzać w miejscach, gdzie obo-
wiązuje taki zakaz, czy wjechać na 
skrzyżowanie na czerwonym świetle 
– dodaje przedstawicielka olkuskiej 
komendy.

To tyle jeśli chodzi o kierowców 
pojazdów uprzywilejowanych. Teraz 
kilka istotnych wskazówek dla innych 
uczestników ruchu, którzy na co 
dzień muszą zwracać szczególną 
uwagę na tych, którzy spieszą się, by 
ratować życie lub ludzki dobytek.

- Uczestnik ruchu i inna osoba 
znajdująca się na drodze, są obo-
wiązani ułatwić przejazd pojazdu 
uprzywilejowanego, w szczególności 

przez niezwłoczne usunięcie się z jego 
drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie 
się – wylicza asp. Matras.

Obowiązek ułatwienia przejaz-
du dotyczy nie tylko kierujących, 
ale także pieszych znajdujących się 
na drodze. W największym skrócie 
oznacza to, że stojący w korku kie-
rowcy powinni rozjechać się na boki, 
wjechać na pas zieleni lub zjechać 
na pobocze, a pojazdy znajdujące 
się w ruchu powinny zmienić pas, 
tak żeby jak najszybciej przepuścić 
pojazd uprzywilejowany. Piesi na-
tomiast powinni powstrzymać się 
od przejścia na drugą stronę ulicy, 
nawet jeżeli mają zielone światło lub 
już znajdują się na przejściu. - Należy 
również pamiętać o zakazie wyprze-
dzania pojazdu uprzywilejowanego 
w obszarze zabudowanym – kończy 
oficer prasowy KPP w Olkuszu.

Podsumowując, na drodze zawsze 
pierwszeństwo mają pojazdy z włączo-
nymi „kogutami”. Ich kierowcy mogą 
pozwolić sobie na zdecydowanie 
więcej aniżeli inni uczestnicy ruchu. 
Nie oznacza to jednak, że i oni nie 
muszą zachowywać szczególnej 
uwagi, przede wszystkim poruszając 
się w terenie zabudowanym i przejeż-
dżając przez skrzyżowania.

Woda śmierdzi 
chlorem.  

PWiK: będzie lepiej 
powiat

Wiola Woźniczko

- PWiK obiecywało, że po uru-
chomieniu nowych źródeł zasilania 
przestanie dozować do sieci chlor. 
W dalszym ciągu woda śmierdzi 
chlorem, nie nadaje się praktycz-
nie do herbaty czy kawy. Kiedy to 
się wreszcie się skończy? - pytania 
takiej treści systematycznie trafia-
ją do naszej redakcji. „Wodociągi” 
obiecują, że za kilka miesięcy 
będzie lepiej.

Przełączenia na zasilanie wody 
z nowych ujęć, o których wspominają 
nasi Czytelnicy, rozpoczęto w czerw-
cu ubiegłego roku od gminy Klucze. 
Przepięcia kolejnych miejscowości 
trwały do października. Do nowego 
systemu włączono następnie gminę 
Olkusz (6 stycznia 2017 r.), Bukowno 
i gminę Bolesław (25 stycznia 2017 
r.). Wówczas wyłączono z produk-
cji wody Stację Uzdatniania Wody 
w Olkuszu.

Woda dobra, ale…
Olkuskie „Wodociągi” wysoko 

oceniają jakość wody z nowych źródeł 
twierdząc, że jej parametry niejed-
nokrotnie przewyższają parametry 
wód butelkowanych kupowanych 
w sklepach. Technologia uzdatniania 
wody w obecnym systemie zasilania 
oparta jest na naświetlaniu promie-

niami UV, ale zdaniem PWiK-u to 
za mało. - Problemy ze zmianą kie-
runków przepływu wody, zalegające 
w starych rurociągach osady i duże 
prawdopodobieństwo ich zrywania, 
a tym samym tzw. „wtórne zanie-
czyszczenie”, wymusiło na przedsię-
biorstwie zastosowaniu dodatkowych, 
tymczasowych technologii uzdatnia, 
polegających na dawkowaniu wodo-
rotlenku sodu i podchlorynu sodu. 
Są to metody skuteczne powodują-
ce związanie oraz ustabilizowanie 
istniejących w rurociągach osadów 
i zabezpieczenie ich przed negatyw-
nym oddziaływaniem na przepływa-
jącą w rurociągach wodę- zapewniają 
władze ”Wodociągów”.

Jesienią ma być lepiej
Zarząd PWiK-u zapewnia, że za 

kilka miesięcy w wodzie nie wyczu-
jemy nieprzyjemnego smaku. Będzie 
następowało to etapowo poprzez 

zmniejszanie dawkowanego pod-
chlorynu sodu, którego stosowanie 
skutkuje odczuwalnym smakiem 
i zapachem chloru. Nie ma jednak 
możliwości, aby woda nie była w ogóle 
chlorowana.

- Harmonogram wdrożony przez 
przedsiębiorstwo będzie powodował 
stopniowe zmniejszanie dawki chloru, 
tak, aby jego poziom był akceptowal-
ny przez odbiorców. Jednakże celem 
nadrzędnym dla przedsiębiorstwa jest 
dostarczanie wody o wymaganych 
bezpiecznych dla zdrowia parame-
trach, co na obecną chwilę wymaga 
stosowania metody uzdatniania 
poprzez chlorowanie – zapewnia ją 
władze PWiK-u.

Jak zatem przedstawia się har-
monogram? Do końca marca stężenie 
chloru pozostałego w wodzie wynosiło 
0,3 – 0,25 mg/dm3. Od kwietnia 
do końca czerwca wartość ta będzie 
utrzymywane na poziomie 0,25 – 0,23 
mg/dm3. W kolejnym kwartale stę-
żenie chloru ma wynosić 0,20 – 0,18 
mg/dm3, natomiast od października 
0,15 mg/dm3.

- Zmiany te będą następowały 
w różnych odstępach czasowych na 
poszczególnych odcinkach sieci wo-
dociągowej. Jest to ściśle związane 
z hydrauliką sieci – informuje zarząd 
PWiK-u, dodając jednocześnie, że 
o wszystkich powyższych działaniach 
na bieżąco informowane są gminy 
oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu.
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Niedługo remont 
ważnych ulic 
w Wolbromiu

wolbrom
Ewa Barczyk

Urzędnicy z wolbromskiego 
magistratu rozstrzygnęli przetarg 
nieograniczony na przebudowę do 
niedawna powiatowych, a obecnie 
gminnych dróg w Wolbromiu, 
czyli ul. Piłsudskiego oraz ul. 
Garbarskiej. Roboty będą w części 
dofinansowane ze środków Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach 
Program Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019.

Wśród pięciu złożonych ofert naj-
korzystniejszą okazała się propozycja 
Firmy „GUDREX” S.C. Piotr Gunia 
Arkadiusz Drejowicz z Pilicy, z ceną 
ofertową zamówienia 2.353.125,08 zł 
brutto. Umowa, która będzie wkrótce 
podpisana z wyłonionym w przetargu 
wykonawcą przewiduje realizację za-
dania w podziale na dwie części, zależ-
ne od źródeł finansowania inwestycji. 
Zadanie nr 1 to przebudowa 662 m 
drogi gminnej nr 120590K (ul. Pił-
sudskiego) i 260 m drogi nr 120514K 
(ul. Garbarska). Ta część moderni-
zacji drogi będzie współfinansowana 
z puli tegorocznych „adamczykówek” 
- środków dysponowanych przez 
Wojewodę Małopolskiego w ramach 
realizacji „Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Dro-

gowej na lata 2016-2019”. Na drugą 
część zadania, czyli na kontynuację 
remontu, a właściwie przebudowy 
(zadanie przewiduje m.in. zmianę do-
tychczasowego przebiegu jezdni)  ul. 
Garbarskiej na odcinku 432 m.

Modernizacja pierwszego od-
cinka, która musi zostać zakoń-
czona w ramach bieżącego roku 
budżetowego obejmuje: przebudowę 
nawierzchni obu dróg, w tym ich 
poszerzenie, dostosowanie konstruk-
cji jezdni w sposób pozwalający na 
uzyskanie parametrów wymaganych 
dla obciążenia 100 kN, przebudowę 
chodników (część była już remonto-
wana w ubiegłych latach), budowę 
odcinka kanalizacji deszczowej, 
budowę kanału technologicznego oraz 
wykonanie oznakowania pionowego 
i poziomego.

Bardzo podobne zadanie czeka 
wykonawcę prac na dalszym odcinku 
Garbarskiej, które sfinansuje w ca-
łości ze swojego budżetu gmina. Tu 
również przewidziano przebudowę 
nawierzchni dróg - poszerzenie jezdni, 
dostosowanie jej konstrukcji tak, aby 
uzyskać parametry wymagane dla 
obciążenia 100 kN, przebudowę chod-
ników oraz wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego.

