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Drogowe absurdy  
na ulicy Osieckiej

� Więcej�na�stronie 3

Wylewki agregatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

Olkusz
Jakub�Fita

Olkuskie ulice na przestrzeni 
ostatnich lat kilkukrotnie były tema-
tem telewizyjnych reportaży. Działo 
się tak za sprawą bubli i niedoróbek 
drogowych, które do dziś stanowią 
powód do dowcipów i kąśliwych ko-
mentarzy. Całkiem niedawno kolejna 
ekipa telewizyjna zawitała do naszego 
miasta. Tym razem dziennikarze 
postanowili przyjrzeć się bliżej absur-
dom drogowym na ulicy Osieckiej.
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,

mam przyjemność zaprezentować zasady kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Olkusza. Bardzo dziękuję za aktywność w ubiegłych latach. 
Niebawem będzie można składać wnioski, które jeszcze w tym roku zostaną 
poddane pod głosowanie. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2018 roku. 
Jestem przekonany, że Państwa zaangażowanie i dobre pomysły przyczynią 
się do realizacji fantastycznych inicjatyw. Zachęcam do zapoznania się ze 
szczegółami poniżej oraz aktywnego udziału w czwartej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Olkusza. Chciałbym także przypomnieć, że od końca maja 
można będzie składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego (www.bo.malopolska.pl).

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW BUDŻET 
OBYWATELSKI 2018  – 1.200.000 zł

3 pule:
700.000 zł – zadania powyżej 50.000 zł do 100.000 zł
300.000 zł – zadania powyżej 25.000 zł do 50.000 zł
200.000 zł – zadania do 25.000 zł

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ
15.05 – 16.06.2017

 propozycje zadań do budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta • 
i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia;

 każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 zadania;• 
 każda propozycja musi być poparta podpisami co najmniej • 

15 mieszkańców;
 mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań;• 
 propozycje zadań zgłaszane są na formularzu dostępnym na stronie • 

internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl oraz w Punkcie 
Podawczym Urzędu;

 zgłoszone zadanie musi spełniać następujące warunki:• 
  - musi to być zadanie własne gminy;
  - zadanie musi być realizowane w ciągu 1 roku budżetowego;
  - lokalizacja zadania na terenie, do którego gmina ma prawo;
  - zadanie musi być ogólnodostępne dla mieszkańców;
  - samodzielnym zadaniem nie może być wykonanie dokumentacji  
    projektowej;
  - zgłoszone zadanie może stanowić etap zadania, pod warunkiem,  
    że samodzielne funkcjonowanie tego etapu nie jest uzależnione  
    od wykonania kolejnych etapów całości zadania;

ANALIZA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ
19.06 – 31.08.2017

 
 • zgłoszone zadania zostaną poddane analizie przez wydziały 

merytoryczne Urzędu:
- ocena formalna – sprawdzona zostanie poprawność 

wypełnienia wszystkich pozycji formularza oraz liczba podpisów 
popierających zadanie;

- ocena merytoryczna – zadania sprawdzone zostaną w zakresie 
możliwości ich wykonania;

- konsultacje z autorami zadań – w przypadku konieczności 
uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania uzgodnień.

OGŁOSZENIE LISTY ZADAŃ DO GŁOSOWANIA
Do 15.09.2017

 lista zadań zamieszczona zostanie na stronie internetowej i tablicy • 
ogłoszeń Urzędu;

 szczegółowe opisy zgłoszonych zadań zamieszczone będą na stronie • 
internetowej Urzędu www.obywatelski.umig.olkusz.pl

      

GŁOSOWANIE
25.09.2017 – 6.10.2017

 głosować może każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz, który • 
ukończył 16 rok życia;

 każdy głosujący może oddać głosy na maksymalnie 3 zadania;• 
 głos oddany na zadanie wskazane na 1 miejscu będzie mnożony razy • 

3, na 2 miejscu razy 2, na 3 miejscu razy 1;
 głosować można poprzez:• 

- oddanie poprawnie wypełnionej karty do głosowania w ustalonych 
punktach do głosowania;

- wypełnienie karty przez Internet.
 rekomendowane do realizacji będą te zadania, które otrzymają • 

największą liczbę głosów;
 przy równej liczbie głosów o pozycji na liście wyników decydować • 

będzie losowanie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
DO 16.10.2017

 wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronie internetowej • 
i tablicy ogłoszeń Urzędu.

REALIZACJA 
2018 r.

 zadania z najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków • 
w każdej puli (700.000 zł, 300.000 zł, 200.000 zł), zostaną 
wprowadzone do budżetu 2018 roku.

KONTAKT, POMOC  
I DODATKOWE INFORMACJE 

Przez cały czas realizacji budżetu obywatelskiego pytania można przesyłać 
na adres: obywatelski@umig.olkusz.pl i uzyskać informację pod numerem 
telefonu 32 6260164.

W okresie zgłaszania zadań do budżetu 
obywatelskiego pracownicy wydziałów 
merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
będą udzielać pomocy w wypełnieniu formularzy 
– w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00 
i w każdą środę w godzinach 13.00-15.00.

Szczegółowe informacje, dokumenty i odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
budżetu obywatelskiego znajdziesz na stronie 
internetowej  www.obywatelski.umig.olkusz.pl 
i na profilu Urzędu Miasta i Gminy na Facebooku.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Dziwne historie i legendy zwią-
zane z olkuskimi drogami to nie 
nowość. W przeszłości hitem serwi-
sów informacyjnych była m.in. ulica 
Podgrabie, której nawierzchnię można 
było zwinąć w rulon niczym dywan. 
Cała Polska mogła także usłyszeć 
o asfalcie na ul. 20-stu Straconych, 
rozpływającym się zaraz po tym, jak 
został położony przez drogowców.

Tym razem reporterzy programu 
emitowanego przez stację TVN Turbo 
przybyli na zaproszenie mieszkańców, 
którzy w mailach skarżyli się na ku-
riozalną – ich zdaniem – sytuację na 
jednym z olkuskich traktów. Dzięki 
temu w telewizyjnym obiektywie 
znalazła się ul. Osiecka, na której 
można dopatrzyć się przynajmniej 
kilku nietypowych rozwiązań.

Pierwszym z nich jest parking 
znajdujący się obok budynku Po-
wiatowej Komendy Straży Pożarnej. 
Parking potrafi pomieścić kilkanaście 
samochodów i w godzinach południo-
wych przeważnie wypełniony jest po 
brzegi. Problem w tym, że bezpośred-
nio pomiędzy nim, a placem targowym 
znajdującym się po przeciwnej stronie 
drogi, nie ma żadnego przejścia dla 
pieszych. Kierowcy, aby dostać się 
do swoich pojazdów muszą więc 
albo łamać przepisy, albo korzystać 
z pasów, które znajdują się kilkadzie-
siąt metrów dalej.

Kolejnym unikalnym rozwiąza-
niem, które zwróciło uwagę ekipy 
telewizyjnej, jest znajdujący się 
nieopodal przystanek autobusowy 
i zatoczka. Zatoka autobusowa pełni 
jednak swoją rolę tylko z nazwy, gdyż 
jest zbyt mała, aby mógł wjechać na 
nią pojazd miejskiej komunikacji. 
W rezultacie od samego początku 
jej powstania kierowcy autobusów 
zatrzymują się na drodze, skutecznie 
tamując przy tym ruch.

Największe zdziwienie wzbudził 
jednak przystanek autobusowy, znaj-
dujący się kilkaset metrów dalej, tuż 
za skrzyżowaniem z ul. Legionów Pol-
skich. Próżno jednak szukać go w roz-
kładach jazdy. Nie ma tam też żadnej 

wiaty. Od kilkunastu lat nie zatrzymał 
się tam też żaden autobus. O fakcie 
jego istnienia informuje jednak pio-
nowy znak drogowy. Nie przeszkadza 
to też ludziom, aby traktować zatokę 
autobusową jako parking i zostawiać 
tam swoje samochody.

Co na to urzędnicy? Ulica Osiec-
ka to droga powiatowa. Olkuski sta-
rosta postanowił więc odnieść się do 
całej sprawy poprzez wpis na portalu 
społecznościowym.

- Czekamy na stanowisko 
mieszkańców i Zarządu osiedla, 
czy możemy zlikwidować zebrę vis 
a vis biura ADM. Jeżeli będzie taka 
zgoda, to natychmiast zabierzemy 
się za sprawę. Ostatni raz na ten 

temat rozmawialiśmy kilka tygodni 
temu na zebraniu z mieszkańcami. 
W przeciwnym przypadku nie wy-
obrażam sobie malowania kolejnych 
pasów. Trzy przejścia na odcinku 
100 metrów byłyby dużą przesadą. 
Podobna sytuacja ma już miejsce 
na ul. Gajewskiego – komentuje na 
swoim facebooku Paweł Piasny.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników? Jak według was po-
winna wyglądać organizacja ruchu 
w tym miejscu? A może znacie 
jeszcze inne miejsca w naszym 
mieście, które waszym zdaniem 
zasługują na tytuł drogowego ab-
surdu? – Zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

N E K R O L O G

Nowe łóżka  
w szpitalu

Olkusz
Jakub�Fita,�fot.�Nowy�Szpital�w�Olkuszu

Pacjenci Nowego Szpitala w Ol-
kuszu mogą już korzystać z nowego 
sprzętu medycznego. Olkuska 
placówka właśnie sfinalizowała 
zakup 190 sztuk nowych łóżek. 
Inwestycja ma na celu zwiększenie 
komfortu pobytu w szpitalu osób 
hospitalizowanych.

Jak informują władze placówki, 
wymiana łóżek w olkuskim szpitalu 
trwa już od kilku lat. Przy okazji 
remontów poszczególnych oddziałów 
następowała systematyczna wymiana 
znajdującego się w nich sprzętu me-
dycznego. Dzięki najnowszemu zaku-
powi ze szpitala definitywnie mają już 
zniknąć wszystkie stare łóżka.

Doposażenie jednostki stano-
wi efekt porozumienia zawartego 
między zarządem Nowego Szpitala 
i Starostwem Powiatowym w Olkuszu. 
Dotyczyło ono wzajemnych rozliczeń 
pomiędzy placówką i samorządem.

Olkuski szpital dostosowując się 
do aktualnych wymagań prawnych, 
zmuszony był wybudować na swoim 
terenie nowe lądowisko dla helikopte-
rów. Gdyby tego nie zrobiono, placów-
ce groziłoby zamknięcie szpitalnego 
oddziału ratunkowego.