Plac budowy zostanie, zgodnie 
z zapisami umowy, przekazany wy-
konawcy niezwłocznie po jej pod-
pisaniu.

Wiosenna adopcja?  
Czworonogi czekają!

bolesław
Piotr Kubiczek

Zwierzęta podobnie jak ludzie 
odczuwają cierpienie, tęsknotę 
i poszukują bezpieczeństwa. Nie-
stety, nie każdy z czworonogów 
żyje u boku dobrego właściciela. 
Tym ostatnim często nudzi się 
opieka nad psem czy kotem, które 
nierzadko są wyrzucane jak zabaw-
ki. A przecież każdy zasługuje na 
szczęśliwy dom.

Przyczyny, dla których zwierzę-
ta trafiają do schronisk są różne. 
Czasem czworonogi po prostu ucie-
kają, a czasem są z premedytacją 
porzucane. W takich przypadkach 
zazwyczaj wzywany jest hycel. On 
łapie psy i przywozi pod wskazany 
adres. W powiecie olkuskim od ponad 
dwóch lat funkcjonuje „Rafik” - 
schronisko dla bezdomnych zwierząt. 
To właśnie do Bolesławia trafiają 
psy i koty z ponad trzydziestu gmin. 
Tam też sześć dni w tygodniu można 
znaleźć nowego przyjaciela, który 
niejednokrotnie jest dużo wierniejszy 
niż wychowywany od małego Kajtek 
czy Ciapek.

- Zgadzam się z tą opinią. Sam 
od ponad roku jestem szczęśli-
wym właścicielem Reksia, psa który 
w swoim poprzednim domu nie miał 
łatwo. Może konkursu piękności by 
nie wygrał, ale serce ma cudowne. 
Na początku był tylko zgubą, teraz 
jest pełnoprawnym członkiem naszej 
rodziny – mówi Krzysztof Stach, 
mieszkaniec gminy Olkusz i zarazem 

osoba, która właśnie w bolesławskim 
schronisku dla zwierząt znalazła swo-
jego psiego przyjaciela.

W sieci coraz częściej można spo-
tkać się z promocją akcji „Nie kupuj – 
Adoptuj”. Jest ona ukierunkowana na 
promowanie świadomej adopcji psów 
ze schronisk. Słowo „świadomej” jest 
tutaj arcyważne, bowiem gdy już ktoś 
decyduje się na krok przygarnięcia 
niechcianego wcześniej przez kogoś 
zwierzęcia, musi znać obowiązki, 
jakie na nim spoczywają. Wbrew 
pozorom nie jest ich wiele. Chodzi 
głównie o miłość i zrozumienie, czyli 

dokładnie o to samo, czym kieruje-
my się w relacjach międzyludzkich. 
Zaletą zwierząt jest to, że wybaczają 
częściej niż człowiek.

Jeśli już ktoś dojrzeje do decyzji 
adopcji, powinien zgłosić się pod kon-
kretny adres. Mieszkańcom powiatu 
olkuskiego najbliżej będzie na ul. Par-
kową 60 w Bolesławiu. To właśnie tam 
mieści się „Rafik”. - Obecnie mamy 
u siebie ponad 100 psów - mówi Rafał 
Pałka, jeden z właścicieli schroniska. 
Na młode, a czasem i chore zwierzęta 
czekają specjalne ogrzewane miejsca 
pod dachem. Czworonogi mogą liczyć 

na codzienne sprzątanie, wyścielone 
słomą i materacami budy, a także sys-
tematyczne żywienie. Na miejscu jest 
też weterynarz i chłodnia, w której 
przechowuje się jedzenie. Właściciele 
zadbali również o wybieg dla zwierząt. 
Psy i koty, które trafiają do „Rafika” 
są poddawane 14-dniowej kwaran-
tannie. To czas na znalezienie pra-
wowitego właściciela, odrobaczanie, 
szczepienie i ewentualną sterylizację. 
Po tym okresie czworonogi są gotowe 
do adopcji.

- Odwiedzają nas osoby, które 
albo nie mają warunków do opieki 
nad zwierzętami, albo jeszcze nie doj-
rzały do decyzji o ich przygarnięciu. 
Przyjeżdżają po to, by pospacerować 
z psami, poznać je. Często takie 
wizyty kończą się adopcją – zaznacza 
Rafał Pałka.

Oprócz osób poszukujących 
swoich psich przyjaciół są też zwykli 
wolontariusze. W schronisku pojawią 
się głównie w weekendy, wyprowa-
dzają czworonogi i bawią się z nimi. 
W każdej chwili można do nich 
dołączyć.

Gotowe do adopcji zwierzęta 
można zobaczyć na stronie: http://
www.schroniskoboleslaw.pl/ oraz 
TUTAJ.

Schronisko czynne jest od ponie-
działku do soboty w godzinach 9:00 – 
17:00 w dni powszednie i 9:00 – 15:00 
w soboty. W razie braku możliwości 
przyjazdu po zwierzę, właściciele 
„Rafika” zapewniają transport czwo-
ronogów.
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 WIEŚCI Z URZĘDÓW
W rUbrycE PUbLIKUjEMy WybrANE ArTyKUŁy POchODZącE ZE STrON UrZĘDOWych POWIATU OLKUSKIEGO. rEDAKc jA PrZEGLąDU OLKUSKIEGO NIE PObIErA OPŁAT ZA Ich PUbLIKAc jĘ.

Audytorzy 
energetyczni 

wyruszą w teren
olkusz

UMiG Olkusz

Wykonanie audytu energe-
tycznego to warunek konieczny 
do ubiegania się o dofinansowanie 
z RPO WM 2014-2020 na wymianę 
starego, nieekologicznego pieca na 
urządzenie spełniające europejskie 
normy ekoprojektu. Uzyskane po 
audycie świadectwo energetyczne 
budynku będzie wymagane przy 
staraniu się o środki na nowy 
piec. Mieszkańcy, którzy wcześniej 
zgłosili się do swojej gminy, nie 
poniosą żadnych kosztów przepro-
wadzonych audytów. Zostaną one 
sfinansowane ze środków RPO WM.

W ramach procedury przetar-
gowej na wykonanie ocen energe-
tycznych dla Subregionu Małopolski 
Zachodniej (powiaty: chrzanowski, 
olkuski, oświęcimski i wadowicki) 
została wybrana firma NDE Sp. z o.o. 
z siedzibą Krakowie. Audytorzy będą 
przeprowadzać oceny energetyczne 
tych budynków, których właściciele 
ubiegają się o środki z regionalnego 
programu operacyjnego na wymianę 
kotłów. Dla nich audyty energetyczne 
są bezpłatne.

Prawidłowo przeprowadzona 
ocena energetyczna każdego budynku 
powinna obejmować kilka elementów: 

wizję lokalną i ocenę stanu danego 
budynku, w tym wykonanie doku-
mentacji fotograficznej, opracowanie 
świadectwa charakterystyki ener-
getycznej budynku (zawierającego: 
identyfikację budynku i jego charak-
terystykę energetyczną oraz zalece-
nia w zakresie wyboru najlepszego 
rodzaju termomodernizacji), a także 
informację na temat wymaganej mocy 
cieplnej montowanego pieca. 

Przypominamy też, że środki 
na wymianę pieców dostępne będą 
wyłącznie za pośrednictwem samo-
rządów gminnych. Audytorzy z firm 
wybranych przez UMWM powinni 
posiadać przy sobie stosowny identy-
fikator nadany przez daną gminę.

W związku z wykonywanymi oce-
nami energetycznymi w budynkach 
objętych projektami polegającymi na 
wymianie kotłów w ramach Działania 
4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 na terenie 
Gminy Olkusz uprzejmie informuję, 
że następujące osoby są upoważnione 
z ramienia Gminy Olkusz do wykony-
wania wizji lokalnej budynków i ocen 
energetycznych: Cymerman Jaro-
sław, Dobrowolski Sławomir, Drzał 
Izabela, Jaworski Ryszard, Jędrze-
jewski Ryszard, Karasek Dawid, Zięba 
Magdalena, Rainholc Karolina.

Zgłoszenia  
do plebiscytu  

„Poza Stereotypem 
– Senior Roku” 

powiat
Biuro Prasowe UMWM

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie – insty-
tucja Województwa Małopolskie-
go - po raz kolejny zachęca do 
zgłaszania kandydatów do tytułu 
Seniora Roku. To już XI edycja 
tego plebiscytu „Poza Stereoty-
pem - Senior Roku”, który od lat 
cieszy się ogromnym powodzeniem 
i wyłonił wśród Małopolan wielu 
zacnych laureatów.