Budowa nowego obiektu wiązała 
się jednak z koniecznością likwidacji 
istniejącej na terenie szpitalnym 
studni głębinowej. Spółka pierwotnie 
zobowiązała się do utworzenia nowej 
studni do końca czerwca 2017 roku. 
Nie wywiązanie się z umowy w wy-
znaczonym terminie skutkowałoby 
koniecznością zapłacenia kar umow-
nych na rzecz Powiatu w łącznej 
wysokości 300 tys. zł.

Ostatecznie obie strony posta-
nowiły zmienić warunki tego porozu-
mienia. W dniu 30 grudnia ubiegłego 
roku podpisano aneks do umowy po-
między władzami szpitala i Powiatu. 
W zamian za odstąpienie od wymogu 
budowy nowego obiektu, spółka zobo-
wiązała się przeznaczyć 300 tys. zł na 
zakup 190 sztuk nowych łóżek.

-  Wiemy, że pacjenci bardzo 
oczekiwali tej zmiany. Dzięki porozu-
mieniu ze starostwem mogliśmy szyb-
ciej wymienić łóżka w szpitalu – mówi 
Marcin Szulwiński, prezes GNSH.

Jak informują przedstawiciele 
placówki, łóżka, które trafiły już 
na oddziały mają system regulacji 
pleców i nóg. Rozwiązanie takie ma 
pozwalać na dostosowanie pozycji 
chorego do indywidualnych potrzeb. 
Oprócz tradycyjnych łóżek, szpital 
zamówił także łóżka ortopedyczne, 
pediatryczne i specjalistyczne łóżka 
na oddział intensywnej terapii.74. Tour de Pologne w Olkuszu!

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Olkusz po raz kolejny znalazł 
się na trasie kolarskiego wyści-
gu Tour de Pologne UCI World 
Tour. Najlepsi cykliści świata 
przejadą przez miasto wczesnym 
popołudniem 1 sierpnia. Na rynku 
w okolicach ul. Floriańskiej zlokali-
zowana zostanie premia specjalna, 
więc można się spodziewać wiel-
kich emocji.

Tegoroczny 74. Tour de Pologne 
wyruszy 29 lipca z Krakowa. Trzy dni 
później odbędzie się najważniejszy dla 
Olkusza etap z Zawiercia do Zabrza. 
Umowa partnerska pomiędzy Gminą 
Olkusz a organizatorem wyścigu - 
Lang Teamem, została podpisana 
w środę 10 maja w miejskim magi-
stracie przez dyrektora generalnego 
Lang Team Sp. z o. o. Czesława Langa 
oraz burmistrza Romana Piaśnika.

- Niezmiernie się cieszymy, że 
nasze miasto znalazło się na mapie 
wyścigu i możemy wesprzeć orga-
nizacyjnie jedną z najważniejszych 
imprez sportowych nie tylko w kraju, 
ale również w Europie. Dla mieszkań-
ców i przybyłych do Olkusza gości, 
będzie to możliwość wsparcia głośnym 
dopingiem ulubionych zawodników, 
ale też okazja do wspólnego spędzenia 
czasu w sercu miasta. Za każdym 
razem przejazd peletonu gromadził na 
rynku i ulicach tłum kibiców. Wierzę, 

że nie inaczej będzie i w tym roku – 
mówił gospodarz miasta.

Z zawartego porozumienia cie-
szył się też niegdyś świetny kolarz, 
a dzisiaj dyrektor wyścigu Czesław 
Lang. - Dajemy ludziom naprawdę 
fajne widowisko sportowe, za które 
nie pobieramy opłat za bilety. To jest 
właśnie siła kolarstwa, że najlepsi 
zawodnicy świata przyjeżdżają do nas 
i chcą jeździć po Polsce. Przy okazji 
wyścigu transmitowanego przez 
najlepszych fachowców na cały świat 
pokazujemy nasz kraj, jak bardzo się 
zmienia i rozwija. Współpraca z Olku-
szem układa się bez zarzutu i jestem 
przekonany, że i tegoroczny peleton 
w tym pięknym mieście zostanie 

powitany po królewsku – zaznaczał 
podczas konferencji prasowej dyrek-
tor Lang.

Wspomniał również o przyszłości. 
- Teraz premia, a być może kiedyś 
start etapu lub jego meta. Żeby 
jednak tak się stało, musi zostać 
spełnionych wiele wymogów, szcze-
gólnie tych finansowych. Potrzebni są 
hojni sponsorzy, a o nich niezwykle 
trudno. Na dzisiaj musimy się więc 
cieszyć z kilkuminutowego przejazdu 
z punktowaną premią.

Oczywiście przejazdowi kolarzy 
towarzyszyć będzie sporo atrakcji 
sportowych i kulturalnych. Prze-
widziano wiele nagród, wśród nich 
kilkaset specjalnie przygotowanych 

na tę okazję koszulek pamiątkowych 
z logo wyścigu i miasta. O szczegółach 
dodatkowego programu będziemy 
informować na bieżąco.

Znany jest już natomiast plan 
wizyty barwnego peletonu Touru 
w Olkuszu. Do rogatek miasta dotrze 
około godz. 14:00 od strony Klucz. 
Następnie przejedzie ulicami: Mic-
kiewicza, Szpitalną i Basztową, po 
czym okrąży rynek zgodnie ze wska-
zówkami zegara.

Premię zaplanowano w pobliżu 
ul. Floriańskiej. Kolarze wyjadą 
z rynku ulicą Żuradzką, skręcając 
z ul. Szpitalnej wjadą na wiadukt, 
a następnie pomkną w kierunku 
Żurady Drogą Wojewódzką 791 na 
Chrzanów. Tuż przed cyklistami tym 
samym szlakiem przejedzie kolumna 
reklamowa.

Wizyta peletonu Tour de Pologne 
będzie okazją do promocji naszego 
miasta. To już pewne, że cały świat zo-
baczy migawki z kolarskiej rywalizacji 
na ulicach Olkusza. Ponadto w ofi-
cjalnym spocie reklamującym wyścig 
i czwarty etap imprezy Srebrne Miasto 
będzie miało swoją wizytówkę.

Organizatorami olkuskiej premii 
jest Lang Team przy współpracy 
z Gminą Olkusz. Wsparcia organi-
zacyjnego udzielili: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek 
Kultury, Straż Miejska, Ochotnicza 
Straż Pożarna z Olkusza, Komenda 
Powiatowa Policji oraz Centrum Wo-
lontariatu w Olkuszu.

Niższa cena II etapu obwodnicy
wOlbrOm

Ewa�Barczyk

Do 4 maja br. Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie przyjmował 
oferty w przetargu na budowę dru-
giego etapu obwodnicy Wolbromia 
w ciągu dróg nr 783 i 794. Zgłosiło 
się 11 chętnych wykonawców, 
a wartość obecnie ocenianych pod 
względem merytorycznym ofert jest 
bardzo rozbieżna, bo wynosi od nieco 
ponad 15 do blisko 54 mln zł brutto. 
Inwestor przewidział na to zadanie 
kwotę do 30,99 mln zł brutto.

Budowa drugiego odcinka ocze-
kiwanej przez wolbromian inwestycji 
obejmuje trasę na odcinku od ul. 
Skalskiej do Brzozowskiej. Z treści za-
mówienia wynika, że prace mają po-
trwać 15 miesięcy, a ich wykonawca 
zostanie wybrany wg następujących 
kryteriów: cena (60 proc.), sposób 
naprawy nawierzchni w okresie gwa-
rancji (20 proc.), okres gwarancji (15 
proc.) i doświadczenie kierownika 
budowy (5 proc.). Najtańsza oferta 
złożona przez Strabag Infrastruk-
tura Południe opiewa na 15,22 mln 
zł brutto. Większość wykonawców, 
w tym Strabag, zadeklarowało iden-

tyczne warunki w zakresie naprawy 
nawierzchni, 84-miesięczną gwa-
rancję oraz wykazało doświadczenie 
kierownika z budowy pięciu zadań. 

Przypomnijmy, że przetarg na 
I etap obwodnicy Wolbromia łączący 
ul. Miechowską z ul. Brzozowską 
został rozstrzygnięty w kwietniu br. 
z dużo większymi perturbacjami. 
Konieczne było przesuwanie ter-
minu, a postępowanie przetargowe 
zakończono dopiero po blisko 6 
miesiącach od ogłoszenia. Do tego 
najtańsza oferta złożona przez firmę 
Tranzit, opiewająca na 6,4 mln zł. 
była o blisko 400 tys. zł. wyższa od 

tej, jaką wcześniej ZDW zaplanował 
na realizację tego zadania (miało 
to być 6,071 mln zł). Ostatecznie 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
zdecydował o zwiększeniu nakładów 
na ten odcinek i budowa wreszcie 
może ruszyć. Według planu pierwszy 
odcinek wolbromskiej obwodnicy po-
winien powstać w ciągu 10 miesięcy 
od podpisania umowy z wybranym 
wykonawcą.

Oprócz drogi w obu etapach 
robót powstanie także niezbędna 
infrastruktura towarzysząca.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały 
Nr XXX/419/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu  

z dnia 25 kwietnia 2017 roku 
w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Pazurek – 
Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie  

(13 obszarów).
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. 
zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu 
Uchwały Nr XXX/419/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 
25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin 
Mały – Podgrabie (13 obszarów).
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42  
pkt. 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 
przywołanej ustawy, można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Treść  
ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu – w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Pracownicy PWiK-u  
z medalami

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Sześcioro pracowników Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Olkuszu zostało odznaczo-
nych medalami nadanymi przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Uroczyste wręczenie odbyło się 10 
maja, w Dniu Pracowników Służb 
Komunalnych.

Spotkanie zorganizowano w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Olkuszu, 
gdzie wyróżnieni odebrali odznacze-
nia od wicewojewody małopolskiego 
Piotra Ćwika. Złotym Medalem za 
Długoletnią Służbę uhonorowano: 

Lidię Mól, Krystynę Czyż i Zbignie-
wa Brzóskę z Wydziału Gospodarki 
Ściekowej, Barbarę Ziaję z Wydziału 
ds. Osobowych - Biuro Zarządu, 
Stanisława Pyrchałę z Wydziału 
Wykonawstwa oraz główną księgową 
Małgorzatę Bienias.

- Przy okazji wręczania prezy-
denckich medali podkreślam, że to 
nobilitacja dla odznaczonych oraz 
całego środowiska, czyli w tym przy-
padku PWiK-u. Dzień Pracowników 
Służb Komunalnych to święto osób 
zaangażowanych na co dzień w za-
spokajanie bieżących potrzeb społe-
czeństwa. Sprawdzałem ostatnio, że 
w 2016 roku w tym sektorze praco-
wało blisko 100 tys. ludzi. Wszystkim 
pracownikom bardzo dziękuję za 

ciągłą dyspozycyjność i życzę, aby 
dalsza praca przynosiła satysfakcję – 
mówił wicewojewoda Piotr Ćwik.

Gratulacje nagrodzonym, wszyst-
kim pracownikom i zarządowi „Wo-
dociągów” składali również włodarze 
czterech gmin, na terenie których 
działa PWiK: olkuski burmistrz 
Roman Piaśnik, burmistrz Bukowna 
Mirosław Gajdziszewski, wójt gminy 
Klucze Norbert Bień, wójt gminy 
Bolesław Krzysztof Dudziński oraz 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Agata 
Knapik.

Ostatnim punktem obchodów 
Dnia Pracownika Służb Komunalnych 
była msza św. w Bazylice św. Andrzeja 
Apostoła w Olkuszu.

Spartakiada  
dla najmłodszych

Olkusz
Piotr�Kubiczek

IX Miejsko-Gminna Spartakia-
da Przedszkolaków przeszła już 
do historii. Na parkiecie sali gim-
nastycznej w ZSPI nr 1 jak zwykle 
było wesoło, głośno i z uśmiechem. 
Tym razem najwięcej punktów zdo-
byli mali sportowcy z Przedszkola 
nr 7 w Olkuszu.

Pierwotnie coroczne zmaga-
nia kilkulatków miały odbyć się 
pod gołym niebem na tamtejszym 
„Orliku”, jednak kapryśna pogoda 
zmusiła organizatorów do przeniesie-
nia spartakiady pod dach.

Rywalizacja, do której przystą-
piło trzynaście drużyn z terenu całej 
gminy, rozpoczęła się tradycyjnym 
wysłuchaniem hymnu olimpijskiego 
oraz życzeniami powodzenia od przed-
stawicieli magistratu, radnych oraz 
miejskich instytucji zaangażowanych 
w wydarzenie. Burmistrz Roman 
Piaśnik przeciął również symboliczną 
wstęgę.

Po części oficjalnej można było 
przystąpić do wspólnej zabawy. Na 
uczestników spartakiady czekało 
piętnaście różnych konkurencji. Był 
„biegacz”, „poszukiwacz skarbów”, 
,,pogromca przeszkód”, „slalomo-
wiec”, „mistrz kometki” i jeszcze kilka 

innych propozycji. Wszystkie zadania 
nie zaliczały się do wybitnie trudnych. 
Dla dzieci były sprawdzianem ich 
zwinności, celności oraz koordynacji 
ruchowej. 

Wygrywał ten, kto zdobył naj-
więcej punktów. Po przeliczeniu 
okazało się, że najlepiej z całego grona 
wypadły dzieciaki z Przedszkola nr 7. 
Tuż za nimi uplasowała się drużyna 
z Przedszkola w Zedermanie, nato-
miast do wyłonienia zdobywców trze-
ciej pozycji potrzebna była dogrywka. 
W niej nastąpiło przeciąganie liny. 
Tę dodatkową konkurencję z gospo-
darzami turnieju – Przedszkolem nr 

9 - wygrała reprezentacja „Plastusio-
wa”, czyli przedszkolaki z olkuskiej 
„Czwórki”. Miejsca miejscami, ale 
i tak ręcznie robione medale, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe powędrowały 
do wszystkich zespołów. Nikt z ulicy 
Kochanowskiego nie wyjechał z pu-
stymi rękami.

Spartakiadę zakończyły wspól-
ne tańce i zabawy. Nie zabrakło też 
słodkiego poczęstunku i pamiątko-
wych zdjęć. 
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R E K L A M A

OSP Klucze z własnym 
sztandarem

klucze
Wiola�Woźniczko

Strażacy – ochotnicy z Klucz 
mają własny sztandar. W jego 
uroczystym przekazaniu na sta-
dionie „Przemszy” w Kluczach 
licznie uczestniczyli mieszkańcy 
sołectwa.

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej, odprawionej wspólnie 
przez proboszcza miejscowej parafii 
ks. Marka Łabudę i kapelana straża-
ków w gminie Klucze ks. Marka Ple-
banka. Kapłani poświęcili sztandar, 
który z rąk prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopol-
sce Edwarda Siarki odebrali druhowie 
z OSP Klucze.

- Nasze marzenia powoli się 
spełniają. Mamy sztandar, będziemy 
mogli godnie i z honorem reprezento-
wać nasze Klucze, naszą ochotniczą 

straż. To nie tylko symbol. Pod sztan-
darem nasi rodacy zawsze łączyli się 
na dobre i na złe – mówiła prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Klu-
czach Małgorzata Węgrzyn.

Sztandar został sfinansowany 
przez honorowych fundatorów, wśród 
których nie zabrakło mieszkańców 
Klucz. Darczyńców reprezentowali: 
wójt gminy Klucze Norbert Bień, wi-
ceprezes Velvet Care Marek Ściążko 
i prezes GLKS „Przemsza Klucze” 
Kamil Jagła. -Niech pod tym sztan-
darem kształtują swoje postawy pa-
triotyczne kolejne pokolenia druhen 
i druhów – napisano w akcie ufundo-
wania sztandaru.

W trakcie uroczystości prezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Małopolsce Edward Siarka, 
prezes ZOP ZOSP RP w Olkuszu 
Grzegorz Ziarno i prezes Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Kluczach 
Andrzej Janik wręczyli odznaczenia 

zasłużonym ochotnikom z Klucz. 
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa otrzymał dh Jarosław Płonka, 
a Brązowe Medale za Zasługi dla 
Pożarnictwa: dh Monika Stach i dh 
Krzysztof Nowak. Odznakę „Wzorowe-
go Strażaka” wręczono Grzegorzowi 
Ambrożkiewiczowi. Aleksandrę Mo-
rońską uhonorowano Złotą Odznaką 
„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Zwieńczeniem strażackiej uro-
czystości były występy młodych 
artystów z Przedszkola im. Jasia 
i Małgosi w Kluczach, z klasy V a ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kluczach, a także „Pleciugi” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Klu-
czach, „Ziemia Kluczewska”, Natalia 
Kuca, Ada Krzysztańska, Mateusz 
Brener i Paulina Kasprzyk.

Połączyła ich krew
gOrenice

Piotr�Kubiczek

Strażacy ochotnicy oraz lo-
kalna społeczność udowodniła, że 
serca mimo majowego chłodu mają 
gorące. Wtorkowa akcja krwiodaw-
stwa, jaka odbyła się w remizie 
OSP w Gorenicach, zakończyła się 
sukcesem. Zebrano blisko 19 litrów 
życiodajnego płynu.

To była premierowa akcja poboru 
krwi organizowana przez strażaków 
ochotników z Gorenic. Na zaproszenie 
swoich przyjaciół odpowiedzieli ich 
druhowie z Olkusza, czy Klucz. Oczy-
wiście nie zabrakło też mieszkańców. 
- Chęć oddania krwi zgłosiło prawie 
sto osób. W dniu akcji zarejestrowały 
się u nas 52 osoby, z których więk-
szość po krótkim wywiadzie miała 
możliwość usiąść na fotelu – mówi 
Bartosz Piasny, wiceprezes OSP 
w Gorenicach.

Historie osób, które zdecydo-
wały się wziąć udział w wydarzeniu 
są przeróżne, jednak w tym dniu 
połączył ich wspólny cel – pomoc 
bliźniemu. W akcję włączyli się nawet 
duchowni. - Mamy nadzieję, że to 
był dopiero początek naszej drogi ku 
pomocy potrzebującym – zaznacza 
B. Piasny.

Strażacy z Gorenic poszli za 
ciosem. Sukces ostatniej akcji spra-
wił, że za namową Andrzeja Smucza 
– wiceprezesa HDK Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Olkuszu, mundurowi 
postanowili założyć przy swojej remi-
zie Klub Honorowych Dawców Krwi.

Wydarzenie wsparło nie tylko 
środowisko strażackie i mieszkańcy 
gminy Olkusz. Otóż honorowy patro-
nat nad akcją krwiodawstwa objęła 

posłanka Lidia Gądek oraz burmistrz 
Roman Piaśnik. Obu tych postaci 
nie mogło w Gorenicach zabraknąć. 
Zarówno przedstawicielka sejmu, 
jak i gospodarz gminy dziękowali 
krwiodawcom i gratulowali im pod-
jętej decyzji.

- Owidiusz – rzymski poeta żyjący 
w czasach Chrystusowych mawiał, 
że.. „Człowiek, który cząstką własnego 
ciała dzieli się z innymi, godzien jest 
miłości i szacunku całego społeczeń-
stwa”. Słowa te XXI wieków później 
są tak samo aktualne, jak wtedy, gdy 
zostały wypowiedziane. Rozwój cywili-
zacji nie przyniósł ze sobą substancji, 
która mogłaby zastąpić ludzką krew. 
Ta, każdego dnia potrzebna jest do ra-
towania ludzkiego życia. Pewnie dla-
tego nieustannie borykamy się z jej 
mniejszym lub większym niedoborem. 
Serdecznie dziękuję Druhom z OSP 
KSRG Gorenice, na czele z Bartkiem 
Piasnym, za pomysł organizacji akcji 
krwiodawstwa oraz jej wzorowe prze-

prowadzenie. Nade wszystko dziękuję 
Zespołowi z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Krakowie OFC za profesjonalizm 
i ciepłe słowa. Na pewno to powtó-
rzymy – przyznała posłanka Gądek, 
która pracę w sejmie łączy z obowiąz-
kami zawodu lekarza.