Jest wielu seniorów, którzy re-
alizują swoje pasje w ukryciu, piszą 
poezję, malują… Plebiscyt organizowa-
ny przez ROPS w Krakowie ma na celu 
dotarcie do nich i zaprezentowanie 
szerszej publiczności. -W ten sposób 
obalamy również stereotyp dotyczący 
seniorów. Pokazujemy dojrzałość jako 
atut, a ten moment życia jako czas, w 
którym można dzielić się swoim życio-
wym doświadczeniem. Jednocześnie 
jest to czas na realizację swoich pasji 
i zarażanie nimi innych - mówi odpo-
wiedzialny w zarządzie województwa 
za obszar zdrowia i polityki społecznej 

wicemarszałek Wojciech Kozak.
Podobnie jak w poprzednich edy-

cjach, organizatorzy czekają na zgło-
szenia aktywnych, młodych duchem 
seniorów po 60-tce, mieszkańców 
województwa małopolskiego, którzy 
mimo wieku emerytalnego czerpią 
garściami z życia, realizują swoje 
pasje, rozwijają skrywane talenty oraz 
spełniają swoje marzenia.

-W każdej z małopolskich miej-
scowości są liderzy społeczności 
lokalnych. To osoby, które inspirują 
mieszkańców swoją działalnością, 
dzielą się zainteresowaniami i dobrą 
energią lub bezinteresownie niosą 
pomoc potrzebującym – na zgłoszenia 
takich osób czekamy – podkreśla 
wicemarszałek Kozak.

Wypełnioną kartę zgłoszenia 
kandydata, rekomendacje i oświad-
czenie należy przesłać do siedziby 
ROPS-u przy ulicy Piastowskiej 32 w 
terminie do 5 maja 2017 r. 

Więcej informacji można uzy-
skać na stronie www.rops.krakow.
pl oraz pod numerem telefonu 12 
4220636 wew. 21.

55-lecie nadania 
praw miejskich

bukowno
UM Bukowno

7 lipca 1962 roku Rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie utworzenia niektórych 
miast (Dz.U. z 1962 roku Nr 41, 
poz. 188) Bukowno otrzymało 
prawa miejskie. Wobec przypa-
dającej w tym roku 55. rocznicy 
Rada Miejska podjęła w tej sprawie 
uchwałę intencyjną dotyczącą 
uroczystego uczczenia tego wy-
darzenia.

Okolicznościowe imprezy zwią-
zane z 55-leciem nadania praw miej-
skich odbywać się będą przez cały 
rok i organizowane będą przez różne 
jednostki organizacyjne gminy, w tym 
instytucje kultury - jednak ich kulmi-
nacja przypadnie w trakcie Dni Bu-
kowna, które w tym roku odbędą się 
w dniach 23-25 czerwca 2017 roku.

W trakcie tegorocznego Święta 
Miasta dojdzie m.in. do uroczystego 
podpisania umowy o współpracy 
partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, 
a Miastem Bukowno. Nawiązane w 
latach poprzednich pierwsze, nieofi-
cjalne kontakty pomiędzy naszymi 
samorządami zaowocowały pod-
pisaniem 2 września 2016 r. listu 
intencyjnego w sprawie wyrażenia 
woli zawarcia umowy o współpracy w 
obszarach kultury, edukacji , sportu, 
turystyki i rekreacji oraz promocji 
gospodarczych i biznesowych. Po 
podpisaniu na uroczystej sesji Rady 

Miejskiej umowy o współpracy part-
nerskiej nabierze ona już oficjalnego 
charakteru.

Uroczysta sesja będzie również 
okazją do nadania tytułów „Zasłu-
żony dla Miasta Bukowno”, który to 
tytuł - zgodnie z przyjętym przez Radę 
Miejską w 2007 roku regulaminem 
- przyznawany jest za wybitne osią-
gnięcia mające doniosłe znaczenie dla 
rozwoju i promocji Miasta Bukowno w 
dziedzinie kultury, oświaty i sportu, 
działalności społecznej lub gospodar-
czej oraz za inną działalność na rzecz 
Miasta zasługującą na szczególne 
uznanie.

Tytuł taki nadaje Rada Miejska 
w formie uchwały. Z inicjatywą przy-
znania tego tytułu może wystąpić 
Burmistrz Miasta, grupa co najmniej 
5 Radnych, partia polityczna, stowa-
rzyszenie lub organizacja związkowa 
działająca na terenie Bukowna oraz 
grupa Mieszkańców, licząca nie mniej 
niż 50 osób. Wniosek należy też szcze-
gółowo uzasadnić. Tytuł może być 
nadawany osobom fizycznym i praw-
nym oraz jednostkom nie posiadają-
cym osobowości prawnej. Tej samej 
osobie tytuł może być przyznany tylko 
jeden raz. Nadanie tytułu wiąże się z 
wręczeniem dyplomu „Zasłużony dla 
Miasta Bukowno” oraz pamiątkowego 
medalu. W roku jubileuszu Miasta 
taki tytuł może być nadany łącznie 
5 osobom.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N EUczcili pamięć ofiar 
smoleńskiej katastrofy

olkusz
Wiola Woźniczko

10. kwietnia minęło siedem 
lat od katastrofy prezydenckie-
go Tu-154 M pod Smoleńskiem. 
Rocznicowe obchody w Olkuszu 
odbyły się tradycyjnie przy Szkole 
Podstawowej nr 9, gdzie znajduje 
się pamiątkowy obelisk poświę-
cony dwóm pilotom związanym 
z naszym miastem. Jeden z nich 
to dowódca załogi Tupolewa, major 
Arkadiusz Protasiuk.

Na pokładzie samolotu byli m. 
in.: prezydent RP Lech Kaczyński 
z małżonką, parlamentarzyści, władze 
wojskowe, duchowni, przedstawiciele 

organizacji kombatanckich i spo-
łecznych. Zginęli wszyscy, 96 osób. 
- Pilotem był pochodzący z Olkusza 
Arkadiusz Protasiuk. Wstrząs, łzy nie-
dowierzania, rozpaczy i zwątpienia to-
warzyszyły Polakom jeszcze na długo 
po tym wydarzeniu. Później pojawiły 
się podziały społeczne. Żywię gorącą 
nadzieję, że już niedługo wspomnie-
nie tragicznie zmarłych pasażerów, 
będzie nas łączyło - bez względu na 
światopogląd, przynależność poli-
tyczną czy piastowane stanowiska – 
mówił burmistrz Roman Piaśnik.

Major Protasiuk przez pewien 
czas mieszkał w Olkuszu, na osiedlu 
Słowiki. -Urodził się w Siedlcach, 
jednak już jako dziecko z rodziną 
przeprowadził się najpierw do Ząb-

kowic, a następnie do Olkusza na 
Osiedle Słowiki, tylko dwie ulice od 
naszej szkoły. Ukończył z wyróżnie-
niem Wyższą Szkołę Oficerską Sił Po-
wietrznych w Dęblinie, pełnił służbę 
w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa 
Transportowego. Od 2008 roku był 
dowódcą załogi samolotu TU-154M 
– opowiadał dyrektor Sp nr 9 Janusz 
Cieślik.

Obelisk, przy którym odbyła się 
uroczystość, odsłonięto we wrześniu 
2011 roku. Jest on poświęcony 
majorowi Protasiukowi oraz pułkow-
nikowi Zdzisławowi Cieślikowi, który 
zginął w wypadku pod Mirosławcem. 
Zwieńczeniem obchodów było złożenie 
kwiatów pod pomnikiem olkuskich 
lotników.
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R E K L A M A Piją i jadą. Lekkomyślnych 
kierowców nadal nie brakuje

powiat
Piotr Kubiczek

Kierowcy niestety nie uczą się 
na błędach. Nie pomagają kampa-
nie społeczne, apele, ani przykłady 
z życia, które niemal bez przerwy 
trafiają do mediów. Jazda „na po-
dwójnym gazie” wciąż ma swoich 
zwolenników, a ci nadal nie mogą 
zrozumieć, że ich lekkomyślność 
może skończyć się tragedią.

- Policja na wiele sposobów 
walczy z nietrzeźwymi kierowcami, 
prowadząc w tym celu działania pre-
wencyjne i kontrolne. Pomimo tego, 
na drogach wciąż nie brakuje osób, 
które będąc pod wpływem alkoholu, 
decydują się na jazdę samochodem. 
Wielu z nich tłumaczy się, że alkohol 
piło dzień wcześniej i zapewniają 
o swoim dobrym samopoczuciu. Do-
piero w trakcie kontroli, gdy trzeba 
liczyć się z konsekwencjami prawny-
mi, finansowymi i utratą prawa jazdy, 
zdają sobie sprawę z niewłaściwego 
postępowania. Nietrzeźwy kierowca 
to poważne zagrożenie na drodze – 
mówi asp. Katarzyna Matras, oficer 
prasowy olkuskiej komendy.

Tylko od początku roku w po-
wiecie olkuskim funkcjonariusze za-
trzymali 88 nietrzeźwych kierowców. 
Rekordzista z poprzedniego tygodnia 
miał w organizmie ponad 3 promile 
alkoholu. - Mężczyzna został zatrzy-
many do kontroli drogowej przez 
wolbromskich policjantów. 45-latek 
był wcześniej skazany za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w stanie nie-

trzeźwości i w 2014 roku stracił prawo 
jazdy – informuje asp. Matras.

Na jazdę „pod wpływem” w środę 
5 kwietnia zdecydował się też kieru-
jący hyundaiem gate. We krwi miał 
prawie 4 promile! 37-letni mieszka-
niec gminy Wolbrom na ul. Piłsud-
skiego w Wolbromiu został ujęty 
przez właściciela jednego ze sklepów 
monopolowych. Mężczyzna nosił się 
z zamiarem zakupu alkoholu, lecz 

właściciel widząc w jakim stanie jest 
jego klient, nie sprzedał mu wska-
zanego towaru. 37-latek wyszedł ze 
sklepu, wsiadł do samochodu i odje-
chał. - Widząc to zdarzenie, sprzedaw-
ca wybiegł za nim i zaczął gonić auto. 
Gdy kierowca hyundaia zatrzymał 
się, mężczyzna wyjął mu ze stacyjki 
kluczyki i o sytuacji natychmiast 
powiadomił dyżurnego policji. Kieru-
jący hyundaiem nie miał przy sobie 

prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego 
i obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
By zbadać jego stan trzeźwości, mun-
durowi doprowadzili mężczyznę do 
komisariatu. Okazało się, że w swoim 
organizmie miał 3,8 promila alkoholu 
– relacjonuje asp. Matras.

Właściciel sklepu swoją posta-
wą zasłużył na uznanie. Być może 
zapobiegł ludzkiej tragedii. Niestety 
ta historia to kolejny dowód na to, 

że racjonalne myślenie po alkoho-
lu bywa trudne. - Jeśli nie jesteś 
pewien co do stanu swojej trzeźwości, 
przed jazdą skorzystaj z urządzeń 
do badania na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu, które są 
dostępne w komendzie i komisaria-
tach na terenie całego powiatu. Każdy 
może sprawdzić swój stan trzeźwości 
bez względu na porę dnia i nocy. 
Jedynie w przypadku komisariatu 

w Kluczach, takie sprawdzenie można 
wykonać od godziny 6 do 22 – mówi 
oficer prasowy KPP w Olkuszu.

Sprawdzenie stanu trzeźwości 
prowadzi się indywidualnie atesto-
wanymi urządzeniami. Ich obsługa 
jest prosta, a szczegóły użytkowa-
nia opisane są w ogólnodostępnej 
instrukcji wywieszanej na ścianie 
pomieszczenia, w którym znajduje się 
alkomat lub AlkoBlow. Samo badanie 
trwa zaledwie kilka sekund. Jest wy-
konywane bezpłatnie i zazwyczaj bez 
kolejki, no chyba, że na „dmuchanie” 
w tym samym momencie zdecydowało 
się więcej osób. 

- Jednoczenie przypinamy o kon-
sekwencjach prawnych wynikających 
z kodeksu karnego. Prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości zagrożone jest karą 
grzywny, ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli 
kierujący pojazdem był wcześniej 
prawomocnie skazany za prowadze-
nie pojazdu w stanie nietrzeźwością 
i ponownie dopuścił się tego czynu, 
podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto osoby 
takie będą musiały liczyć się m.in. 
z konsekwencjami finansowymi. Nie-
zależnie od orzeczonej kary, sąd obli-
gatoryjnie będzie orzekał świadczenia 
pieniężne w wysokości nie mniejszej 
niż 5 tysięcy złotych, w przypadku 
osób, które po raz pierwszy dopuściły 
się tego czynu oraz nie mniejszej niż 
10 tysięcy złotych, gdy osoba po raz 
kolejny kierowała pojazdem w stanie 
nietrzeźwości – kończy asp. Katarzy-
na Matras.
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bydlin
Olgerd Dziechciarz

W końcu tegoż stulecia 
(w latach 1789-90) liczył Bydlin 
62-63 domy, wśród mieszkańców 
była też niewielka diaspora żydow-
ska (9 osób). W początkach XIX w. 
Towarzystwo Szkół Elementarnych 
doprowadziło do otwarcia w Bydli-
nie szkoły. Dobrze w pamięci po-
tomnych zapisał się nauczyciel tej 
szkoły, Franciszek Nekamowicz.

Po Męcińskich władali Bydlinem: 
Gostkowscy, Zdanowscy, Borkowscy, 
Strzeleccy.

Dziedzic Bydlina i Cieślina z I poł. 
XIX w. Konstanty Wolicki znany był 
z górniczych inwestycji (prowadził 
szerokie poszukiwania nowych złóż 
rud). Interesy na skalę europejską 
w handlu cynkiem zrobił jednak 
tylko jego wspólnik (z początku dzia-
łalności), znany krakowski kupiec 
Piotr Steinkeller (więcej o Wolickim 
w poprzednim szkicu, o Cieślinie). 
Potem dziedziczką była tu Teresa 
Trzebuchowska,a następnie jej córka 
Maria, która zamieniła tę włość na 
kamienicę w Warszawie. Tak By-
dlinem zawładnął Teofil Zdzieński 
(znaleźć też można informację, że 
w latach 80. XIX w. Bydlin należał 
do Tadeusza Żdzińskiego, czyżby 
chodziło o tego samego?). Później 
właścicielem był Edward Chodecki, 
następnie Modszyńscy, aż wreszcie 
dobra te rozparcelowano. Wówczas 
to wzgórze z ruinami kościoła przeszło 
w ręce tutejszych włościan.

W 1827 r. były tu 72 domy i 503 
mieszkańców. W 1831 r. do Bydlina 
przewieziono trzy dzwony z kościo-
ła Najświętszej Marii Panny przy 
klasztorze augustianów w Olkuszu, 
którym groziło przetopienie. Gdy 18 
lipca 1864 r. spłonęła dzwonnica 
w Olkuszu, w pożodze stopiły się 
wiszące w niej dzwony. Olkuszanie 
upomnieli się o dzwony dane kiedyś 
Bydlinowi, choć odwieczne porzeka-
dło mówi: kto daje i odbiera ten się 
w piekle poniewiera. Inna sprawa, 
że byli do tego zmuszeni. Bydlinianie 
zaprotestowali i ukryli dzwony w sto-
dołach. Kilkudziesięciu olkuszan 
na wozach najechało Bydlin. Ks. 
Wiśniewski tak opisał konfrontację 
obu społeczności: „Jednak sprytni 
olkuszanie takowe (dzwony - dop. 
O.D.) znaleźli i z niemałym oporem 
i walką, jak opowiadają świadkowie 
tego zajścia, zabrali z powrotem do 
Olkusza. Parafianki bydlińskie tak 
energicznie broniły dzwonów, że aż 
gorącą wodą, ukropem, parzyły na-
cierających olkuszan”. Bydlinianie 
odwołali się do jego eminencji biskupa 
kieleckiego ks. Macieja Majerczaka, 
który wydał salomonowy wyrok odda-
nia im jednego dzwonu. Gdy przybyli 
go odebrać, pomni razów olkuszanie, 
mimo nalegań ważnych i wpływowych 
person, w osobach proboszcza i bur-
mistrza, sprawili bydlinianom manto, 
że »kilkudziesięciu z nich musieli 
opatrywać miejscowi lekarze, poczem 
dzwon zwrócono«”. 

W 1880 r. ilość domów w Bydlinie 
w stosunku do stanu z roku 1927 
spadła o jeden, za to przybyło miesz-
kańców. „Słownik Geograficzny Kró-
lestwa Polskiego” podaje, że było ich 
wówczas już 583, w tym 32 Żydów.

Ów XIX-wieczny „Słownik…” 

poświęca Bydlinowi sporo miejsca. 
Dowiadujemy się z niego, że ta 
wieś parafialna i folwark leżą „nad 
strugą płynącą z pod Domaniowic 
(Domaniewic), pow. Olkuski, gm. 
Wolbrom, /../. Posiada kościół par. 
erekcyi niewiadomej, ma fabrykę 
żelaza i fryszerkę działającą siłą wody 
i wyrabiającą rocznie do 1000 cet-
n(arów) żelaza; robotników ośmiu”. 
Tenże zakład (piec hutniczy) należał 
do M. Żychlińskiej, która zatrudniała 
4 robotników. Więcej o młynie niżej, 
w opisie zabytków, których jest we 
wsi jeszcze wiele.