Wtorkowa akcja w Gorenicach 
była czymś więcej niż tylko szansą 
na oddanie krwi. Była natchnieniem 
i zarazem motywacją dla innych. 
Połączyła wiele serc. Zgodnie z za-
powiedziami, krwiodawców i ich 
rodziny witał niestrudzony Strażak 
Kogut, a ci, którzy nie dysponowali 
transportem, nie musieli się obawiać 
o dotarcie na ul. Krakowską, gdzie 
rozlokowano mobilny punkt poboru 
krwi. Bezpłatne usługi świadczyła 
bowiem Taxi Bajera.
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Zbierali 
pociski, 

uprawiali 
konopie
trzyciąż

Piotr�Kubiczek

W ręce wolbromskich poli-
cjantów wpadła „wybuchowa ro-
dzinka” z gminy Trzyciąż. Na 
terenie posesji zamieszkanej przez 
małżeństwo i ich dwóch synów, 
mundurowi odkryli broń, pociski 
z czasów II wojny światowej oraz 
uprawę konopi indyjskich.

53-letni mężczyzna, jego 47-
letnia żona oraz dwóch synów w 
wieku 20 lat mieszkają w jednym z 
domów w gminie Trzyciąż. Ich pose-
sja przypomina prawdziwą twierdzę. 
Funkcjonariusze podejrzewali, że za 
szczelnym murem może dochodzić do 
nielegalnego procederu. Ich przypusz-
czenia okazały się słuszne.

W trakcie przeszukania pomiesz-
czeń mieszkalnych i gospodarczych 
na terenie posesji, znaleziono 20 
pocisków artyleryjskich, granat oraz 
zapalniki do pocisków. Policjanci za-
bezpieczyli też karabin, szablę, broń 
własnej produkcji tzw. „samoróbkę” 
oraz blisko 1,5 kg czarnego prochu. 
To nie wszystko. W pobliskiej szklarni 
odkryto uprawę zakazanych konopi, 
a także natrafiono na skóry zwierząt 
objętych ścisłą ochroną.

Historyczne pociski oraz zapal-
niki zostały zabrane i przetranspor-
towane przez saperów na poligon 
wojskowy w Krakowie gdzie zostaną 
zdetonowane. Cała rodzina trafiła 
natomiast do aresztu. Niebawem 
rodzice oraz ich synowie staną przed 
wymiarem sprawiedliwości. Grozi im 
kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wyprawa życia do Zony
czarnObyl

Piotr�Kubiczek,�fot.�Dominik�Garus

26 kwietnia obchodziliśmy 31. 
rocznicę awarii czwartego bloku 
Czarnobylskiej Elektrowni Jądro-
wej. Wybuch reaktora odmienił 
życie milionów ludzi, a jego skutki 
odczuwane były na całym świecie. 
Czarnobyl, sąsiednia Prypeć oraz 
inne okoliczne wioski od czasu 
katastrofy uważane są za radioak-
tywną pustynię. Prawda jest jednak 
zupełnie inna. Zapewnia o tym 
mieszkaniec Ryczówka Dominik 
Garus, który niedawno wrócił 
z ekspedycji do Zony.

- W ciągu 30 lat przyroda poczy-
niła ogromne kroki, by odzyskać to, 
co kilkadziesiąt lat temu zabrał jej 
człowiek. Główne ulice Prypeci mocno 
zarosły, zasłaniając budynki, płasko-
rzeźby i pomniki. Kwestią czasu jest, 
aż przyroda na tamtym terenie odnie-
sie całkowite zwycięstwo – przekonuje 
młody podróżnik.

Wróćmy do wydarzeń z nocy 26 
kwietnia 1986 roku. Wtedy to o godz. 
1:23 w wyniku nieudanego ekspe-
rymentu pracownicy elektrowni nie 
opanowali wzrastającej temperatury 
w reaktorze, który ostatecznie eks-
plodował. Wybuch uwolnił do atmos-
fery ogromną ilość radioaktywnego 
pyłu i paliwa jądrowego. Skażona 
chmura zagrażała okolicznym wsiom 
i Prypeci. Ówczesne władze ZSRR 
dla odwrócenia uwagi mieszkańców 
miasta w jego centrum uruchomili 
wesołe miasteczko. Dopiero dzień 
później podjęto decyzję o ewakuacji 
ludności. W mieście zaczęła się ona 
około godziny 14 i nie trwała dłużej 
niż trzy godziny. 50 tysięcy ludzi 
z samej tylko Prypeci miało opuścić 

swoje domy na kilka dni. Nie wrócili 
do nich nigdy…

- Często mówiąc o Czarnobyskiej 
Strefie Wykluczenia ludzie wspomi-
nają tylko o mieście Prypeć i samej 
elektrowni, a strefa to obszar o po-

wierzchni 4769 km2, w skład którego 
wchodzi również kilkadziesiąt wy-
siedlonych wiosek. Drogi dojazdowe 
do tych zapomnianych miejscowości 
często są w fatalnym stanie, ledwo 
widoczne wśród drzew. Co jakiś 
czas można się natknąć na zwalone 
drzewa i sypiące się mosty – zaznacza 
Dominik Garus.

- Pierwsze wrażenie po przyjeź-
dzie do Prypeci to lekki szok ze wzglę-
du na wszechobecną roślinność. Aleje 
Lenina – niegdyś główna ulica miasta, 
teraz jest zarośnięta drzewami. Co 
kilkadziesiąt metrów widać również 
stojące jeszcze latarnie uliczne. Jeśli 
chodzi o bloki mieszkalne, część 
z nich nadal nie sprawia wrażenia 
opuszczonych 30 lat temu. Wyglądają 
tak, jakby tylko czekały na to, aż ktoś 

kupi mieszkanie i się do niego wpro-
wadzi – relacjonuje podróżnik.

To, co można usłyszeć z opo-
wiadań uczestników podobnych 
wypraw, rzeczywiście jest prawdą. 
W opuszczonych pośpiesznie przed 
laty budynkach wciąż można znaleźć 
dokumenty, dzienniki, pocztów-
ki i rodzinne pamiątki. - Podczas 
eksploracji szkoły w wiosce oddalo-
nej o kilka kilometrów od Prypeci, 
w jednej z klas znalazłem 30-letnią 
naświetloną kliszę fotograficzną, 
której być może nikt nie dotykał i nie 
oglądał od trzech dekad – cieszy się 
22-letni Garus, którego życiową pasją 
jest fotografia.

Dla wielu wycieczki do Prypeci 
i innych miejscowości objętych Czar-

nobylską Strefą Wykluczenia to nadal 
szaleństwo. Obawy przed śmiertelnym 
promieniowaniem sprawiają, że Zona 
wciąż uważana jest za miejsce bardzo 
niebezpieczne dla życia i zdrowia. 
Fakty są jednak inne. Obecne pro-
mieniowanie w strefie utrzymuje się 

na poziomie niewiele wyższym niż ten, 
z jakim mamy do czynienia choćby 
w Warszawie. Warto w tym miejscu 
dodać, że są na świecie miejsca, gdzie 
poziom promieniowania jonizującego 
jest o wiele wyższy niż w Prypeci i co 
ciekawe, miejsca te są uznawane 
za uzdrowiska. Oczywiście w strefie 
zamkniętej są też obiekty, w których 
dozymetry zaczynają sygnalizować 
zwiększone lub przekroczone dawki 
promieniowania informując o za-
grożeniu, ale te tereny nie wchodzą 
w skład legalnego zwiedzania Zony.

Co w takim miejscu jak Prypeć 
robi największe wrażenie? - Zdecy-
dowanie cisza, która otacza z każdej 
strony i tylko od czasu do czasu prze-
rywana jest szumem wiatru oraz od-

głosami cichych kroków innych osób 
biorących udział w ekspedycji. Ta 
cisza jest przytłaczająca, ale równo-
cześnie przypomina o wydarzeniach 
sprzed ponad 30 lat – przyznaje mój 
rozmówca, który w kwietniu spełnił 
jedno z największych marzeń, jadąc 

do Zony ze swoim aparatem.
Wszystko, co udało mu się uchwy-

cić w obiektywie, za parę lat może już 
nie istnieć. Władze Ukrainy planują 
przekształcić 30-kilometrową strefę 
w rezerwat, a odizolować jedynie 10-
kilometrowy pas najbliżej elektrowni. 
To, co przez ten czas było trudno do-
stępne i dzięki temu w pewien sposób 
chronione przed turystami, wkrótce 
może zostać całkowicie zdewastowa-
ne w związku z ingerencją żądnych 
przygód i wrażeń ludzi.

Tych, mimo zakazów i gróźb 
wysokich grzywien i tak nie brakuje. 
Przekonują się o tym boleśnie ci, 
którzy zdecydowali się powrócić do 
swoich domów niedługo po awarii. 
Samosioły – dzisiaj już starsi ludzie, 
raz po raz stają się ofiarami złodzie-
jaszków i wandali. Mimo że mają 
niewiele, to i tak szubrawcy ich nie 
oszczędzają. 

- Czarnobylska Strefa Wyklu-
czenia to miejsce, dzięki któremu 
pojąłem, jak niewiele może czło-
wiek w obliczu matki natury. Dzięki 
mojemu pięciodniowemu wyjazdowi 
zrozumiałem, jak będzie wyglądać 
świat, jeśli zabraknie na nim człowie-
ka. Dokładnie tak, jak w Czarnobylu 
– zaznacza Dominik Garus.

Niezwykłą historię wyjazdu 
i losów wyludnionej Prypeci, a także 
całej Zony, 22-latek uwiecznił na zdję-
ciach. - Jeśli chcecie zobaczyć więcej 
fotografii i posłuchać obszerniejszych 
opowieści ze strefy, zapraszam na 
wernisaż wystawy pt. „Czarnobylska 
Strefa Wykluczenia, fotograficzna 
opowieść z podróży” - kończy młody 
podróżnik i fotograf. 

Jedyny w swoim rodzaju wer-
nisaż zaplanowano na czwartek 18 
maja na godz. 18:30 w Restauracji 
Batorówka na olkuskim rynku.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

W  miesiącu  maju  swo-
je  zakończenie  ma  projekt  
„Zagraniczny staż szansą na 
zdobycie kompetencji na eu-
ropejskim  poziomie”  reali-
zowany  przez  Zespół  Szkół 
Nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Olkuszu.  Jego  przeprowa-
dzenie  było  możliwe  dzięki 
uzyskaniu  dofinansowania 
w  ramach  konkursu  w  ob-
szarze  kształcenia  zawodo-
wego z programu Erasmus+. 

Projekt przewidywał orga-
nizację czterotygodniowych 
staży dla 40 uczniów szkoły 
kształcących się w zawodach: 
technik elektryk, technik elek-
tronik, technik mechatronik, 
technik mechanik i tech-
nik architektury krajobrazu. 
Udział w projekcie był dla 
uczniów całkowicie bezpłat-
ny. Uczniowie mieli okazję na 
doskonalenie swoich umie-
jętności zawodowych w nie-
mieckich przedsiębiorstwach, 
pozwalając na rozwój kompe-
tencji zawodowych, osobistych 
i językowych, tak ważnych na 
współczesnym rynku pracy.

Przygotowując się do od-
bycia stażu, uczniowie zre-
alizowali program przygoto-
wania kulturowo - językowo 
- pedagogicznego opracowany 
przez nauczycieli naszej szkoły 
pracujących przy projektach. 
Działania te ułatwiły uczest-
nikom realizację celów zawo-
dowych i przygotowały ich 
emocjonalnie do kontaktu 
z kosmopolitycznym środowi-
skiem Niemiec, jakiego wcze-
śniej nie mieli okazji poznać. 

Dla większości uczniów była to 
pierwsza lekcja samodzielnego 
życia z dala od rodziny.

Program pobytu w Niem-
czech był bardzo napięty 
i urozmaicony. Odskocznią od 
odbywanych staży były wy-
cieczki do Lipska, Berlina i Dre-
zna, podczas których ucznio-
wie pogłębiali swoją wiedzę na 
temat kultury, sztuki i historii 
Niemiec.

Realizacja projektu wpły-
nęła także na wzrost jakości 
kształcenia zawodowego re-
alizowanego przez ZS Nr 1 
w Olkuszu i zwiększyła atrak-
cyjność jej oferty edukacyjnej. 
Każdy uczestnik otrzymał tak-
że certyfikat Europass Mobil-
ność – ważny dokument po-
twierdzający jego kompeten-
cje zawodowe na europejskim 
poziomie.

Na tym nie kończy się na-
sza przygoda z Erasmusem. 
W tegorocznym konkursie 

wniosków, uzyskaliśmy środ-
ki na realizowanie projektu 
„Europejskie praktyki uczniów 
ZS Nr 1 – przez Hiszpanię do 
Europy – przystanek Sewilla”. 
W dwuletnim projekcie wezmą 
udział uczniowie naszej szkoły 
ze wszystkich kierunków kształ-
cenia. W ramach miesięcznego 
pobytu w Hiszpanii będą oni 
odbywali praktyki w firmach 
a także będą rozwijali swoje 
kompetencje językowe z języ-
ka hiszpańskiego na zajęciach 
z native speakerem. Czas spę-
dzony w Hiszpanii wypełnią 
również wycieczki do Malagi, 
na Gibraltar oraz do Portugalii. 
Ponadto nasi uczniowie zwie-
dzą Sewillę oraz wezmą udział 
w pokazach flamenco. Mamy 
nadzieję, że udział w kolejnym 
projekcie da naszym uczniom 
możliwość wzbogacenia ich 
wiedzy i umiejętności prak-
tycznych na poziomie europej-
skim.

Erasmus+ w „Mechaniku”  
na finiszu

Remont ul. 
Słowackiego? Nieprędko
Olkusz

Piotr�Kubiczek

Po zimie stan wielu dróg 
w Gminie Olkusz jest zły. Trakty, 
które już kilka miesięcy temu 
nadawały się do generalnego re-
montu, teraz wyglądają jeszcze 
gorzej. Przykładem może być 
ulica Juliusza Słowackiego w wielu 
miejscach przypominająca szwaj-
carski ser.

- To jest dramat. Dziura na 
dziurze i w dodatku te nierówności. 
Jeszcze chwila i nie będzie się tędy 
dało przejechać – mówi Robert Ko-
nieczny, olkuszanin, który każdego 
dnia korzysta z tego traktu, aby 
dowieźć swoje dzieci na zajęcia pro-
wadzone w Miejskim Domu Kultury. 
Opinia kierowcy nie jest odosobniona. 
Wielu mieszkańców szczególnie os. 
Centrum skarży się na obecny stan 
nawierzchni. Na głosy lokalnej spo-
łeczności obojętny nie pozostał prze-
wodniczący zarządu osiedla Henryk 
Gamrat, który prosząc o interwencję 
służby miejskie złożył do magistratu 
oficjalne pismo.

- W imieniu mieszkańców Gminy 
Olkusz oraz osiedla Centrum zwra-
cam się z prośbą o podjęcie nie-
zbędnych działań, aby jeszcze w tym 
roku dokonać zmian i wprowadzić do 
budżetu zadanie pn.: „Przebudowa 
i modernizacja ulicy Juliusza Słowac-
kiego”. Modernizacja ta miałaby po-
legać na wymianie podbudowy i wy-
konaniu nawierzchni asfaltowej wraz 
z obrzeżami – apeluje w interpelacji 
przewodniczący Gamrat, zaznaczając 
od razu, że jeśli naniesienie korekt 
w obecnym roku będzie niemożliwe, 

to aby jego wniosek potraktować po-
ważnie przy włączaniu projektów do 
przyszłorocznego budżetu.

Stan techniczny jezdni rzeczy-
wiście nie jest zadowalający. Ubytki 
w asfalcie, nierówności w ciągu 
jezdnym i obniżone studzienki kana-
lizacyjne widać gołym okiem. Łatanie 
dziur niewiele daje, a żwir stosowany 
przy uzupełnianiu mniejszych lub 
większych wyrw z czasem staje się 
zagrożeniem dla kierowców i ich 
samochodów. W takich warunkach 
nietrudno przecież o odpryski na 
maskach pojazdów.

- Z uwagi na stan techniczny ul. 
Słowackiego dokonywane są jej stałe 
przeglądy oraz remonty w ramach 
bieżącego utrzymania dróg gminnych. 
W znacznym stopniu poprawiają one 
stan techniczny drogi – przyznaje 
burmistrz Roman Piaśnik.

W obecnej chwili w grę wchodzi 
jednak chyba tylko kompleksowy 
remont jezdni. Doraźne środki już jej 
nie pomogą. Niestety w najbliższych 
miesiącach nie ma co liczyć na po-
prawę warunków jazdy, a to z prostej 
przyczyny – w miejskiej kasie brakuje 

pieniędzy. Szansą dla tego traktu 
może okazać się VeloPrądnik.

- Gmina Olkusz w partnerstwie 
z Gminami: Bolesław, Bukowno, 
Klucze, Trzyciąż i Wolbrom, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, aplikuje o pozy-
skanie dofinansowania dla zadania 
pn.: „Utworzenie pętli rowerowych 
oraz infrastruktury turystycznej na 
obszarze powiatu olkuskiego jako 
zintegrowanego produktu turystycz-
nego”. W ramach zadania planowane 
jest utworzenie ciągu pieszo-rowero-
wego od Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu, wzdłuż zachodniej strony 
ul. Słowackiego wraz z kontynu-
acją wzdłuż południowej strony DK 
94 – przypomina szef olkuskiego 
magistratu.

Ponadto burmistrz Piaśnik za-
pewnia, że wniosek Henryka Gamrata 
zostanie potraktowany jako propozy-
cja do budżetu na rok 2018. Jednak 
realizacja tego zadania i tak będzie 
uzależniona od uzyskania dofinan-
sowania z zewnątrz.

Rolniku, masz czas  
do poniedziałku!

pOwiat
Wiola�Woźniczko

W najbliższy poniedziałek, 15 
maja, upływa termin składania 
wniosków o przyznanie dopłat 
bezpośrednich za 2017 rok. Z tego 
powodu powiatowe oddziały Agen-
cji Modernizacji i Restrukturyzacji 
Wsi są teraz dłużej czynne. 

Zainteresowani unijnymi do-
płatami muszą wypełnić stosowny 
wniosek wraz z załącznikami i złożyć 
go w biurze powiatowym ARiMR. 
Wniosek można złożyć osobiście, 

wysłać pocztą lub skorzystać z apli-
kacji e-wniosek. - Jeśli okaże się, że 
złożony wniosek jest niekompletny, 
kierownik biura powiatowego ARiMR 
niezwłocznie po jego otrzymaniu 
informuje rolnika o stwierdzonych 
brakach oraz o konieczność ich usu-
nięcia w terminie do 9 czerwca 2017 
roku. W przypadku, gdy rolnik nie 
usunie braków do 9 czerwca wniosek 
o przyznanie płatności jest rozpa-
trywany w zakresie, w jakim został 
prawidłowo wypełniony - wyjaśnia za-
stępca dyrektora Małopolskiego Od-
działu Regionalnego ARiMR Łukasz 
Piątek. Warto zdążyć do poniedziałku, 

bowiem wnioskodawcy mogą liczyć na 
otrzymanie dopłat w pełnej wysoko-
ści. Wyznaczono drugi termin składa-
nia wniosków, do 9 czerwca, jednak 
w takim przypadku za każdy roboczy 
dzień opóźnienia (liczony od 15 maja) 
należne płatności będą pomniejszone 
o 1 procent . Aby ułatwić rolnikom 
złożenie aplikacji, biura powiatowe 
Małopolskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR są otwarte dłużej (do 13 maja 
w godz. 6.00 – 20.00, a 15 maja w go-
dzinach 6.00 do 22.00. Szczegółowe 
informacje na stronie www.arimr.gov.
pl oraz w Punktach Informacyjnych 
w biurach powiatowych ARiMR.

Nowe jodły na osiedlu
Olkusz

Wiola�Woźniczko

25 sadzonek jodeł zdobi olkuskie 
osiedle Młodych. Drzewka to nagro-
da za udział w sprzątaniu terenów 
zielonych. Osiedle Młodych znalazło 
się w gronie wyróżnionych sołectw 
i osiedli, które włączyły się akcję po-
rządkowania przede wszystkim lasów. 
Podczas gali z okazji Dnia Ziemi 
przedstawiciele nagrodzonych jedno-
stek organizacyjnych gminy odebrali 
dokumenty uprawniające do otrzyma-
nia sadzonek od nadleśnictwa Olkusz 
. Na osiedle Młodych trafiło 25 jodeł. 
Ich sadzeniem zajęła się grupa miesz-
kańców, w której byli również człon-
kowie zarządu osiedla. Nowe drzewka 
rosną przy Dolince, obok SP nr 2 
oraz przy ul. Reja i ul. Krasińskiego.
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Jubileusz chóru UTW 
z Wolbromia

wOlbrOm
Ewa�Barczyk

- Czasem wydaje nam się, że 
dla nas czas płynie już jakoś… 
szybciej, za szybko - mamy wciąż 
jeszcze mnóstwo werwy, pomy-
słów i planów - twierdzą słuchacze 
wolbromskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku „Nowe Horyzonty”, 
a zarazem członkowie chóru, 
powstałego przy Uniwersytecie, 
który obchodził właśnie hucznie 
swoje piąte urodziny. Rocznicowy 
koncert zgromadził na sali wido-
wiskowej DK w Wolbromiu tłumy 
sympatyków rozśpiewanych senio-
rów. Były gratulacje, tort i toast 
szampanem.