Dość szczegółowe dane mamy 
na temat całych dóbr Bydlin, które 
składały się z dwóch folwarków: 
Bydlin i Zawadka, nomenklatur fol-
warcznych Zagrabie, Młyńskie i So-
śnica, wsi: Bydlin i Zawadka. Łącznie 
zajmowały 2264 morgi, z czego ziemie 
folwarczne obejmowały 1462 morgi 
(ziemi ornej 512 mórg, 55 mórg łąk, 
10 mórg pastwisk, 855 mórg lasu i 30 
mórg nieużytków). Tutejsze lasy skła-
dały się wówczas głównie z buków, 
grabów, jodły, dębów i sosny. Dziś 
przeważa ta ostania. „Położenie gó-
rzyste, gleba uboga, zimna, miejscami 
do uprawy trudna” - konkluduje 
warunki rolnicze „Słownik”.

W 1895 r. ks. Dybowski dokonał 
poświęcenia powiększonego cmenta-
rza w Bydlinie.

W listopadzie 1914 r. między 
Bydlinem a Krzywopłotami miała 
miejsce bitwa legionistów J. Piłsud-
skiego z Rosjanami. Przed samą 
bitwą legioniści i saperzy austriaccy 
przygotowali od wschodniej i pół-
nocnej strony wzgórza Św. Krzyża 
umocnienia obronne, czyli wykute 
w skale okopy strzeleckie i łączniko-
we z punktami ogniowymi. Ich ślady 
można znaleźć jeszcze dziś, choć po II 
wojnie teren, na którym się znajdują, 
zalesiono. W 1937 r. Komitet Uczcze-
nia Pamięci Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego kupił wzgórze zamkowe 
z zamiarem utworzenia tam rezerwa-
tu historycznego czczącego pamięć 
„Bojów Legionowych o Niepodległość 
Polski”. II wojna światowa zaprzepa-
ściła te plany.

Jeszcze przed II wojną istniała 
w tej wsi świetlica z zespołem ludo-
wym. W 1938 r. funkcjonowało tu 
schronisko Polskiego Towarzystwa 
Turystycznego oferujące 25 miejsc 
noclegowych. W tym samym roku 
oddano do użytku tutejszą szkołę 
podstawową.

W początkach września 1939 
r. pod Bydlinem doszło do starcia 
między atakującymi oddziałami 
niemieckiej 27. dywizji a okopanymi 
w tym rejonie oddziałami 22. dywizji 
z Armii Kraków. To starcie zakończyło 
się jeszcze sukcesem wojsk polskich, 
bo niemieckie oddziały chcące prze-
ciąć linię kolejową Olkusz - Tunel 
zostały odrzucone. Już pod okupacją 
niemiecką miało tu miejsce tajne 
nauczanie. Nauczycielem był Jan 
Dąbrowski.

Dwaj mieszkańcy Bydlina Roman 
Barczyk i Franciszek Barczyk, wraz 
z Armią gen. Władysława Ander-
sa, poprzez Irak dotarli do Włoch 
i wzięli udział w szturmie na Monte 
Cassino.

W wyniku działań wojennych, 
a dokładnie ostrzału artyleryjskiego, 
jaki zaserwowali wsi w ostatnim dniu 
wojny stacjonujący jeszcze w Zalesiu 
Golczowickim Niemcy, zniszczeniu 
w 1945 r. uległ budynek szkoły po-
wszechnej w Bydlinie.

W 1955 r. otwarto we wsi biblio-
tekę, którą zlikwidowano pod koniec 
lat 90. Zainstalowano tu wówczas 
także wiejskie kino.

Na przełomie lat 50. i 60. powoła-

no w Bydlinie szkołę rolniczą, uczącą 
podstaw pracy na roli i hodowli. 
W latach 60. wzniesiono też tutejszy 
ośrodek zdrowia. Także wtedy wybu-
dowano modną w tamtych czasach 
metodą, czyli w czynie społecznym, 
pawilon sportowy przy LZS „Legion” 
Bydlin.

W 1973 r. proboszczem w Bydli-
nie został ks. Roman Wojtan (w 1998 
r. obchodził uroczyście 25-lecie 
pracy duszpasterskiej w tej parafii). 
Za „kadencji” ks. Wojtana kościół 
parafialny gruntownie odnowiono, 
wyremontowano organy, wymienio-
no jedną z dwóch wież, przy parafii 
powstało Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży. 

W drugiej połowie 1993 r. w By-
dlinie (i Domaniewicach) przebywała 
przeszło stuosobowa grupa uchodź-
ców z ogarniętej wówczas wojną 
Bośni.

W 1994 r., z okazji 80. rocznicy 
Bitwy pod Krzywopłotami, tutejsza 

Szkoła Podstawowa otrzymała sztan-
dar. Odbył się też mecz oldbojów 
między Legionem Bydlin a Górnikiem 
Zabrze. Wśród zawodników z Zabrza 
był m.in. 57-krotny reprezentant 
Polski Stanisław Oślizło. Mimo to 2:1 
wygrali bydlinianie.

Współcześnie Bydlin to ok. 270 
posesji, z czego 26 znajduje się 
w Bydlinie-Zawadce, a 14 w Górach 
Bydlińskich. Mieszkańcy, niespełna 
tysiąc osób, częściowo zajmują się 
jeszcze rolnictwem, choć gleby są tu 
raczej kiepskie: V i VI klasy. Ważne 
miejsce w życiu kulturalnym wsi 
odgrywa Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, którą 
w ostatnich latach znacznie rozbu-
dowano (powstał nowy kompleks 
obiektów dydaktycznych złożony ze 
starej szkoły, nowej i sali gimnastycz-
nej). W listopadzie 1994 r. oddano do 
użytku opartą na szwedzkiej licencji 
przyszkolną oczyszczalnię ścieków.

Podczas lipcowej powodzi w 1997 
r. woda zalała w Bydlinie domy przy 
ul. Żołnierzy Września, Krakowskiej, 
Grabowej, Strażackiej i Olkuskiej.

Elżbieta Wiśniewska, współwła-
ścicielka - wraz z ojcem Władysławem 
Mędrkiem - młyna gospodarczego 
w Bydlinie, została w 1997 r. finalist-

ką Konkursu na Młodego Biznesmena 
Roku. W listopadzie 1997 r. w Szkole 
Podstawowej w Bydlinie gościli przed-
stawiciele zaprzyjaźnionej węgierskiej 
gminy Cserapfal. Wzięli oni udział 
w uroczystym otwarciu nowej sali 
gimnastycznej. Odbył się również 
mecz między reprezentacjami sa-
morządów gmin Cserapfal i Klucze. 
W dwa lata później, w dniu Święta 
Niepodległości, w Bydlinie goszczono 
delegację z Ukrainy. Goście w tutejszej 
szkole wysłuchali prelekcji na temat 
bitwy z 1914 r. oraz obejrzeli występy 
dzieci i młodzieży, które tańczyły oraz 
śpiewały pieśni legionowe.

W wyniku reformy oświaty, 
która weszła w życie we wrześniu 
1999 r., w Bydlinie powołano gim-
nazjum, jedno z dwóch w gminie 
Klucze. Naukę w nim podjęła młodzież 
z Bydlina i okolicznych miejscowo-
ści. W tym samym roku podpisano 
umowę o współpracy między by-
dlińskim gimnazjum a I Ukraińskim 
Gimnazjum z Mykołaiewa. Z okazji 

85. rocznicy bitwy pod Krzywopło-
tami w tutejszej szkole otwarto izbę 
pamięci, która gromadzi materiały 
dotyczące tak bitwy z 1914 r., jak 
i dziejów okolicznych miejscowości. 
Wśród zgromadzonych eksponatów są 
mapy, listy, fotografie i broń z czasów 
I wojny światowej. Część ekspozycji 
poświęcona jest patronowi szkoły - 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 
Są też pamiątki po pierwszym kie-
rowniku szkoły w Bydlinie, Romanie 
Siekańskim, który zginął zamordowa-
ny przez oprawców z NKWD w 1940 
r. w Charkowie (w 1989 r. na ścianie 
szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą Siekańskiemu). Groma-
dzone są także dokumenty dotyczące 
legendarnego dowódcy partyzanc-
kiego oddziału Surowiec - Gerarda 
Woźnicy „Hardego” i innych żołnierzy 
pochodzących z Bydlina bądź działa-
jących na tych terenach.

W lutym 2000 r. Bydlin i tutejszą 
szkołę odwiedził ambasador Ukrainy 
Dmytro Pawlyczko. W kwietniu go-
ściły tu dzieci ze Lwowa i Mikołajewa, 
a dzieci z Bydlina były w krakowskim 
konsulacie Ukrainy, gdzie odwiedziły 
konsula Zenowija Kurawskiego.

Działa w Bydlinie Ochotnicza 
Straż Pożarna, która w Dniu Stra-
żaka, 7 maja 1995 r., otrzymała 

sztandar ufundowany przez miesz-
kańców Bydlina: Władysława Mędrka 
i Stefana Barana.