- Kiedy, zachęcone zapałem 
naszej założycielki i kierowniczki 
muzycznej Neli Piekarz, zaczynałyśmy 
naszą przygodę ze śpiewaniem, było 
nas niewiele. Miałyśmy wiele zapału, 
ale i pewne ograniczenia, które 
w naturalny sposób przynosi wiek. 
Nie miałyśmy też specjalnej wiedzy 

muzycznej ani fachowych umiejętno-
ści - opowiadają chórzystki. - Kiedy 
usłyszałam chór pierwszy raz, pięć 
lat temu, pomyślałam sobie - będzie 
cienko… Dziś - chylę czoła i gratuluję 
wspaniałych osiągnięć - mówiła, 
składając życzenia śpiewającym 
seniorom posłanka Lidia Gądek. 
Do życzeń i gratulacji przyłączyli się 
także burmistrz Adam Zielnik oraz 
dyrektor DK Piotr Gamrot z obecną 
opiekunką UTW Mileną Jałowiec, 
a także liczne grono sympatyków 
i przyjaciół chóru.

Dziś chór wolbromskiego UTW 
liczy 22 członków, w tym - mocna 
grupa wspaniale śpiewających panów. 
W repertuarze mają pieśni klasyczne, 
religijne, ludowe oraz romantycz-
ne. Akompaniuje im na pianinie 
dyrygentka i instruktorka Neonila 
Piekarz oraz akordeonista Jan Papaj. 
Często współpracują z innymi arty-
stami i instruktorami działającymi 
w wolbromskim DK. Spotykają się 
na próbach w każdy wtorek, a praca 
z Nelą Piekarz jest dla nich nie tylko 
źródłem ogromnej przyjemności, 

ale także satysfakcji, bo od jakiegoś 
czasu ich występy wiążą się nie tylko 
z możliwością wspólnie spędzonego 
czasu, ale i scenicznymi sukcesami. 
Występują z pasją na imprezach 
okolicznościowych i konkursach mu-
zycznych, coraz częściej zdobywając 
główne laury. Werwy i radości życia 
mógłby im pozazdrościć niejeden 
młody człowiek, choć, jak sami pod-
kreślają, większość z nich ma metryki 
z pierwszej połowy ubiegłego wieku.

Jubileuszowy piękny koncert, 
w którym obok świętujących wzięli 
udział również goście - chór pań 
z UTW w Olkuszu pod dyrekcją Doroty 
Mączki, solista zespołu „Prasłowian-
ki” Zenon Krukowiecki, Monika 
Barczyk i Jędrzej Zgadzaj z ZPiT 
Wolbromiacy, a także uczennica Neli 
Piekarz Wiktoria Skowrońska, przy-
wołał wiele miłych wspomnień i był 
bardzo wzruszający. Na zakończenie 
wszyscy artyści, a także oklaskująca 
występy widownia odśpiewali wspól-
nie tradycyjne „Sto lat” i fetowali 
jubilatów szampanem i okoliczno-
ściowym tortem.
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kOlbark
Olgerd�Dziechciarz

Niewiele wiadomości o Kol-
barku znajdziemy w wydawanych 
ostatnimi czasy przewodnikach po 
Jurze, czy na stronach interneto-
wych o naszym regionie. Wszyscy, 
jak mantrę, powtarzają wieść, że 
w miejscowości tej już w XIV wieku 
działała karczma, co ma być – obok 
Chechła – najstarszą informacją 
o tego typu przybytku na Ziemi 
Olkuskiej. A przecież Kolbark (pier-
wotnie Słów, Slow, Złow) powstał 
już w latach 50-tych XIV w. i ma 
ciekawą historię.

Samo słowo Kolbark (także: 
Colbark, Kolbarg, Kolberg, Kolberk) 
ma pochodzenie niemieckie, co może 
sugerować, że nadali mu je właśnie 
niemieccy koloniści. W lokalnej tra-
dycji funkcjonuje również oryginalna 
hipoteza - aczkolwiek nie mająca nic 
wspólnego z prawdą historyczną - wy-
wodząca, tak nazwę, jak i powstanie 
samej wsi, z czasami szwedzkiego 
potopu, czyli połową XVII w., kiedy 
to owi skandynawscy najeźdźcy mieli 
obozować między Bydlinem, a Rabsz-
tynem (wspomina o tym Antoni 
Wiatrowski w wydanym w 1938 r. 
„Ilustrowanym przewodniku po Ziemi 
Olkuskiej”). 

Pierwotna nazwa wsi – Złow – 
wg niektórych językoznawców ma 
pochodzić od nazwy osobowej ... „zły”. 
Zastanawiający źródłosłów.

Przez tę osadę wiódł ważny śre-
dniowieczny trakt z Krakowa na Śląsk 
i Wielkopolskę (przez Zielonki, Skałę, 
komorę celną w Wielmoży, Jangrot, 
Zarzecze, właśnie Kolbark, Bydlin 
Ryczów, Ogrodzieniec, Częstochowę 
i dalej). Średniowieczny Slow był 
włością klasztoru zwierzynieckie-
go (Kraków), o której Jan Długosz 
w „Liber beneficiorum dioecesis Cra-
coviensis” (1470-80) pisał, że wraz 
z sołectwem w Wołowicach, dostała 
się Norbertankom od konwentu ty-
nieckiego, w zamian za wieś Liszki 
z przypisańcami. Dokument lokacyj-
ny Krakowa, z 1356 r., wyklucza jed-
nakże taką możliwość w przypadku 
Kolbarku (zamiana dotyczyła samych 
Wołowic).

Lokacja tej wsi w 1356 r. opierała 
się na prawie średzkim. Tej lokacji na 
zlecenie Stanisława prepozyta, Lud-
miły przeoryszy, Agaty podprzeorysza 
wraz z konwentem Norbertanek 
z klasztoru Norbertanek w Zwierzyń-
cu, dokonał Wojciech z Morawicy, 
zwany Colusko (Koluszko). W zamian 
otrzymał 3 łany wolne wraz z młynem 
i sadzawką nad rzeką Koprzywnicą 
oraz karczmę. Klasztor zarezerwo-
wał dla siebie 2 łany. W granicach 
dziedziny sołtys mógł wymierzyć 
tyle łanów, ile zdołał, z których co 

piąty miał należeć do niego. Kmiecie 
mieli corocznie uprawiać na rzecz 
klasztoru 2 stajania (1 staja ok. 
134 m długości) roli, jedno dla zbóż 
ozimych, drugie dla jarych. Ponadto 
sołtys mógł zakładać barcie w lesie 
przynależnym do wsi i sadzawki 
poniżej młyna, z których połowa 
korzyści przysługiwała klasztorowi. 
Przysługiwał mu także co trzeci denar 
z opłat sądowych, a opłatami z kar 
dzielił się po połowie z prepozytem. 
Sołtys pobierał przez pierwszych 10 
lat całość, a później 1/3 opłat z racji 
składania przysiąg w jego sądzie, 
a 2/3 opłat przysługiwało klasztorowi. 
W czasie corocznych trzech głównych 
posiedzeń sądu prepozytowi lub jego 
przedstawicielowi sołtys zapewniał 
jeden, a kmiecie dwa posiłki. Kmie-
cie płacili po 1 wiardunku czynszu 
(około 49 groszy - odpowiadał 1/4 
grzywny).

Szlachcic Wojciech Koluszko 
z Morawicy był sołtysem w Kolbarku 
do 1372 r. Potem, przed 1385 sołtyso-
wał tu również szlachetnie urodzony 
Mirosław Rybka, który zmarł w 1391. 
Następnym był Krzesław z Wywły 
herbu Odrowąż, podsędek krakowski. 
To za jego sołtysowania, w 1385 r., 
po raz pierwszy pojawia się nazwa 
Kolbark; wtedy to prepozyt zwierzy-
niecki Stogniew zatwierdził na prośbę 
sołtysa Krzesława przywilej lokacyjny 
tej wsi. Krzesław kupił sołectwo za 
160 grzywien groszy praskich od 
Mirosława zwanego Rybką. 

W 1388 r. występują Wawrzyniec, 
Gnat i Wojciech kmiecie z Colbarku. 
Na dyplomie z 1401 r. podawane są 
obie nazwy wsi, później spotyka się 
w źródłach już tylko Kolbark.

Spór o sołectwo. W latach 1392-
1401 sołtyską była Jachna Rybczyna, 
wdowa po sołtysie Mirosławie Rybce. 
Prawie cały ten czas (1392-99) pro-
cesowała się ona z Iwanem synem 
zmarłego Krzesława z Wywły, jako 
zachodźcą Heleny wdowy po Krze-
sławie zw. Happa. W 1392 r. wyzna-
czono termin sprawy „na pierwsze 
roki po wyprawie wojennej”. W 1393 
r. Iwan z Wywły powierzył prowa-
dzenie procesu z Jachną z Krakowa 
Andrzejowi z Rębieszyc, Borkowi 
z Trzcieńca i Michałowi prolocutori 
suo (jego pomocnikowi). Wdowa 
Jachna naganiła (postawiła zarzuty, 
poddała pod wątpliwość) prawdziwość 
dokumentów pana Sędziwoja (z Szu-
bina, starosty krakowskiego w latach 
1377-89) przedstawionych przez 
Iwana z Wywły. W 1394 r., z powodu 
nie stawienia się Iwana, Jachna po-
zyskała sporne sołectwo, gdyż Iwan 
nie zeznał, że jest zajęty w służbie 
króla lub królowej. Nie zrobił tego 
też prowadzący jego sprawę Andrzej 
z Rębieszyc. Wyrokiem sądu ław-
niczego Jachna pozyskała sołectwo 
w Kolbarku z powodu nieobecności 
tegoż Andrzeja jako prokuratora 
Iwana z Wywły, gdyż Andrzej nie 
stawił się dla złożenia przysięgi. To nie 
był koniec sprawy. Podstoli królewski 
Pietrasz (ze Szczekocin) i Andrzej 
z Rębieszyc ręczyli za Hankę i Jana, 
dzieci zmarłego Krzesława, podsędka 
krakowskiego i za ich pełnomocnika 
Wierzchosława z Siedlisk, w sprawie 
odrzuconego przez nich wyroku na 

korzyść Jachny wdowy po Rybce 
i odwołali się do króla, zobowiązując 
się do zapłacenia kar na rzecz wójta 
i ławników sądu wyższego prawa 
niemieckiego, jeśli król utrzyma 
wyrok tego sądu, jeśli zaś go odrzuci, 
wówczas nie musieliby nic płacić. 
W 1397 r. na Jachnę nałożono karę 
za złorzeczenie. Dwa lata później, 
w 1399 r., sąd ziemski utrzymał 
Iwana z Wywły w posiadaniu sołec-
twa w Kolbarku, przekazując sprawę 
z Jachną Rybczyną do rozsadze-
nia przez wojewodę krakowskiego 
Spytka z Melsztyna. Jachna swym 
prokuratorem w sprawie z Iwanem 
z Wywły ustanowiła Adama z Bar-
wałdu. W 1401 r. Stogniew, prepozyt, 
klasztor zwierzyniecki i sąd wyższy 
prawa niemieckiego tegoż klaszto-
ru poświadczyli, że sławetna pani 
Jachna wdowa po Mirosławie Rybce 
sprzedała za 100 grzywien miastu 
Krakowowi swoje sołectwo we wsi 
klasztornej zwierzynieckiej Slow 
alias Kolbark z siedliskiem, domem, 

ogrodami, 2 zagrodami zagrodników, 
3 łanami wolnymi, młynem, karczmą, 
2 sadzawkami, barciami, rolami 
zwanymi Przymiarki (dziś Domiarki)
i z dochodami sołtysimi czyli trze-
cim denarem z kar sądowych oraz 
z dokumentami dotyczącymi tegoż 
sołectwa, powierzają przeprowadzenie 
transakcji Jaszkowi zwanemu Gostur 
z Bibic. W 1401 r. Jachna udowadnia-
ła przysięgą swą niewinność w sporze 
z Jaszkiem, sołtysem w Kluczach, 
o dług żydowski. Z kolei Szczepan, 
sołtys z Gołczowic, nie stawił się 
przed królem w sprawie odesłanej 
z sądu wyższego prawa niemieckiego 
przeciwko tejże Jachnie o sprzedaż 
sołectwa w Kolbarku i o 24 grzywny. 
(zapisane) na dziedzinie pod Racławi-
cami. Jednak ówże sołtys Szczepan 
procesował się ze swoją szwagierką 
(był bratem męża Jachny) o dziedzic-
two w Kolbarku. Jachna w sprawie 
przeciwko Szczepanowi została unie-
winniona od oskarżenia podsędka 
krakowskiego Dofoka. (Na podstawie 
„Najstarszej księgi sądu najwyższe-
go prawa niemieckiego w zamku 
krakowskim”, wyd. A. Kłodziński, 
Kraków 1936 oraz „Starodawne 
Prawa Polskiego Pomniki (wypisy) 
z ksiąg dawnych sądowych ziemskich 

i grodzkich ziemi krakowskiej”, wyd. 
A. Z. Helcel, Kraków 1870).

Z roku 1421 mamy informację 
o sprawie pomiędzy klasztorem zwie-
rzynieckim, a krakowskimi rajcami. 
Wymienieni arbitrzy w sporze posta-
nowili, że rajcy powinni zwrócić klasz-
torowi dokumenty dotyczące sołectw 
we wsiach Braciejówka Kolbark koło 
Wolbromia; prepozyt zwierzyniecki 
Stogniew potwierdził odebranie rze-
czonej dokumentacji.

W 1529 dziesięcina snopowa 
z Kolbarku wartości 4 grzywien nale-
żała się plebanowi w Gołaczowach.

Jan Skrzypski, sołtys miejscowy, 
w towarzystwie stryja szlachcica 
Jakuba Brzuchańskiego ustąpił 
w 1545 r. na rzecz szlachcica Sta-
nisława Dembińskiego, z całego 
sprzedanego mu sołectwa z 2 łanów 
w Kolbarku, po swoim zmarłym ojcu, 
Macieju Skrzypskim, i wydał mu 
przywilej sołtysi.

Wieś pozostała w dobrach klasz-
toru zwierzynieckiego – w kluczu Bra-
ciejówka – do końca czasów staropol-
skich. Podobnie było z podległością 
pod parafię w Gołaczewach.

W 1789 r. było tu 29 domów 
(w tym karczma) i 143 mieszkańców 
(69 mężczyzn i 74 kobiety). Już dwa 
lata później, choć liczba domów nie 
wzrosła, znacząco podniosła się liczba 
mieszkańców, 195 (95 mężczyzn i 100 
kobiet). 

W XIX w. Kolbark należał do 
gminy Jangrot w powiecie olkuskim, 
wieś wciąż należała do okręgu parafial-
nego w Gołaczewach. W 1827 r. liczył 
Kolbark 33 dymy i 224 mieszkańców. 
W II poł. XIX w. działał tu młyn wodny 
własność W. Tarnówki. W protokole 
organizacji gmin z 1859 r., w którym 
podane zostały wielkość i zaludnienie 
wsi okręgu olkuskiego w powiecie 
olkuskim, Kolbark – należący do 
gminy Braciejówka – wciąż liczył 33 
domy, ale mieszkańców było już 271. 

Za sprawa mieszkańców wsi 
Franciszka Kocjana, Antoniego Pałki 
i Antoniego Kamionki, w drugiej 
połowie XIX i w pocz. XX w. przy 
wszystkich drogach wyjazdowych 
z Kolbarku powstały kapliczki.

Podczas kampanii wrześniowej 
1939 r. zginęło dwóch mieszkańców 
Kolbarku: Franciszek Kamionka 
i Jan Mól. 

18 sierpnia 1944 r. partyzanci 
z oddziału Hardego uderzyli na 
Niemców budujących umocnie-
nia w rejonie Kolbarku i Zarzecza. 
W akcji brało udział 76 partyzantów. 
Z zasadzki zaatakowali oni niczego 
niespodziewających się Niemców, 
którzy przeczesali przed pracą pobli-
ski lasek, ale nie wpadli na pomysł, 
że wróg może być skryty w niskich 
krzakach na otwartym terenie. Opis 
akcji ze wspomnień Gerarda Woźnicy 
„Hardego”: 

„Po chwili niemiecki okrzyk: 
‘Achtung! Banditen!’ i strzały ppor. 
‘Trzepaka’ oraz jego grupy rozpoczęły 
akcję. Serie z broni automatycznej 
skierowały się w krzaki. Kpr. ‘Za-
wzięty’ (Franciszek Sosnowski - dop.). 
raz po raz posyłał z obsługiwanego 
erkaemu celne i siejące popłoch 
wśród Niemców serie. Grad pocisków 
przecinał powietrze we wszystkich 
kierunkach. Spędzona do pracy miej-
scowa ludność oraz znajdujący się 
bliżej krzaków hitlerowcy przypadli do 
ziemi i dna okopów. Rozszalałe i pozo-
stawione bez opieki konie pędziły po 
polu, rozwlekając porozbijane części 
wozów. /.../ Mimo zaciekłej obrony 
hitlerowców - odległość dzieląca nas 
od kozłów z bronią zmniejszała się 
z każdą minutą. Padli pierwsi zabici 
i ranni Niemcy” - wspominał Gerard 
Woźnica. Potem Niemcy wspomagani 
przez odsiecz wyparli partyzantów, 
którym z trudem udało się wycofać 
z krzyżowego ognia. Tego dnia poległ 
rotm. „Zawieja” Wacław Zdyb, obser-
wator z ramienia Śląskiego Okręgu 
AK. Dwóch innych partyzantów było 
rannych. Zdobyto 35 karabinów, 2 
pistolety, 3 tys. sztuk amunicji i wiele 
drobnego sprzętu wojskowego. Straty 
Niemieckie miały wynieść od 2 do 5 
ludzi.”

Podczas okupacji Niemcy zastrze-
lili dwóch mieszkańców Kolbarku: 
Jana Gamrata i Ludwika Kamionkę. 
Na robotach przymusowych w Niem-
czech zginęli: Stanisław Grzanka, 
Stanisław Mędrek i Stefan Roch. 
W słynnej bitwie pod Monte Cassino 
miało polec dwóch żołnierzy rodem 
z Kolbarku, mieszkańców Bydlina: 
Franciszek Barczyk (Cmentarz Monte 
Cassino, położenie grobu: 8-D-4. 
Inskrypcja. †. Strz. Barczyk Franci-
szek. 13 baon strz. ur. 12-3-1909 
/w Kolbarku – dop./ pow. Olkusz, 
woj. kieleckie. † 12-5-1944) i Roman 
Barczyk, ale brak imienia i nazwiska 
tego drugiego na liście poległych 
w tej bitwie i pochowanych na tym 
cmentarzu.

Na stronie http://kolbark.info.
pl/ciekawostki/ znajdujemy zdjęcia 
drewnianego domu przy ul. Źródla-
nej nr 54, który jest – jak czytamy: 
„godny opisu ze względu na jego hi-
storię oraz historię osób w nim miesz-
kających. W tym domu przez długie 
lata prowadzony był wiejski sklep 
z wejściem od ulicy (wówczas wąskiej 
kamienistej drogi) po schodkach (…) 
Tu wychował się, poległy w obronie 
Niepodległości pod Monte Cassino, 
pan Franciszek Barczyk, bohater Kol-

barku, syn dobrego sklepikarza, który 
często na „krechę” lub zeszyt wyda-
wał produkty spożywcze z dobrego 
serca potrzebującym ludziom, bez 
pieniędzy, których wówczas prawie 
wszystkim brakowało.” 

W latach 70. w czynie społecz-
nym mieszkańcy wsi zbudowali 
w Kolbarku wodociąg. 

Podczas wielkiej powodzi w lipcu 
1997 r. woda zalała wiele tutejszych 
domostw.

W Kolbarku jest remiza Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 22 maja 2010 
r. poświęcono figurę św. Floriana, 
dzieło Janusza Adamskiego, którą 
ustawiono na cokole przed remizą 
przy ul. Źródlanej. W sierpniu 2016 
r. w tejże remizie …wybuchł pożar. 
Akurat w budynku odbywało się 
spotkanie Stowarzyszenia na rzecz 
zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego. Okazało się, że pożar 
wybuchł w kotłowni, gdzie zapalił się 
wózek inwalidzki na akumulator. We 
wrześniu tego samego roku w Kolbar-
ku odbyły się gminne dożynki. 