Sport. We wsi prężnie działa 
też Ludowy Klub Sportowy „Legion” 
Bydlin, który powstał w 1950 r. 
Nim 25 maja tegoż historycznego 
roku młodzi bydlinianie spotkali się 
w świetlicy wiejskiej w Organistówce, 
by założyć LZS, mecze rozgrywano na 
boisku, które znajdowało się w miej-
scu późniejszej hydroforni (grano 
tam m.in. z Golczowicami, Cieślinem 
i Krzywopłotami). Utworzono cztery 
sekcje: piłki nożnej, siatkówki, lekkiej 
atletyki i tenisa stołowego. Przewod-
niczącym zarządu LZS Bydlin wybra-
no Eugeniusza Kulawika. W maju 
i czerwcu zaczęto prace przy budowie 
boiska piłkarskiego. Środki na zakup 
sprzętu sportowego (pierwszej piłki, 
bo dotąd grano pożyczoną) zdobyto 
dzięki akcji sprzedaży znaczków 
z hasłem: „Poprzyj LZS w Bydlinie”. 
W 1952 r. drużyna piłkarska wystar-
towała w rozgrywkach klasy C. Jak 
wspominał Eugeniusz Kulawik: „na 
mecze jeździło się rowerami, pocią-
gami lub też bardzo często pieszo”. 
Królem strzelców tymże roku został 
Zdzisław Straszak (z 6 bramkami). 
W 1955 r. drużyna awansowała do 
ligi B. Potem, po likwidacji podokrę-
gu, drużyna upadła (jak wszystkie 
LZS-y), by ponownie wziąć udział 
w rozgrywkach w 1965 r. W 1966 r. 
grali w B klasie. Wśród wyróżniają-
cych się zawodników był Zbigniew 
Kulawik (ojciec Tomasza, kapitana 
Wisły Kraków i Sylwestra, zawodnika 
II-ligowego Myszkowa). Królem strzel-
ców (z 8 bramkami) był Władysław 
Kalarus. Nieźle w tym czasie poczynali 
sobie tutejsi młodzicy i trampkarze 
(m.in. I miejsce w mistrzostwach 
powiatu trampkarzy w 1973 r.). 
W 1975 r. Legion zdobył I miejsce 
w klasie B, ale... awansowała do 
A klasy Pogoń Miechów. W 1977 r. 
reprezentacja gminy Klucze (w której 
grało aż 7 juniorów Legionu) zdobyła 
brązowy medal w mistrzostwach woj. 
katowickiego. Rok 1979 zapisał się 
w kronice zespołu awansem do Klasy 
A. Występował w niej przez pięć sezo-
nów. W tym czasie w ataku brylowali 
Krzysztof Chłosta i Andrzej Kulawik. 
Największym sukcesem było zajęcie 
w tej klasie rozgrywek 3 miejsca. 
Obecnie klub z Bydlina bierze udział 
w rozgrywkach A klasy. Lekkoatleci 
z Bydlina (Eugeniusz Kulawik, B. 
Kamionka, Roman Mędrek i Józef 
Nocoń) zdobywali tytuły mistrzowskie 
i wicemistrzowskie na powiatowych 
spartakiadach LZS na przełomie 
lat 50. i 60. (w 1954, 1959, 1960). 
Średniodystansowiec Józef Nocoń był 
nawet reprezentantem woj. krakow-
skiego na meczach międzywojewódz-
kich. Startował też w Mistrzostwach 
Polski (w Zielonej Górze w 1962 r.). 
Był mistrzem LZS woj. krakowskiego 
w 1961 r. (w biegach na 1500 i 5000 
m). W latach 70. pojawiła się nowa ge-
neracja lekkoatletów z Bydlina. Wśród 
nich specjalizujący się w biegach 
przełajowych Andrzej Kulawik, mistrz 
woj. krakowskiego juniorów w 1975 
r. Uczestnik Centralnego Biegu Prze-
łajowego w Łomży w 1976 r. Inny za-
wodnik rodem z Rodak, Roman Chło-
sta, już jako członek klubu Górnik 
Brzeszcze osiągał liczące się w kraju 
rezultaty w biegach długich. W bar-
wach LKS Kłos Olkusz startowała, 
osiągając dobre rezultaty, lekkoatlet-
ka z Rodak - Małgorzata Grzanka.

Przy LZS Legion Bydlin istnieje 
też sekcja narciarska. Dobrym bie-
gaczem w latach 60. był Jan Kaziród. 
W 1976 r. mistrzostwo Gminy Klucze 
w biegach i zjeździe zdobył Andrzej 
Kulawik. Ten zawodnik i kilkoro 
jego koleżanek i kolegów (m.in. Zofia 
Grzanka, Grażyna Wdowik, Jarosław 

Kulawik, Paulina Baran) z Bydlina 
zdobywali w następnych latach wiele 
tytułów w zawodach gminnych, po-
wiatowych, a nawet wojewódzkich 
(gdzie reprezentowali Gminę Klucze). 
W tamtych wcale przecież nieodle-
głych czasach nie było jeszcze charak-
terystycznej w naszej dobie wąskiej 
sportowej specjalizacji. Wspomniany 
Andrzej Kulawik, gdy było trzeba 
zdobywał laury także w łyżwiarstwie 
(m. in. I nagroda w „Turnieju o srebr-
ne łyżwy” w Katowicach w 1979 r.). 
W lutym 1981 r. oparta o zawodników 
z Bydlina reprezentacja gminy Klucze 
zdobyła I miejsce na mistrzostwach 
LZS-ów woj. katowickiego, które 
rozgrywano w Jaroszowcu. W 1986 
r. Jarosław Kulawik zajął II miejsce 
na VII Wojewódzkich Igrzyskach 
w Wiśle. Mistrzami gminy zawodnicy 
z Bydlina byli także w latach 90. Na 
przełomie lutego i marca 1996 r. dru-
żyna narciarska LZS Legion Bydlin 
zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim 
Podhalańskim Rajdzie Narciarskim 
w Białym Dunajcu, który zorganizo-
wano z okazji 50-lecia LZS. Z innych 
sekcji krótko tu działających wymień-
my jeszcze szermierczą ( w latach 50. 
jej członkowie reprezentowali woj. 
krakowskie na mistrzostwach Polski 
LZS-ów), ciężary, strzelectwo spor-
towe, badminton (w latach 70. LZS 
Bydlin miał ofertę gry w klasie woje-
wódzkiej, ale jak to zwykle, nie było 
środków finansowych), turystyczne 
i rowerowe (organizuje się czasami 
zawody rowerów górskich).

Istniejąca od 1951 r. sekcja sza-
chowa LZS Bydlin, którą z początku 
kierował Jan Dąbrowski, zdobyła 
już w 1953 r. drużynowo I miejsce 
w mistrzostwach powiatu olkuskie-
go. W 1954 r. mistrzem powiatu był 
Stanisław Kalarus, a rok później 
Eugeniusz Kulawik (obaj z Bydlina). 
W następnych latach E. Kulawik jesz-
cze dwukrotnie był najlepszy w powie-
cie. Utalentowana młodzież z Bydlina 
grała jeszcze w szachy w latach 70. 
(Dariusz Barczyk potrafił w 1977 r. 
z okazji XXV-lecia LZS-u, jako jedyny 
przedstawiciel powiatu, zremisować 
z reprezentantem Polski w szachach 
Łuczynowiczem). W latach 80. sekcja 
zawiesiła działalność. W połowie 
lat 90. pojawiły się młode, dobrze 
rokujące na przyszłość zawodniczki, 
Magda i Karolina Kaziród, które pod 
opieką instruktora Władysława Gbyla 
spowodowały odrodzenie sekcji sza-
chowej w Bydlinie.

Co roku, w listopadzie, odbywa 
się Bieg Uliczny Szlakami Walk Le-
gionistów.

W Bydlinie, kilka kilometrów od 
Klucz, na lesistym wzgórzu majaczą 
ruiny średniowiecznego zameczku 
myśliwskiego, który w XVI wieku, jak 
głoszą ludowe przekazy, był zborem 
ariańskim, przerobionym potem na 
kościół katolicki pw. św. Krzyża. Spa-
lony w 1655 r. przez zdążające pod 
Częstochowę szwedzkie wojska gen. 
Mullera, później został odbudowany, 
by ostatecznie zostać opuszczonym 
i popaść w ruinę (ponoć z winy czę-
stego napadania nań przez rabusiów). 
Wiatrowski w swym przewodniku 
z 1938 r. pisze, że za jego czasów 
oszkarpowane mury kościoła sięgały 
do połowy okien (trzech od południa 
i jednego od wschodu) i miały około 
7 metrów wysokości. Zachowały się 
w nich ślady strzelnic. Nie wygląda, 
by obecnie mury były niższe. Ks. 
Wiśniewski wspomina, że w 1769 
r. znalazł notatkę ks. Kocimskiego, 
który ponoć widział na ścianie kościo-
ła św. Krzyża wyryte trzy daty: 1361, 
1558 i 1622. 

Dzieje Bydlina 
od końca 

XVIII wieku
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R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N EZ Kasią Zawieracz 
w podróży

olkusz
Agnieszka Zub

W czwartek, 6 kwietnia, w ol-
kuskim BWA swoją najnowszą płytę 
zatytułowaną „Podróż” promowała 
gitarzystka, kompozytorka i autor-
ka tekstów – Kasia Zawieracz. Pod-
czas koncertu artystce towarzyszył 
krakowski zespół JazZoom.

Kasia Zawieracz mieszka w Kra-
kowie. Tu ukończyła zarówno studia 
filologiczne, jak i edukację muzyczną 
w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej w klasie gitary. Gry na 
tym instrumencie uczyła się u Piotra 
Domagały, następnie doskonaliła 
swój warsztat u Jarka Śmietany 
i na warsztatach Marka Radulego. 
W 2007 roku założyła zespół Ladies 
Jazz Quintet, który rok później prze-
obraził się w formację JazZoom, której 
liderką jest do dziś. W 2012 roku 
artystka nagrała swój pierwszy album 

zatytułowany „TO CO LUBIĘ…” (Uni-
versal 2013), na którym znalazły się 
zarówno jej autorskie kompozycje, jak 
i standardy jazzowe.

Podczas czwartkowego koncertu 
w Olkuszu Kasia Zawieracz zaprezen-
towała przede wszystkim piosenki ze 
swojej najnowszej płyty zatytułowanej 
„Podróż”. Miłośnicy muzyki tej artyst-
ki dość długo musieli czekać na nowy 
krążek, ale było warto. Znalazło się 
na nim dziesięć utworów (plus dwa 
„bonus tracki”), w których bardzo 
wyraźnie słychać fascynację artystki 
sambą, bossa novą, jazzem, bluesem, 
czy piosenką lat 50. i 60. Utwory 
zamieszczone na płycie, śpiewane 
ciepłym głosem Marceliny Gawron,  
wypełnia bardzo kobiece spojrzenie 
na świat, zmysłowość, intymność i re-
fleksyjność. Nie jest to niczym nowym, 
bo poprzednia płyta kompozytorki 
również oscylowała wokół podobnej 
tematyki. Do swojego najnowszego 
projektu gitarzystka zaprosiła dzie-
więciu muzyków, wśród których zna-

leźli się: Marcelina Gawron (wokal), 
Ewelina Serafin (flet poprzeczny, 
wokal), Aleksandra Hanke (fortepian, 
Rhodes, instrumenty klawiszowe), 
Gertruda Szymańska (instrumenty 
perkusyjne), Vitaliy Ivanov (sakso-
fon), Adam Drzewiecki (instrumenty 
klawiszowe), Tomasz Kupiec (kon-
trabas), Paweł Kluba (gitara basowa) 
i Michał Peiker (perkusja). Pośród 
wymienionych nazwisk znajdują się 
oczywiście członkowie zespołu JazZo-
om, który jest olkuszanom doskonale 
znany. Nie był to bowiem pierwszy 
występ tej formacji w Srebrnym 
Mieście - ostatnio JazZoom gościł na 
Olkuskich Zaduszkach Jazzowych 
w listopadzie ubiegłego roku. 

Muzycy zaprezentowali też kilka 
– tak lubianych przez publiczność 
– standardów jazzowych. Koncert 
zakończył się miłą niespodzianką – 
muzycznym konkursem, w którym 
nagrodą była płyta „Podróż”.



13Przegląd Olkuski | 14 kwietnia 2017 |www.przeglad.olkuski.pl

KALENDARIUM

=14 kwietnia
17:00 Zerwany kłos (2D Pl)
19:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl)
=18 kwietnia
16:00 Sing (2D DUBBING)
18:15 Zerwany kłos (2D Pl)
20:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl)
=21 kwietnia
16:00 Power Rangers (2D DUBBING)
18:15 Ghost in the shell (3D NAPISY)
20:20 Amok (2D Pl)
=22 kwietnia
16:00 Power Rangers (2D DUBBING)
18:15 Ghost in the shell (3D NAPISY)
20:20 Amok (2D Pl)
=23 kwietnia
20:00 Ghost in the shell (3D NAPISY)

=17 kwietnia
16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc (3D DUBBING)
17:00 Był sobie pies (2D DUBBING)
17:45 Power Rangers (2D DUBBING)
19:00 Chata (2D Pl)
20:00 Wszystko albo nic (2D Pl)
=18 kwietnia
14:30 Zając Max ratuje Wielkanoc (3D DUBBING)
17:00 Był sobie pies (2D DUBBING)
17:45 Power Rangers (2D DUBBING)
19:00 Moonlight (2D NAPISY)
20:00 Wszystko albo nic (2D Pl)
=19 kwietnia
16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc (2D DUBBING)
17:45 Był sobie pies (2D DUBBING)
18:00 Power Rangers (2D DUBBING)
19:45 Chata (2D Pl)
20:15 Wszystko albo nic (2D Pl)
=20 kwietnia
16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc (3D DUBBING)
17:00 Był sobie pies (2D DUBBING)
17:45 Power Rangers (2D DUBBING)
19:00 Moonlight (2D NAPISY)
20:00 Wszystko albo nic (2D Pl)
=21 kwietnia
15:30 Dzieciak rządzi (2D DUBBING) 
17:30 Dzieciak rządzi (2D DUBBING) 
19:30 Life (2D NAPISY) 
=22 kwietnia
13:30 Dzieciak rządzi (2D DUBBING) 
15:30 Dzieciak rządzi (3D DUBBING) 
15:45 Wszystko albo nic (2D Pl) 
17:30 Dzieciak rządzi (3D DUBBING) 
18:00 Teatr Bolszo (2D Pl)
19:30 Life (2D NAPISY)
=23 kwietnia
13:00 Dzieciak rządzi (2D DUBBING) 
15:00 Dzieciak rządzi (2D DUBBING) 
17:00 Dzieciak rządzi (2D DUBBING) 
19:00 Wszystko albo nic (2D Pl) 
19:30 Life (2D NAPISY) 

=19 kwietnia
16:00 Gdzie mieszka Sztuka? - cykl twórczych 
spotkań dla dzieci (spotkanie z tańcem) 
=20 kwietnia
09:00 Patrzę, widzę, dostrzegam - slajdowisko 
i rozmowy o fotografii w ramach wystawy 
Fotograficy Olkuscy 2017 - Centrum Kultury 
w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 
=22 kwietnia
10:00 Inauguracja Sezonu Turystycznego 2017 
- Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32 / 
Zamek Rabsztyn
=23 kwietnia
10:00 Inauguracja Sezonu Turystycznego 2017 
- Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32 / 
Zamek Rabsztyn
16:00 Gala rozdania nagród konkursów 
plastycznych organizowanych w ramach 
obchodów Dnia Ziemi oraz spektakl Teatru Tańca 
z Gorlickiego Centrum Kultury “Tańcz, czego 
rozum nie złamie” 

=21 kwietnia
17:00 Wystawa malarstwa i rękodzieła  
- Nadia Siemek 

=20 kwietnia
08:00 XI Powiatowy Festiwal Kultury Dziecięcej dla 
Przedszkolaków „O Pluszowego Misia” - konkurs 
recytatorski
17:00 Wystawa malarstwa „Zapachniało wiosną...”
=21 kwietnia
08:00 XI Powiatowy Festiwal Kultury Dziecięcej dla 
Przedszkolaków „O Pluszowego Misia” - konkurs 
piosenki 
=22 kwietnia
17:00 „Twoim jest serce me” - koncert z cyklu 
Elżbieta Konopczak i jej goście

=23 kwietnia
17:00 Koncert z okazji 5-lecia działalności zespołu 
Tesamee... 

=14 kwietnia
16:30 Fit ball
=18 kwietnia
20:00 Zumba
=21 kwietnia
16:30 Fit ball

=20 kwietnia
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe impresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat
=22 kwietnia
10:00 - 11:30 Wykład Martyny Błaszczyk 
w ramach Uniwersytetu Juniora

=21 kwietnia
17:30 Wernisaż wystawy Antoniego Cygana oraz 
Sławomira Kaczora w ramach III Festiwalu Sztuki 
i Muzyki Sakralnej Olkusz 2017 - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitalna
19:00 Koncert Pauliny Stach i Joanny Steczek 
w ramach III Festiwalu Sztuki i Muzyki Sakralnej 
Olkusz 2017 - Galeria BWA Olkusz, ul. Szpitalna
=23 kwietnia
18:00 Koncert solistów Opery Krakowskiej III 
Festiwalu Sztuki i Muzyki Sakralnej Olkusz 2017 - 
Bazylika św. Andrzeja

=14 kwietnia
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=18 kwietnia
16:20 Zdrowy kręgosłup
16:45 Język angielski (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=19 kwietnia
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
=20 kwietnia
19:30 Latin Dance
=21 kwietnia
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy

=14 kwietnia
15:00 - 15:45 Język angielski dla dzieci Grupa 
A (6-8 lat)
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci Grupa B 
(9-13 lat)
17:00 - 17:45 Język angielski dla dorosłych (gr. A1)
18:00 - 18:45 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)
=18 kwietnia
16:30 - 17:30 Kursy kulinarne: kuchnia kresowa
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:30 - 19:30 Zumba (obowiązują zapisy)
=19 kwietnia
16:00 - 17:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania 
dla miłośników znaczków, monet, medali etc.
17:00 - 18:00 Zielone koktajle Smoothie
17:30 - 18:30 Spotkania backpackersów, czyli jak 
i gdzie podróżować za grosze
=20 kwietnia
16:00 - 16:30 Język rosyjski dla dzieci
17:00 - 17:45 Język rosyjski dla dorosłych
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:00 - 18:45 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca)
18:00 - 19:00 Malowanie na szkle, dekoracja 
artystyczna szkła (nauka od podstaw)
=21 kwietnia
15:00 - 15:45 Język angielski dla dzieci Grupa 
A (6-8 lat)
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci Grupa B 
(9-13 lat)
17:00 - 17:45 Język angielski dla dorosłych (gr. A1)
18:00 - 18:45 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)

=14 kwietnia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
=18 kwietnia
14:00 Wspólne Śpiewanie 
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla 
zaawansowanych 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
=19 kwietnia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Wspólne Śpiewanie 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
=20 kwietnia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 Międzypokoleniowy Klub Szachowy 
17:00 spotkania Kół Wędkarskich Nr1 i Nr2 PZW 
18:00 Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy - Kino 
Seniora w integracji z młodzieżą 
=21 kwietnia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 

=15 kwietnia

15:00 V liga piłki nożnej: Bolesław Bukowno - KS 
Olkusz - Stadion MOSiR Bukowno, ul. Spacerowa 2

16:00 V liga piłki nożnej: Przebój Wolbrom - Pogoń 
Miechów - Stadion w Wolbromiu, ul. Leśna 2
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. Venus Alergo-med  
& SPA tel: 511-998-966 ul. Krakowskie Przedmie-
ście 7, Olkusz www.alergo-med.pl

CHIrUrg
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. center-Med. czw. od 17.00. 
rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

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

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. czw. od 17.30. rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

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

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

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

dermatolog
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: centrum Medyczne „INTEr-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. SObOTA 09.00–12.00.

Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

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

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

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

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
centrum Medyczne „INTEr-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOrEK 15:30–18:00.

Edyta Barczyk dr n. med. , Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: centrum Medyczne 
„INTEr-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SObOTA 09.00–12.00.

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

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

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

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KrIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum Medyczne „INTEr-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚrODA 14:00–16:00. 

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

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

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

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

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, EchO SErcA, 
USG, DOPPLEr. rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.

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

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

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

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

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, holter EKG, holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

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

laRYnGoloG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. badania okre-
sowe. centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

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

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

Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt., śr.  
i pt. 17-19.

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

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

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

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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

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

mEDYCYna EstEtYCZna

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

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

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

mEDYCYna spoRtowa

Barbara Banyś lekarz sportowy, specjalista neu-
rologii i rehabilitacji medycznej – badanie lekar-
skie oraz kwalifikacja dzieci i młodzieży do 
uprawiania sportu do 23 r.ż. Tel. 600 00 99 42.

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

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

neUroCHIrUrg
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: centrum Medyczne 
„INTEr-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SObOTA 09:00–13:00. 

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

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: centrum Medyczne „INTEr-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚrODA 17.00–19.00.

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

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUrOKArD, bukowno, ul. Pocztowa 3. rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLEr naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLEr tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: centrum 
Medyczne „INTEr-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOrEK 
16.00–18.00. 

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

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

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35b. 
rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl

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

„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

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

optYKa
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 18, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

pedIAtra
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921.

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

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

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
hOLTEr. rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

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

psYCHIatRIa  
/ psYCHotERapIa
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

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

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

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

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
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

Ilona Cudejko, NDT-bObATh dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: centrum Medyczne 
„INTEr-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZjOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

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

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

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

Ewa Haberka lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.

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

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

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

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

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uroda
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-
xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  
zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  
ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

Venus Alergo-med & SPA. Zabiegi kosmetyczne 
Phyris, Depilacja laserem diodowym,odchudza-
nie i modelowanie sylwetki m.in.: endermologia 
3 w 1, kriolipoliza mezoterapia igłowa, karboksy-
terapia; opalanie natryskowe SunFX, manicure i 
pedicure żelowy, przedłużanie rzęs, medycyna 
estetyczna, lasery. Najnowocześniejsze urządze-
nia medyczne. Tel: 511-998-966 ul. Krakowskie 
Przedmieście 7, Olkusz www.alergo-med.pl 

Urolog
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-

mania moczu. Przyjmuje: centrum Medyczne 
„INTEr-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. cZWArTEK 15.30–19.00.

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

Usg
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

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

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

Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-
mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy 
nóg, szyja, staw kolanowy. rej. Pon. - sob.  
8 – 20. Tel. 32 645 26 09, 600 686 603,  
www.usgolkusz.pl

DYŻURY
aptEK

o l K U s Z harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

14-04-2017	 Piątek	 ul.	1000-lecia	2B

15-04-2017	 Sobota	 ul.	1000-lecia	17

16-04-2017	 Niedziela	 ul.	Konopnickiej	4

17-04-2017	 Poniedziałek		 ul.	K.	K.	Wielkiego	24

18-04-2017	 Wtorek	 ul.	Nullo	2

19-04-2017	 Środa	 ul.	Orzeszkowej	22

20-04-2017	 Czwartek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	28
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

Ogłoszenia 
drobne 
już od

2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Wylewki agragatem mixokret  510 191 033 Fachowa ekipa

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

=Sprzedam	nowy	rower	tury-
styczny Kross 26`/ 21-biegowy 
+ wyposa¿enie.  
Tel.(577)484890.

uSŁugi
=FiRmA	iNTROLigATORSKA	
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 

tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

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

eLeKTROTeChNiCzNe

=Naprawa	telewizorów.	 
Tel.(535)871074

FiNANSOWO	-	PRAWNe

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

=Chwilówki	oraz	zastaw.	 
Tel.(796)435370.
Lombard	Tomasz	Kie³tyka, 

Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 
8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 

atrakcyjne ceny, super warunki. 
Tel.(512)777884.

=ubezpieczenia -jedyne biuro 
przyjmuj¹ce p³atnoœæ kart¹. 
Olkusz, ul. Szpitalna 20.

OKOLiCzNOœCiOWe

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 
1 zaprasza. Natychmiastowe 
zdjêcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, mo¿liwoœæ wyko-
nania w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.
=WESELA - obs³uga muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy 
okolicznoœciowe - zawodowo. 
www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtañsze 
zdjêcia do dokumentów 

w 3 minuty + retusz gratis 
(mo¿liwoœæ dojazdu do klienta). 
Tel.(600)057911, (692)736760.

mOTORyzACJA
=OLeJe,	FiLTRy,	AKCeSORiA	
i	PROFeSJONALNe	NARzêDziA	
SAmOChODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=AuTO-PLAST	sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe ju¿ od 
17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AuTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, sprzeda¿, 
monta¿, naprawa, serwis. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZ-
NIKI, NAJLEPSZE CENY, 
DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

=POmOC	DROgOWA.	 
Tel.(695)634005.

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

NieRuChOmOŚCi

DziAŁKi	i	gRuNTy

=SPRZEDAM dzia³kê 
budowlan¹ o pow. 14,03 ar. 
Zalesie Golczowickie. Tel.
(665)660000.

LOKALe	uŻyTKOWe

=Wynajmê kiosk 
z wyposa¿eniem pod 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub 
us³ugow¹ na Osiedlu M³odych. 
Tel.(663)809900.

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

PrAcA

=Przyjmê kierowcê na trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(784)980707.

=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, 
równie¿ do przyuczenia.  
Tel.(509)020901.

=Zatrudniê na stanowisko 
stró¿a osobê z orzeczeniem 
min. II grupa. Tel.(509)020901.

=Zatrudniê do biura osobê 
z orzeczeniem min. II grupa.  
Tel.(509)020901.

=umyjê	okna.	Tel.
(698)994735.

RóŻNe
NOWO	OTWARTy	zAK£AD	
POgRzeBOWy	OgRóD	

SNóW... u Zarz¹dcy cmentarza 
w Wolbromiu, ul. Miechow-
ska 79. NiSKie	CeNy. Dy¿ur 

ca³odobowy. Tel.(784)582513, 
(664)907102.