Wieś ma też drużynę piłkarską; 
„LZS „Błyskawica” bierze udział 
w rozgrywkach B klasy. Od 1962 r. 
działa tu Koło Gospodyń Wiejskich 
„Źródełko”. We wsi jest też Środowi-
skowy Dom Samopomocy dla osób 
upośledzonych.

Kolbark, dziś wieś w gminie 
Klucze, podlega parafii p.w. Stanisła-
wa Biskupa Męczennika w Cieślinie.

Zabytki i ciekawe miejsca. Ponoć 
kapliczka domkowa pw. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, znajdująca 
się w tej wsi, przy skrzyżowani ulic 
Świętokrzyskiej z ulicą Stawową, 
w 1991 r. obchodziła 200. rocznicę 
istnienia (tak przynajmniej podaje 
J. Liszka w pracy „Kapliczki i krzyże 
przydrożne”). Kapliczka ta pierwotnie 
była mniejsza, ale w 1983 roku zosta-
ła gruntownie przebudowana. Ponoć 
kiedyś były w niej stare obrazy, ale 
teraz w jej wnętrzu wisi tylko jeden; 
namalowany w 1967 roku przez ks. 
Marcina Dubiela obraz przedsta-
wiający patronkę kapliczki. Drugą 
– pod względem czasu powstania – 
kapliczką w Kolbarku, jest kapliczka 
domkowa pw. św. Jana Kantego przy 
ul Źródlanej. Jej gruntowny remont 
przeprowadzili w latach 1983 – 84 
Kazimierz Olesiak, Tadeusz Dominiak 
i Marek Bromblik; ten ostatni odnowił 
ołtarzyk i zrobił posadzkę. W nocy 
z 31 lipca na 1 sierpnia 2000 roku 
nieznany sprawca skradł z kapliczki 
znajdującą się tam od niepamiętnych 
czasów figurę jej patrona: św. Jana 
Kantego. Społeczność Kolbarku ufun-
dowała nową figurę świętego. Kolejne 
ciekawe kapliczki znajdują się na 
krańcach wsi, na wzniesieniach, przy 
dawnej dworskiej drodze w kierunku 
Chrząstowic i przy drodze w stronę 
Zarzecza. Przy drodze do Chrząstowic 
stał kiedyś drewniany krzyż, który 
w latach 60-tych został zastąpiony 
murowaną kapliczką słupową wysoka 
na ok. 3,5 metra, poświęconą Matce 
Boskiej. 

O Kolbarku 
słów kilka
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- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

Ogłoszenia 
drobne 
już od

2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

KuPiê - SPRzeDAm
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena - 60 gr./szt. (do negoc-
jacji). Tel.(796)177027.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

uSŁugi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termobin-
dowanie, 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.

BuDOWLANe

=Kompleksowe wykoñczenia 
wnêtrz, dachy Tel.(881)301789.
=Elewacje, docieplenia.  
Tel.(669)506836.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów. 
Tel.(535)871074

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

=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel.(512)777884.

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

OKOLiczNOœciOWe

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.

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

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

=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.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY, DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.
=Mercedes C180, 2.0, benzyna 
+gaz, 2001 r., zadbany.  
Tel.(666)835314.

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

=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 Golczow-
ickie. Tel.(665)660000.

LOKALe uŻyTKOWe

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

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

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

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

=Przyjmê kierowcê na trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(666)352660.

RóŻNe
=Sprzedam 4-osobowy grobow-
iec, Olkusz, kwatera II LA, rz¹d 
A, miejsce 14. Tel.(32)2417110,  
pon-ptek 20.00-21.00

=Sprzedam Smartfon Sony 
Xperia e5 LTe NFc. 550 zł do 
negocjacji. Nowy, nawet nie 
włączany. Tel. 737 477 731
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KALENDARIUM

=12 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING)
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D NAPISY)  
=14 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING)  
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D NAPISY)  
=15 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING)  
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D NAPISY)  
=16 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING)  
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D NAPISY)  
=17 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING)  
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D NAPISY)  

=12 maja
15:45 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
16:00 Dudi: Cała naprzód (2D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
20:15 Klient (2D NAPISY) 
=13 maja
15:45 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
16:00 Dudi: Cała naprzód (2D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
20:15 Klient (2D NAPISY) 
=14 maja
15:45 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
16:00 Dudi: Cała naprzód (2D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
20:15 Klient (2D NAPISY) 
=16 maja
14:00 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
16:00 Dudi: Cała naprzód (2D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
20:15 Klient (2D NAPISY) 
=17 maja
14:00 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
16:00 Dudi: Cała naprzód (2D DUBBING) 
17:45 Gwiazdy (2D Pl) 
18:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
20:00 Klient (2D NAPISY) 
20:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=18 maja
12:00 Dudi: Cała naprzód (2D DUBBING) 
13:45 Riko prawie bocian (2D DUBBING) 
15:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D DUBBING) 
18:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D NAPISY) 
20:30 Klient (2D NAPISY) 

=13 maja
17:00 I liga piłki ręcznej: SPR Olkusz - AZS UMCS 
Lublin
=14 maja
10:00 XXII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie 
Górskim Family Cup 2017 - Silver Park, ul. 
Głowackiego

=12 maja
17:00 Noc Muzeów - Centrum Kultury w Olkuszu, 
ul. Szpitalna 32
=13 maja
18:00 Kabaret Ani Mru Mru 
20:30 Kabaret Ani Mru Mru 
=15 maja
18:00 Spotkanie w ramach Olkuskiego Klubu 
Miłośników Fotografii 
=16 maja
18:00 4 światy - jedna sztuka - spotkanie 
w ramach wystawy “Wywiołowie 4 światy” 
w ramach cyklu “Wystawy rodzin artystycznych” - 
Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=17 maja
09:00 Teatralia 2017 - Festiwal Kultury 
=18 maja
09:00 Teatralia 2017 - Festiwal Kultury 
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

=15 maja
Akademia Aktywnego Seniora
XXVIII Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„O Dworską Nutę” 

=13 maja
Wyjazd Uniwersytetu Juniora do Krakowa - MOK 
Bukowno / Kraków
10:00 III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Miasta Bukowno
=14 maja
16:00 Filmowa niedziela w MOK Bukowno
=15 maja
10:00 Dzień Teatru dla Przedszkoli
10:50 Dzień Teatru dla Przedszkoli

=16 maja
20:00 Zumba - gubimy kalorie
=18 maja
17:30 Kabaret Neo-Nówka
20:30 Kabaret Neo-Nówka

=12 maja
17:00 - 22:00 Noc w Bibliotece – impreza 
zamknięta dla najaktywniejszych czytelników 
w wieku od 8 do 10 lat
=15 maja
10:00 - 11:00 IV Olimpiada Przedszkolaka z Języka 
Angielskiego
=18 maja
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe impresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku 8-10 lat

=12 maja
11:00 - 12:00 Kursy e-learningowe dla dorosłych 
(językowe, fotograficzne, szybkiego pisania) 
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży 
=15 maja
10:00 - 12:00 Przychodzi bajka, nie byle jaka, do 
przedszkolaka 
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci - zajęcia 
w trzech grupach 
=16 maja
11:00 - 13:00 Dogoń dzieci w sieci - zajęcia 
komputerowe dla dorosłych 
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 

=12 maja
18:00 Wernisaż wystawy Aleksandry Anzel 
i Barbary Hubert 

=15 maja
15:30 Nauka gry na pianinie 
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
17:45 Plastyka dla dzieci 
20:30 Zumba 
=16 maja
16:20 Zdrowy kręgosłup 
16:45 Język angielski (podział na grupy) 
17:00 Zajęcia krawieckie 
17:15 Muzyczna uczta 
18:30 Trening interwałowy 
=17 maja
15:30 Nauka gry na pianinie 
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
17:00 Zajęcia krawieckie 
=18 maja
19:30 Latin Dance 

 

=12 maja
15:00 - 15:45 Język angielski dla dzieci Grupa 
A (6-8 lat) 
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci Grupa B 
(9-13 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dorosłych (gr. A1) 
18:00 - 18:45 Język angielski dla dorosłych (gr. B1) 
=15 maja
15:50 - 16:50 Joga 
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego) 
=16 maja
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
18:30 - 19:30 Tai Chi (obowiązują zapisy) 

=17 maja
16:00 - 17:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania 
dla miłośników znaczków, monet, medali etc. 
17:00 - 18:30 Spacery z kijkami pod opieką 
instruktora 
17:30 - 18:30 Spotkania backpackersów, czyli jak 
i gdzie podróżować za grosze 
=18 maja
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
18:00 - 19:00 Malowanie na szkle, dekoracja 
artystyczna szkła (nauka od podstaw) 

=12 maja
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
15:00 Teatr Niepełnosprawnych  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
=15 maja
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
16:00 Język niemiecki dla Seniora  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
17:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
17:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego 
w wieku od 7-10 lat  
17:15 Zajęcia komputerowe dla początkujących  
=16 maja
14:00 Wspólne Śpiewanie  
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla 
zaawansowanych  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki  
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko  
=17 maja
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
15:00 Wspólne Śpiewanie  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
=18 maja
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  

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

=13 maja
12:00 - 22:00 II Olkuski Zlot Food Trucków - 
Rynek Olkusz
=14 maja
12:00 - 22:00 II Olkuski Zlot Food Trucków - 
Rynek Olkusz
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. Venus Alergo-med  
& SPA tel: 511-998-966 ul. Krakowskie Przedmie-
ście 7, Olkusz www.alergo-med.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mEDYCYna EstEtYCZna

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

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

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

mEDYCYna spoRtowa

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

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

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

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

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

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

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

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

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

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

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

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

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

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

optYKa
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

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

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

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).
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Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl

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

Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

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

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

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

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

stomatologIa
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

12-05-2017 Piątek ul. K. K. Wielkiego 64B

13-05-2017 Sobota ul. K. K. Wielkiego 14

14-05-2017 Niedziela ul. Buchowieckiego 15A

15-05-2017 Poniedziałek ul. Konopnickiej 4

16-05-2017 Wtorek ul. mickiewicza 7

17-05-2017 Środa ul. Skwer 6

18-05-2017 czwartek ul. K. K. Wielkiego 24

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:


