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Pielgrzymi w drodze 
na Jasną Górę

olkusz
Piotr Kubiczek

W środowy poranek spod 
bazyliki św. Andrzeja wyruszy-
ła olkuska Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę, tym razem pod 
hasłem „Idźcie i głoście”. Pątnicy 
w drodze spędzą pięć dni. Na 
Wałach Częstochowskich pojawią 
się w niedzielę, gdzie wezmą udział 
w uroczystej mszy świętej.
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Co powiecie na wakacje od dwóch lat?  
Znamy takich, którzy postanowili objechać  
cały świat i to w dodatku autostopem!
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W ramach konkursów Małopolskie Remizy 
i Bezpieczna Małopolska prawie 130 tys. zł trafi 
do jednostek OSP z terenu powiatu olkuskiego.
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Mały Tomek ma chore serduszko i bardzo  
nas potrzebuje! Poznaj jego historię i dowiedz 
się, jak można pomóc maluchowi!
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Jak co roku premierowym punk-
tem pielgrzymki była wspólna Eucha-
rystia, której przewodniczył ks. biskup 
Piotr Skucha. Wierni wyszli na szlak 
chwilę po godz. 9 w różnokolorowych 
grupach. Orszak poprowadziła forma-
cja „żółto-niebieska”, będąca Grupą 
Rodzin. Od wielu lat w tych barwach 
do Częstochowy maszerują nawet 
trzypokoleniowe familie. Nie inaczej 
jest i w tym roku. Ramię w ramię piel-
grzymują i seniorzy, i dzieci - nawet te 
kilkumiesięczne.

Grupy olkuskie, to także te w ko-
lorach biało-czerwonych i biało-nie-
bieskich. Tutaj również panuje ro-
dzinna atmosfera, a i zabawa podczas 
niełatwej przecież drogi jest przednia. 
Śpiew oraz taniec to podstawowe 
punkty każdego wyjścia w kierunku 
Jasnej Góry. Na szlaku nie brakuje 
jednak także chwil zadumy i ciszy. 
Stałym punktem w codziennym har-
monogramie są konferencje oraz 
modlitwy różańcowe. W trzecim dniu 
marszu zaplanowano sakrament 
pokuty i pojednania.

- Pielgrzymka to czas zarówno 
wyrzeczeń i wysiłku, ale także radości. 
Każda z osób na pątniczy szlak wybie-
ra się z prywatnymi intencjami. Jedni 

idą prosząc o dary dla siebie, inni  
modlą się w intencji swoich bliskich. 
To piękny gest solidarności z Bogiem 
i ważnymi dla nas ludźmi – przyznaje 
ks. Marek Bigaj, dyrektor olkuskiej 
pielgrzymki.

W środę pielgrzymi pokonali 
ponad 25 kilometrów - trasę z Ol-
kusza do Ogrodzieńca. Wieczorny 

apel i nocleg zaplanowano w ma-
lowniczym Podzamczu. W czwartek 
skoro świt pobudka oraz poranna 
msza w miejscowym sanktuarium. 
Później przez Kiełkowice, Skarżyce 
i Włodowice pątnicy dotrą na drugie 
obozowisko, tym razem przygotowane 
w Łutowcu. W piątek pielgrzymów 
czeka chyba najbardziej kameralny 
odcinek z metą w Złotym Potoku. 
Ostatni sobotni nocleg będzie w Jo-
achimowie i stamtąd już prosta droga 
do Częstochowy.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej 
pielgrzymki pod klasztorem na Jasnej 
Górze zameldują się w niedzielę we 
wczesnych godzinach popołudnio-
wych. Finałowym punktem wyprawy 
jest Eucharystia na Wałach, której 
przewodniczyć będzie biskup sosno-
wiecki Grzegorz Kaszak.

W tym roku w drogę wyruszyło 
nieco mniej osób niż zwykle. Część 
z tych, którzy byli zmuszeni to zosta-
nia w domach przyjęli rolę pielgrzyma 

duchowego. Wiele osób swoich naj-
bliższych i przyjaciół odwiedzać będzie 
wieczorami na polach namiotowych. 
Wszystko po to, aby choć na chwilę 
poczuć tę niezwykłą atmosferę panu-
jącą na pątniczym szlaku.

- Dla mnie pielgrzymka jest 
miłym obowiązkiem. Czy słońce, czy 
deszcz, zawsze idziemy. Wiadomo, 
że z każdym rokiem coraz trudniej 
o mobilizację, bo i obowiązków stale 
przybywa, jednak naprawdę warto 
tutaj być. Nie dla innych, ale dla 
siebie. Kto raz spróbuje wyruszyć 
w drogę, już tak szybko nie zrezygnuje 
– mówi Rafał Grzanka, pielgrzymujący 
w grupie „biało-czerwonej” razem 
z przyjaciółmi.

Zapraszamy do obejrzenia obszer-
nej fotorelacji z wyjścia pielgrzymów 
na trasę!

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Mieszkańców Miasta i Gminy Ol-
kusz czeka znaczna obniżka cen bi-
letów komunikacji miejskiej. Już od  
1 września wszystkie bilety na przejaz-
dy autobusem w strefie miejskiej będzie 
można kupić za symboliczną złotówkę. 
Przejazd między strefami będzie kosz-
tował 2 zł. Inicjatywa ma na celu prze-
konanie większej liczby osób do korzy-
stania z usług Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu, a możliwa jest m.in. dzięki 
wypracowaniu porozumienia w zakre-
sie nowych zapisów statutu ZKG „KM”.

- Popularyzacja publicznego transpor-
tu zbiorowego jest jednym ze sposobów 
rozwiązywania – powszechnych w całej 
Polsce – problemów związanych z korko-
waniem się centrów miast oraz niedostat-
kiem miejsc parkingowych. Chcemy pod-
nieść atrakcyjność alternatywnych sposo-
bów komunikacji, by mieszkańcy chętniej 
rezygnowali z samochodów osobowych na 
rzecz autobusów. Jest to zmiana, na której 
skorzystają wszyscy – uczniowie jadący 
do szkół, dorośli zmierzający do pracy 
oraz każdy, kto w swoim wolnym czasie 
chciałby dojechać np. na zamek w Rabsz-
tynie lub do Silver Parku – komentuje 
burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman 
Piaśnik.

Do tej pory za symboliczną złotów-
kę jeździli pasażerowie linii „M”, „SŁ” 
i  „PS”. Od 1 września tyle samo będą 
kosztowały wszystkie bilety w strefie 
miejskiej. Oznacza to obniżenie ceny jed-
norazowego przejazdu aż o 50%. Bilety 
na przejazdy między strefami również po-
tanieją – z dotychczasowych 3 zł na 2 zł 
(normalny) i 2 zł na 1 zł (ulgowy).

W ostatnich tygodniach dobiegły koń-
ca konsultacje dotyczące zapisów w sta-
tucie Związku Komunalnego Gmin „Ko-
munikacja Międzygminna”. Gminy two-
rzące Związek doszły do porozumienia 
w sprawie organizacji transportu zbioro-

wego na nowych zasadach, uwzględniają-
cych m.in. inny sposób rozliczania prze-
jazdów międzygminnych czy kosztów 
administracyjnych.

- Budżet ZKG „KM” tworzą w zdecy-
dowanej większości dochody uzyskane ze 
sprzedaży biletów na przejazdy po terenie 
gminy Olkusz i dopłat gminy Olkusz do 
bieżącej działalności. Dzięki wypracowa-
nemu porozumieniu z gminami Bolesław, 
Bukowno i Klucze, koszty funkcjonowania 
komunikacji miejskiej w granicach ZKG 
„KM” będą rozłożone bardziej propor-
cjonalnie, a budżet Związku stanie się 
nieco bardziej elastyczny. Już teraz po-

zwoliło to Zarządowi dokonać analizy cen 
biletów i zaproponować optymalizację, 
która z pewnością spodoba się pasażerom  
– dodaje włodarz Olkusza.

Obniżenie cen biletów komunikacji 
miejskiej ma zachęcić mieszkańców do 
częstszego wybierania tej formy transpor-
tu. Przyczyni się to nie tylko do zmniej-
szenia natężenia ruchu samochodów 
osobowych po ulicach Olkusza, ale także 
do poprawy jakości powietrza, bowiem 
mniejsza liczba pojazdów prywatnych na 
ulicach wiąże się ze spadkiem ilości za-
nieczyszczeń w powietrzu.

- Liczymy, że ci mniej przekonani 
mieszkańcy zauważą, jak skuteczną formą 
komunikacji jest autobus. Większe zain-
teresowanie ze strony pasażerów będzie 
się wiązało z wyższą sprzedażą biletów 
i ograniczy występowanie pustych prze-
biegów na liniach. Komunikacja miejska 
będzie w lepszej kondycji finansowej, co 
jest szczególnie istotne w perspektywie 
kontraktowania usług przewozowych na 
lata następne, z uwzględnieniem odnowy 
taboru, a co za tym idzie – podniesieniem 
standardu wyposażenia, bezpieczeństwa, 
jak i komfortu podróżowania naszych pa-
sażerów – mówi Tadeusz Chwast, prze-
wodniczący Zarządu ZKG „KM”.

Od września kOmunikacja 
miejska znacznie tańsza!

Wolbromska 
fontanna w 

nowej odsłonie

wolbrom
Ewa�Barczyk

W maju br. gmina Wolbrom 
zaplanowała renowację fontanny 
na wolbromskim rynku. Kosztem 
blisko 59 tys. zł prace zobowią-
zała się zrealizować firma MTCE 
Andrzej Owczarski z Żor.

Fontanna w nowej odsłonie 
zasadniczego wyglądu nie zmieniła, 
została wyczyszczona i naprawiono 
uszkodzone elementy, pojawiły się 
w niej jednak nowe atrakcje: zain-
stalowane dysze wodne zostały pod-
świetlone i po zmierzchu strumienie 
wytryskającej wody mienią się róż-

nymi barwami. Odnowiona fontanna 
sterowana jest automatycznie, włącza 
się o godz. 5.30 i pracuje do 23.00. 
Woda wytryskająca z ośmiu dysz usa-
dowionych na obrzeżach dolnej niecki 
fontanny oraz dwóch umieszczonych 
na środku niecki górnej woda jest 
kolorowa od zmierzchu do godziny 
23:00. Jak informują urzędnicy - 
fontanna będzie działać do końca 
sezonu letniego.

Choć o gustach podobno się 
nie dyskutuje, ciekawi jesteśmy, 
jak zmiana wolbromskiej fontanny 
podoba się mieszkańcom. Zachęcamy 
do dzielenia się swoimi odczuciami 
w komentarzach na www.przeglad.
olkuski.pl
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ODSŁANIAMY PROMOCJĘ!
RABAT NA OKNO Z ROLETĄ*

www.oknoplast.com.pl

Partner 
Handlowy 
OKNOPLAST

Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 46
tel. 32 645 02 36
wamar@oknoplast.com.pl

Solidne wsparcie  
dla strażaków OSP

powiat
Piotr Kubiczek

320 tysięcy złotych zostało 
rozdysponowanych na dwana-
ście gmin Małopolski Zachodniej 
w ramach konkursów Małopolskie 
Remizy i Bezpieczna Małopolska 
2017. Z tej kwoty prawie 130 
tysięcy trafi do jednostek OSP 
z terenu powiatu olkuskiego. Pie-
niądze w znacznym stopniu ułatwią 
remont remiz w Osieku i Porąbce 
oraz pozwolą na zakup nowocze-
snego sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego dla innych jednostek.

Po najwyższe dofinansowa-
nie w powiecie w programie „Bez-
pieczna Małopolska 2017” sięgnęła 
gmina Wolbrom. 24 175 zł uzyskane 
w ramach konkursu stanowi niespeł-
na połowę środków całego projektu 
wycenionego na 53 000 zł. Za tę 
kwotę gmina planuje zakup czterech 
kompletnych systemów selektyw-
nego alarmowania dla jednostek 
w Lgocie Wielkiej, Porębie Górnej, 
Strzegowej oraz Wolbromiu, zakup 
dwóch pilarek ratowniczych dla OSP 
Lgota Wielka i OSP Poręba Górna 
oraz zakup dwóch zestawów PSP R-1 
z kompletem szyn Kramera i deski 
ortopedycznej dla OSP Łobzów i OSP 
Strzegowa.

Na dofinansowanie w kwocie 14 
472 zł może liczyć gmina Olkusz. 
Środki uzyskane z wojewódzkiego pro-
gramu wspomogą zakup dwóch pomp 
szlamowych dla jednostek z Żurady 
i Kosmolowa, odzieży ochronnej do 
działań bojowych dla ochotników 

z Zawady i Zedermana oraz zestawu 
PSP R-1 z szyną Kramera i deską orto-
pedyczną dla mundurowych z Bracie-
jówki. Łączna wartość sprzętu opiewa 
na ponad 30 tys. zł, a więc gmina do 
najbliższych zakupów dołoży drugie 
tyle co dostała z tytułu wsparcia ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego.

Dofinansowania do zakupu 
sprzętu doczekają się również dru-
howie z gmin Klucze i Bolesław. Oba 
samorządy zyskały na ten cel po 
przeszło 11 tys. zł. Do Kwaśniowa 
i Chechła trafią mierniki jednogazowe 
oraz po trzy komplety odzieży ochron-
nej, natomiast ochotnicze jednostki 
z Bolesławia i Podlipia już niebawem 
wzbogacą się o defibrylatory, mierniki 
jednogazowe, odzież ochronną, zestaw 
PSP R-1 oraz narzędzie „Hooligan”.

Łączne wsparcie udzielone po-
wiatowi olkuskiemu przez Urząd 
Marszałkowski w ramach progra-
mu „Bezpieczna Małopolska 2017” 
kształtuje się na poziomie 60 782 zł 
i jest najwyższe od trzech lat, a więc 
od momentu wdrożenia programu 
w życie. (55 658,00 zł – rok 2016 i 24 
403,98 zł – rok 2015).

Kolejne 68 415 zł trafi do stra-
żaków z Osieka i Porąbki z przezna-
czeniem na remonty remiz. Tegorocz-
ny program „Małopolskie Remizy” 
w znacznym stopniu przyczyni się 
do poprawy komfortu pracy druhów 
z podolkuskiego Osieka, gdzie w naj-
bliższych tygodniach rozpocznie się 
przebudowa dachu, a także ochotni-
ków z Porąbki w gm. Trzyciąż, gdzie 
modernizacji zostanie poddany cały 
budynek.

- W zakresie robót budowlanych 
w remizie OSP w Osieku uwzględnio-

no m.in. rozbiórkę pokrycia dachu, 
sufitu podwieszanego między pię-
trem a poddaszem oraz rozbiórkę 
kominów. Do tego dochodzi montaż 
murłat oraz pozostałej konstrukcji 
dachu, domurowanie ścian szczy-
towych, montaż kominowych prze-
wodów wentylacyjnych, membrany 
dachowej oraz pokrycia dachowego 
oraz wymianę istniejących rynien 
i rur spustowych. Całkowitą wartość 
zadania oszacowano na 99 872,82 
zł – informuje Michał Latos, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz. Z racji tego, że dofinansowa-
nie płynące ze strony województwa 
wyniesie 30 600 zł, wiadomo już, że 
urzędnicy z budżetu przekażą na ten 
cel blisko 70 tys. zł.

- Strażacy ochotnicy biorą czynny 
udział w licznych akcjach, w których 
na szali bardzo często stoi ludzkie 
życie. Należy im się za to szacunek, 
ale to nie wystarczy. Druhowie zasłu-
gują na podnoszenie bezpieczeństwa 
ich pracy – komentuje Roman Pia-
śnik, burmistrz Olkusza.

Zestawienie dofinansowań uzy-
skanych przez gminy powiatu olku-
skiego w ramach programów:

„Bezpieczna Małopolska 2017”
Gmina Wolbrom – 24 175 zł
Gmina Olkusz – 14 472 zł
Gmina Klucze – 11 121 zł

Gmina Bolesław – 11 014 zł

„Małopolskie Remizy 2017”
Gmina Trzyciąż – 37 815 zł
Gmina Olkusz – 30 600 zł

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 39 oraz  
art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póz. zm.) 
oraz Uchwały Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 maja 2016 roku  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa,

z a w i a d a m i a m 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją  projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 18 sierpnia do 
15 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58,  
32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja  publiczna  nad  rozwiązaniami  przyjętymi w  projekcie  zmiany  planu 
zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) 
odbędzie  się  06.09.2017r. o godzinie  1500 w siedzibie Centrum Kultury 
(Dworek) Bolesław, ul. Główna 55
Projekt  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  jest  dostępny  w  wersji 
elektronicznej  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej:  
www.gminaboleslaw.pl
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu  wyłożonego 
do  publicznego  wglądu,  może  wnieść  uwagi.  Uwagi  należy  składać  na 
piśmie w  siedzibie Urzędu Gminy Bolesław,  ul. Główna 58,  32-329 Bolesław  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 roku z podaniem 
nazwiska,  imienia,  nazwy  i  adresu  składającego  uwagę,  przedmiotu  uwagi 
oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym 
w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się 
z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na  środowisko, informuję  o  możliwości  składania uwag  i  wniosków  do 
prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  które wnoszone mogą być w  formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  
boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie jw. 

Wójt Gminy Bolesław 
/-/ Krzysztof Dudziński

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLUCZE

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA CZĘŚCIOWEJ 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE W OBRĘBIE 
WYZNACZONEGO W STUDIUM TERENU P (PRZEMYSŁOWEGO) 
W SOŁECTWIE KLUCZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.) oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 
353 z póz. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o podjęciu przez Radę Gminy Klucze uchwały Nr XLIII/267/2017 
Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie 

wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego)  
w sołectwie Klucze.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian planu i prognozy 
oddziaływania  na  środowisko.  Przedmiotem  opracowywanej  prognozy 
będzie ocena skutków realizacji zmian planu na środowisko. 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 
32-310 Klucze, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konie-
czności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  
klucze@gmina-klucze.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 
września 2017 roku. Organem  właściwym  w  sprawie  rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Klucze.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek 
(nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do 
wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której 
dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w  formie pisemnej, ustnie  
do  protokołu,  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konie-
czności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres  
klucze@gmina-klucze.pl

Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień

OGŁOSZENIE
o naborze przedstawicieli mieszkańców 
do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Trwa  IV  edycja  budżetu  obywatelskiego. Chciałbym,  by  także 
w  tej  edycji  budżetu  obywatelskiego  mieszkańcy  mieli  wpływ 
na podejmowane decyzje. W związku z tym powołany zostanie 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w składzie którego będą 
uczestniczyć  przedstawiciele  mieszkańców  Miasta  i  Gminy 
Olkusz,  którzy  wyrażą    chęć  pracy  w  tym  Zespole,  wspólnie 
z przedstawicielami Rady Miejskiej w Olkuszu i Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz.
Zespół  dokona  ostatecznego  wyboru  propozycji  zadań 
zgłoszonych do IV edycji budżetu obywatelskiego, które zostaną 
poddane  pod  głosowanie  mieszkańców  i  będzie  uczestniczył 
w monitorowaniu realizacji zwycięskich projektów.
Chciałbym, by przedstawicielami mieszkańców były osoby które 
aktywnie  uczestniczyły  w  dotychczasowych  edycjach  budżetu 
obywatelskiego.
Dlatego  proszę  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Olkusz  o  zgła-
szanie  swoich  kandydatur  do  pracy  w  Zespole  ds.  Budżetu 
Obywatelskiego.
Pisemne zgłoszenia proszę przesłać do Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz  do  31  sierpnia  2017  roku  na  formularzu  dostępnym 
w Punkcie Informacyjno- Podawczym i na stronie  internetowej 
Urzędu www.umig.olkusz.pl. Spośród  zgłoszonych  kandydatur 
dokonam  wyboru  5  osób  do  pracy  Zespole  w  terminie  do  
4 września 2017 roku.

VI Festyn Rodzinny  
Osiedla Centrum

olkusz
Jakub�Fita

Festyny Rodzinne Osiedla 
Centrum na trwałe wpisały się 
już w harmonogram wakacyjnych 
imprez w Olkuszu. Organizowane 
rokrocznie na placu przy Miejskim 
Domu Kultury, za każdym razem 
gromadzą  rzeszę okolicznych 
mieszkańców. Nie inaczej było 
w minioną sobotę, 5 sierpnia 
2017 r.

Tradycyjnie otwarcia imprezy 
dokonał Henryk Gamrat – wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu 
oraz przewodniczący Zarządu Osiedla 
Centrum i główny organizator festy-
nów. Zaraz po nim życzenia dobrej 
zabawy przybyłym złożył także Roman 
Piaśnik - burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz.

Na uczestników festynu czekały 
różnorodne atrakcje. Zarówno dzieci 

jak i dorośli mogli znaleźć tutaj coś 
dla siebie. Były więc występy arty-
styczne oraz konkurencje sportowe. 

Stałym elementem festynu są 
sportowe i artystyczne zabawy dla 
dzieci oraz całych rodzin. Pracownicy 
olkuskiego MOSiR-u przygotowali dla 
najmłodszych zawody m. in. w rzu-
caniu do celu czy rodzinny slalom. 
Chętnych do sprawdzenia swoich 
sportowych umiejętności nie brako-
wało. Najlepsi w każdej z konkurencji 
otrzymali atrakcyjne nagrody, m. in. 
akcesoria komputerowe i tablet. 

Najmłodsi mogli skorzystać 
z dmuchanego zamku, zjeżdżalni 
oraz suchego basenu. Na scenie 
zaprezentowali się soliści Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz zespół mu-
zyczny ZENIT-BAND. Organizatorzy 
zapewnili także poczęstunek, a na 
dzieci czekały także słodycze i napoje. 
Kulminacyjnym punktem imprezy był 
pokaz sztucznych ogni.

Głównym organizatorem i spon-

sorem VI Festynu Rodzinnego był 
Zarząd osiedla Centrum oraz gmina 
Olkusz, przy współpracy olkuskich 
instytucji: MOK - u oraz MOSiR - u.

Fundatorami nagród byli: Przed-
siębiorstwo Kanita z Olkusza, PSS 
Społem w Olkuszu, Firma GAMEX 
z Osieka, Przedsiębiorstwo Wobud 
z Olkusza, Firma Maxi-Zu z Olkusza, 
Sklep Komputerowy Maxicom PC, 
Przedsiębiorstwo Lody Rabenda oraz 
Firma Interkonekt – lokalny operator 
sieci światłowodowej FIBER. Materia-
ły promocyjne przekazał Urząd Miasta 
i Gminy Olkusz. Plakaty bezpłatnie 
wydrukowała drukarnia Grafpress 
Łukasz Kajda. Catering i serwowa-
nie potraw wykonała Firma Sokół 
z Olkusza.

Biegam bo lubię lasy  
– lato 2017

olkusz
GM

Biegam bo lubię lasy to akcja 
ogólnopolska; w całym kraju z ini-
cjatywy Fundacji „Wychowa-
nie przez sport”, we współpracy 
z Lasami Państwowymi organi-
zowane są drogami śródleśnymi. 
Akcja nazywa się „Biegam bo lubię 
lasy” i ma na celu zbliżenie ludzi 
do lasu, korzystając z faktu, że 
Polacy polubili bieganie; tysiące 
ludzi oderwało się od biurek, kom-
puterów i biega.

Ogólnopolskim patronem akcji 
są Lasy Państwowe. Doczekaliśmy 
także i u nas biegu z cyklu „Biegam bo 
lubię lasy” - 30 lipca na Pomorzanach 
(dzielnica Olkusza). Jego pomysło-
dawcą i organizatorem jest Robert 
Skomro, prezes Klubu Sportowego 
Wolbrom TEAM.

Nagrody sfinansowało Nadle-
śnictwo Olkusz oraz olkuski bur-
mistrz Roman Piaśnik, który nie 
tylko ufundował dla zwycięzcy biegu 
głównego piękny puchar, ale również 
objął Honorowy Patronat nad impre-
za. Z kolei uznany artysta malarz 
Stanisław Stach, dyrektor Galerii 
Sztuki Nowoczesnej BWA w Olkuszu, 
przekazał dla zwycięzcy namalowany 
przez siebie obraz olejny.

W uroczystym otwarciu imprezy 
wzięli udział przedstawiciele władz 
Wolbromia, Nadleśnictwa Olkusz, 
Klubu Sportowego Wolbrom TEAM, 
Klubu OSV TEAM Olkusz oraz Fun-
dacji „Wychowanie przez sport”. 
Witający biegaczy i widzów burmistrz 

Olkusza Roman Piaśnik podkreślał 
znaczenie zdrowego trybu życia: 
„W sposób szczególny pragnę powi-
tać wszystkich uczestników biegów, 
którzy poprzez udział w zawodach 
dają wyraz szczególnego zaangażowa-
nia w profilaktykę prozdrowotną oraz 
w inspirowanie nie tylko młodych, ale 
również i starszych osób, by mogły się 
realizować poprzez ruch.

Dzisiejsze spotkanie to okazja 
do integracji rodzin, uczczenia zdro-
wego trybu życia oraz podążania za 
swymi pasjami, co jak mniemam, jest 
główną przyczyna tak licznego udzia-
łu w Biegowym Grand Prix Biegam bo 
Lubię Lato 2017”. Potem na piękne 
pomorzańskie trasy ruszyli biegacze. 

Przygotowano dwie trasy, dłuższą, 
liczącą 10 km – dla zawodników za-
awansowanych i o połowę krótsza, dla 
dzieci i początkujących biegaczy. Naj-
starszy uczestnik zawodów miał 75 
lat! Zwycięzcą biegu głównego okazał 
się Adrian Wojtacha, który z rąk 
burmistrza Romana Piaśnika odebrał 
puchar. Potem zawodnik poprosił, by 
pejzaż Stanisława Stacha rozlosować 
wśród wszystkich uczestników biegu. 
Po losowaniu obraz trafił do rąk 
bardzo z tego powodu uradowanej 
biegaczki Justyny Gardeły. Miejmy 
nadzieję, że ta ze wszech miar udana 
impreza na stałe zagości w kalenda-
rzu imprez sportowych Olkusza.
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Autostopem dookoła 
świata

powiat
Piotr Kubiczek

Wakacje to czas odpoczynku 
i podróżowania. To także odpo-
wiedni moment na spełnianie 
marzeń. A co powiecie na waka-
cje od dwóch lat? Znamy takich, 
którzy postanowili objechać cały 
świat i to w dodatku autostopem! 
Powiecie „mission imposible”. 
Oni jednak udowadniają, że nie 
ma rzeczy niemożliwych. Przedsta-
wiamy Wam Maćka Badziaka „Ter-
mometra” oraz Mariusza Hońkę 
„Mańka”, czyli podróżników przez 
duże „P”. Drugi z nich pochodzi 
z Bukowna i jest absolwentem 
IV Liceum Ogólnokształcącego 
w Olkuszu.

Trzech śmiałków na  
starcie

Razem z Termometrem i Mań-
kiem był też Olo, ale on po dwudzie-
stu miesiącach w drodze postanowił 
wrócić do domu. Zmusiła go do tego 
sytuacja ekonomiczna, choć nie 
wyklucza, że jeszcze przed końcem 
wyprawy dołączy do chłopaków. 
A ci obecnie przebywają na wyspie 
Niue – w państwie podległym Nowej 
Zelandii. Przypłynęli tam z Bora 
Bora i już myślą o złapaniu jachto-
stopa w kierunku Australii. W kraju 
kangurów Maniek z Termometrem 
planują zostać na dłużej. Chcą lepiej 
poznać tamtejszą kulturę i zarobić 
na powrót do Polski. Jak przyznają, 
obecnie są na półmetku swojej przy-
gody życia, mając w pamięci wiele 
obrazków niedostępnych dla zwykłego 
śmiertelnika.

- Zaczęliśmy od Europy. Kurs na 
Amerykę Łacińską obraliśmy z Gi-
braltaru. Obecnie jesteśmy na drugim 
krańcu świata. Mamy za sobą wiele 
przeżyć – i tych lepszych, i tych gor-
szych – zaznacza Mariusz Hońka.

Zarówno Maniek jak i jego towa-
rzysz przez ponad dwa lata spędzone 
w drodze mieli kilka momentów zwąt-
pienia, jednak żaden z nich nigdy nie 
żałował podjętego wyzwania. Zdarzało 
się, że spali w środku dżungli, jedli 
ryż z keczupem, czy byli świadkami 
kradzieży, a nawet zabójstw. Dzisiej-
szy świat jest różny, tak samo jak 
towarzysząca im pogoda.

Poznali się w meczecie
Zanim jednak padła propozycja 

wspólnego objechania całego świata 
autostopem, była podróż na po-
dobnych zasadach do Iranu. Wtedy 
jeszcze się nie znali. Los skojarzył 
ich dopiero na Bliskim Wschodzie, 
podczas wizyty w jednej ze świątyń. 
Połączyła ich pasja. Powrót do domu 
przede wszystkim dla Termometra 
był męczarnią. Co prawda znalazł 
pracę, jednak codzienna rutyna nie 
dawała mu spokoju. Postanowił więc 
zadzwonić do Mańka, a ten nie mógł 
odmówić swojemu kompanowi. I tak 1 
września 2015 roku zaczęła się jedna 
z najciekawszych wypraw ostatnich 
lat w świecie autostopowiczów.

Życie w drodze pełne 
przygód

Warto wiedzieć, że Polacy to 
prawdziwi pionierzy jeśli chodzi 
o podróżowanie na stopa. To właśnie 
naszych rodaków można najczę-
ściej spotkać na trasach podobnych 
ekspedycji. Okazuje się też, że wy-
prawa w nieznane wcale nie musi 
być udręką. - Właściwie w każdym 
zakątku świata w jakim byliśmy, 
spotykaliśmy przeważnie życzliwych 
ludzi, którzy nieraz zapraszali nas 
do swoich domów i traktowali jak 
część rodziny – przyznaje Mariusz 
Hońka, którzy przez ostatnie 23 mie-
siące odwiedził m.in. Wyspy Zielonego 
Przylądka, Brazylię, Chile, Ekwador, 
Kolumbię, pogrążoną w konflikcie 

Wenezuelę, Panamę, Galapagos 
i niemal całą Polinezję. Są miejsca 
w których zatrzymał się na dłużej, 
m.in Kolumbia, gdzie razem ze swoimi 
przyjaciółmi spędził prawie pół roku.

Był taki moment kiedy Maniek 
został jednak sam. Wspomniany 
wcześniej Olo postanowił wrócić 
do kraju, natomiast Termometr za 
namową ciotki na dwa miesiące wy-
leciał do Stanów Zjednoczonych by 
zregenerować siły i zarobić na dalszą 
podróż. Jak sam przyznaje, wrócił 
z portfelem wypchanym dolarami 
i teraz będzie już dużo łatwiej. Buko-
wianin pomimo braku swoich przyja-
ciół radził sobie bardzo dzielnie i tak 
samo radzi sobie do teraz, odczuwając 
ogromne wsparcie płynące w jego 
stronę od rodziny i znajomych.

Obecnie chłopaki mają do domów 
już bliżej niż dalej. Magiczną barierę 
połowy swojej wyprawy przekroczyli 
pod koniec lipca. Do Polski planowo 
mają wrócić za około dwa lata, przez 
Australię i Azję.

Autostopoholik Maniek
- Wychowałem się w Bukow-

nie, gdzie jako dzieciak znalazłem 
czterolistną koniczynkę, która na-
pędza mnie szczęściem do dzisiaj. 
Uważam siebie za prostą i pozytywną 
osobę, która nie obawia się żadnych 
wyzwań. Podróżami zainteresowałem 
się dopiero na studiach. Pojechałem 
raz – super, drugi raz – genialnie, 
trzeci raz – już nigdy z tym nie 
skończę! Po prostu czuję, że żyję! 
- zapewnia Mariusz Hońka, który 
z drugiego końca świata przesyła moc 
serdecznych pozdrowień.

Jeśli chcecie być stale na bieżąco 
z podróżnikami i znać ich obecne 
położenie koniecznie odwiedzajcie ich 
bloga: http://www.autostopemdo-
okolaswiata.pl/. Relację z ekspedycji 
śledzić można również za pośred-
nictwem facebooka: „Autostopem 
Dookoła Świata”.

Jednym z najważniejszych elementów realizacji 
zadań związanych z publicznym transportem 
zbiorowym, posiadającym charakter „użyteczności 
publicznej”, jest kształtowanie taryfy biletowej.

Wychodząc naprzeciw licznym postulatom ze 
strony mieszkańców, pasażerów naszej miejskiej 
komunikacji,  Zarząd ZKG „KM” zamierza docelowo 
zmodyfikować obowiązującą taryfę biletową na 
terenie gmin – członków Związku.

Pilotażowo wprowadzamy  na okres od września 
do końca 2017 r.,  zmianę taryfy poprzez obniżenie 
cen biletów na terenie strefy miejskiej Olkusza 
(ujednolicenie z cenami biletów na liniach M, PS, 
i Sł) do 1 zł, jak i jednej jednostki administracyjnej 
- z 3 do 2 zł.

Działania te, co Zarząd ZKG „KM” chce wyraźnie 
podkreślić, są także elementem ukierunkowanym 
na obniżenie emisji spalin poprzez zwiększone 

korzystanie z komunikacji publicznej i ograniczenie 
korzystania z samochodów prywatnych - zwłaszcza 
w zakorkowanych strefach miejskich.

W kontraktowaniu usług przewozowych na lata 
następne planowana jest odnowa taboru, pod-
niesienie standardu wyposażenia, co w znacznym 
stopniu poprawi bezpieczeństwo, jak i komfort 
podróżowania naszych pasażerów.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług, dzięki 
czemu będziemy mogli skuteczniej podnosić ich 
jakość.

Z poważaniem

Zarząd ZKG „KM” 
w Olkuszu

komunikacją miejską znacznie 
taniej od września !!!

Ponad 4,4 mln zł 
unijnych środków  

dla przedszkoli
powiat

Jakub�Fita

Placówki przedszkolne z po-
wiatu olkuskiego otrzymają wspar-
cie finansowe ze środków euro-
pejskich. Zarząd Województwa 
Małopolskiego przekaże na ten cel 
ponad 4,4 mln zł. Zostaną one roz-
dysponowane na realizację sześciu 
projektów.

Zarząd Województwa Małopol-
skiego zdecydował o wsparciu finan-
sowym dla 98 projektów przygoto-
wanych przez samorządy i prywatne 
podmioty. Za blisko 79 mln zł w całym 
województwie powstanie niemal 4 tys. 
dodatkowych miejsc w przedszko-
lach. Do naszego powiatu trafi z tej 
puli ponad 4 460 tys. zł. Środki te 
pochodzą z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 
i mają zostać przeznaczone na two-
rzenie nowych oraz doposażenie 
obecnie istniejących placówek przed-
szkolnych.

Dzięki finansowemu wsparciu 
placówki będą mogły dostosować 
nowe pomieszczenia tak, by były one 
przyjazne dzieciom, funkcjonalne 
oraz przygotowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dofinansowane 
zostanie także wyposażenie placó-
wek w pomoce edukacyjne i zabawki 
oraz organizacja zajęć dodatkowych 
i dokształcenie pracujących tam 

nauczycieli. Wśród dofinansowanych 
inicjatyw znalazło się sześć projektów 
z terenu naszego powiatu.

Największe wsparcie finansowe 
uzyska Fundacja Rozwoju Oświaty 
Wychowania i Sportu FROWIS. 
Żłobek „Olkuskie Smefry” uzyskał 
1 048 896,60 zł dotacji na realizację 
programu zatytułowanego „Olkuskie 
Skrzaty”. Całość projektu wyniesie  
1 233 996,00 zł.

Niewiele mniej dostanie Stowa-
rzyszenie Dobroczynne Res Sacra 
Miser w Olkuszu. Projekt „Na dobry 
start - Utworzenie przedszkola tera-
peutycznego w mieście Bukowno”, 
wyceniony na  1 232 181,29 zł, zasili 
1 044 586,57 zł unijnego dofinan-
sowania.

Kolejnym beneficjentem jest In-
tegracyjne Niepubliczne Przedszkole 
„Tęczowa Kraina”, które otrzyma 
grant w wysokości 988 125,44 zł na 
program „Przedszkole - edukacja - 
integracja!”. Ogólna wartość projektu 
to 1 163 572,44 zł. 

Niepubliczne przedszkole 
„Akademia Przedszkolaka” 
w Olkuszu, dostanie wspar-
cie w wysokości 863 287,50 zł 
na realizację programu pod 
nazwą „Bez barier i przeciw 
walce ze stereotypa-
mi”. Całe przedsię-
wzięc ie  kosz -
tować będzie  
1 015 687,50 
zł. 

Dofinansowanie uzyska także 
Miasto i Gmina Olkusz. Program 
„Rozwój kształcenia przedszkolnego 
w Gminie Olkusz” przygotowany 
przez olkuski magistrat otrzyma 352 
795,67 zł z unijnej puli. Ogólna war-
tość projektu to 415 053,73 zł. 

Stowarzyszenie Chrząstowice 
RAZEM z Wolbromia dostanie na 
edukację w niepublicznej placówce 
przedszkolnej „Krasnoludek” 163 
755,88 zł. Całość projektu „Edukacja 
przedszkolna u Krasnoludków” zosta-
ła wyceniona na 193 043,88 zł.
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Żarnowiec
Olgerd�Dziechciarz

Grzegorz z Żarnowca
Jednym z niewielu ludzi pocho-

dzących z ziemi olkuskiej, którzy 
odegrali znaczącą rolę w dziejach 
polskiej reformacji, jest Grzegorz 
zwany, od miasta z którego pochodził, 
Żarnowitą. Urodzony w plebejskiej 
rodzinie Anno Domini 1528 (zmarł 
w 1601 r.), uważany jest za jednego 
z najwybitniejszych polskich teolo-
gów kalwińskich. Zastanawiającym 
jest jednak to, że nie wiadomo gdzie 
zdobył tak dużą wiedzę teologiczną, 
starsze i najnowsze badania (J.T. 
Maciuszko) wykluczają bowiem, by 
studiował w Akademii Krakowskiej 
czy na jakimś zagranicznym uni-
wersytecie.

U niektórych historyków (Ja-
skłowski, Kolbuszewski) spotkać 
można nazwisko Koszarski, które 
jakoby nosił Grzegorz z Żarnowca; 

„Skromnego Żarnowczyka, ple-
beja, jakimś Koszarskim oszlachcili” 
- zauważał już w 1921 r. Aleksander 
Brückner. Powątpiewał on także w to, 
iż Żarnowczyk był ponoć kiedyś „ka-
nonikiem kapituły krakowskiej, czyż 
to nie wierutna bajka?” - ironizował 
Brückner. Zastanawiał się za to, czy 
Żarnowczyk to nie „<<odstępca ma-
łogoski>>, co wedle współczesnego 
świadectwa za pieniądze Rejowe jego 
dzieła pisywał”. Brückner przyznawał 
się, że „rzuca pomysł tak na wiatr”, 
nie spotkałem się potem z jakimś 
pochwyceniem tej myśli przez innych 
historyków. A wyjaśnieniem sprawy 
nazwiska Koszarski jest po prostu 
nieporozumienie. Grzegorz z Żar-
nowca nigdy nie przedstawiał się tym 
nazwiskiem, takoż i jego synowie: 
Daniel, Paweł (zm. w 1681 r.), wnuko-
wie: Grzegorz (zm. w 1678 r.), Krzysz-
tof (zm. w 1687 r.), i Jan (zm. w 1693 
r.), dopisywali do swego imienia tylko 
miejsce pochodzenia (z Żarnowca). 
Nazwiskiem Kosarski posługiwał się 
dopiero senior dystryktu białoru-
skiego, Hieronim z Żarnowca. Jest 
możliwe, że wnukowie, bądź nawet 
bardziej prawnukowie, „wśliznęli” się 
w szeregi litewskiej szlachty właśnie 
do Kosarskich herbu Łuk napięty. 
Inna sprawa, że nazwisko Koszar 
spotykane było w rodzinnym mieści 
Grzegorza. O tym zaś, że był Grzegorz 
plebejuszem, można wywnioskować, 
choćby po pismach polemicznych, 
w których mu niskie pochodzenie 
wielokroć wypominano. 

Do wcześniejszych zagadek 
trzeba jeszcze jedną dodać - miejsce 
urodzenia. Przyjmuje się niemal 
za pewnik, że było to w Żarnowcu, 
w b. powiecie olkuskim. Spotkać się 
jednak można z informacją, że chodzi 
o Żarnowiec w b. pow. gorlickim. 
Teren jednak jego późniejszej dzia-
łalności jasno wskazuje na ten nasz, 
„olkuski” Żarnowiec. 

Wiadomo o Żarnowczyku za 
to na pewno, że już jako katecheta 
w Krzcięcicach k. Sędziszowa wziął 
udział w innowierczym synodzie 
włodzisławskim (8 października 1566 
r.) i jest to pierwsze poświadczone do-
kumentami wystąpienie tego teologa. 
Grzegorz - jako minister Leonarda 
Strasza h. Odrowąż burgrabiego 
krakowskiego - przybył na synod do 
Sandomierza i należał do współtwór-
ców zawartej tam tzw. zgody (1570 
r.), na mocy której miano zamiar 
scementować polskich kalwinów, 
luteranów i braci czeskich wobec 
narastającej kontrreformacji. Sam 
Grzegorz jednak pozostał „zatwar-
działym” zwolennikiem konfesji 
helweckiej, odrzucając luteranizm 
i mając spore pretensje do braci cze-
skich. Dał się jednak do owej zgody 
przekonać. W roku 1578 był już 
ministrem w należącym do stolnika 
sieradzkiego, Jana Krzysztoporskie-
go Bogdanowie. Z jego też ramienia 
brał udział w synodzie generalnym 
w Piotrkowie (1-3 czerwca 1578 r.). 
U Krzysztoporskiego pozostał przez 
kilka lat i widać musieli się panowie 
zaprzyjaźnić, skoro stolnik w własnej 
kasy wydał później Grzegorzowe 
„Apomaxis”. Po Baranowie była 
Włoszczowa, gdzie Grzegorza otoczył 
opieką Mikołaj Kreza z Bobolic. 
Jako włoszczowski minister spędził 
resztę swego pracowitego żywota. 
Uczestniczył Żarnowczyk w synodzie 
generalnym we Włodzisławiu (19-20 
czerwca 1583 r.) i w następnym sy-
nodzie w tym mieście (14 września 
1589 r.). W roku 1589 posłowie 
ze zboru w Krakowie chcieli go do 
siebie na kaznodzieję („aby im beł 
dan br. x. Grzegorz z Włoszczowej”), 
ale z sobie tylko znanych „ważnych” 
powodów prośbie tej odmówiono na 
wspomnianym wyżej synodzie pro-
wincjalnym we Włodzisławiu („gdyż 
są słuszne przyczyny, dla których im 
być nie może pozwolon x. Grzegorz”). 
Dalej był więc Żarnowczyk tylko mini-
strem, nie umniejszało to jednak jego 
autorytetu, który zawdzięczał swym 
wystąpieniom i „Postylli” będącej 
repliką na „Postyllę katolicką” tzw. 
większą Jakuba Wujka. Na synodzie 
w Toruniu (21-26 sierpnia 1595 r.) 
zasłynął Żarnowczyk jako kaznodzie-
ja, wchodził tam też w skład komisji 
zajmującej się sprawą ministra lute-
rańskiej gminy niemieckiej w Pozna-
niu, Pawła Gerickego, który nie chciał 
podpisać zgody sandomierskiej. Na 
synodzie dystryktowym we Włoszczo-
wej (9-11 listopada 1596 r.) zalecono 
mu, jako znanemu antyariańskiemu 
polemiście, dokonać korekty napi-
sanej przeciw Faustowi Socynowi 
książki (ową odpowiedzią była „Apo-
katastasis, to jest naprawa artykułu 
o dośćuczynieniu sprawiedliwości 
Bożej... którą Socyn... dysputacyją 
swą... z gruntu wywrócić usiłował”, 
Wilno 1598, patrz niżej). Uczestni-
czył też w synodzie wileńskim (15 

maja 1599 r.), gdzie znów brał udział 
w polemikach z antytrynitarzami. Na 
synodzie dystryktowym w Seceminie 
(4-6 maja 1601 r.) oddano mu hołd 
jako wybitnemu mówcy i polecono 
wydać wszystkie jego książki. Dla 
historyków jest to też pośrednia in-
formacja o jego śmierci.

Ze względu na kaznodziejskie 
zdolności Żarnowczyk zwany bywa 
„kalwińskim Skargą”. Dla jego współ-
braci duże znaczenie miało to, że 
Grzegorz polemizował nie tylko z ka-
tolicyzmem, ale również z arianami. 
Najbardziej znany jest ze swej dzia-
łalności pisarskiej, czyli wspomnianej 
olbrzymiej „Postylli” (1580 r.), której 
cały długi tytuł brzmiał: „Postylla 
albo wykłady Ewangelij niedzielnych 
i świąt uroczystych przez cały rok, 
Kościoła Krześcijańskiego Powszech-
nego, dla ćwiczenia człowieka pospo-
litego w naukach i a członkach wiary 
krześcijańskiej, potrzebom. I dla 
okazania nauczycieli przeciwnych 
a od nich przestrzeżenia...” (wydana 
w Krakowie u M. Wirzbięty), w drugim 
wydaniu u J. Karcena w Wilnie dopi-
sano jeszcze na stronie tytułowej, że 
autor ponownie ją „z pilnością” przej-
rzał i wielu miejscach poprawił.

Sama postylla to bujnie rozwinię-
ta w Polsce zwłaszcza w XVI w. forma 
piśmiennictwa religijnego stanowiąca 
po prostu zbiór kazań z popularnymi 
objaśnieniami i komentarzami do 
fragmentów Biblii. Ten typ pisarstwa 
uprawiali u nas m. in. katolik Jakub 
Wujek, wyznawca kalwinizmu Mikołaj 
Rej czy luteranin Jan Sekulecjan. 

Bardzo cenna w tym gronie, zwłaszcza 
dla badaczy ówczesnych obyczajów 
jest właśnie „Postylla” Grzegorza 
z Żarnowca, gdyż nie brakuje w niej 
obok religijnych ataków (zwłaszcza 
na jezuitów) zwyczajnych obrazków 
z życia włościan, miejskich obyczajów 
staropolskich, z przytaczaniem przy-
słów włącznie. A co do najważniejszej, 
bo teologicznej zawartości, rysuje 
się poprzez nią obraz autora, który 
doskonale zna dzieła ojców kościoła, 
jak i prace innych autorów postylli. 
Samego św. Augustyna cytuje 138 
razy z 44 jego pism, św. Cypriana 51 
razy, a także Akwinatę, Kuzańczyka 
i Erazma z Rotterdamu. Nie obca mu 
była greka i hebrajski, toteż sięga do 
tekstu oryginałów Biblii, często przy 
tym kwestionując zgodność z prawdą 
przekładu ks. Wujka. Obala też mit, 
że to św. Wojciech jest autorem „Bo-
gurodzicy”. W kwestiach wątpienia 
jest Grzegorz zdecydowany, rozum 
więc - jego zdaniem: „nie dowodzi, 
ale mniema. A wiara wiernych nie 
ma mniemać, ale pewnie i mocnie 
wiedzieć”. Nie daje też nadziei Grze-
gorz katolikom, gdyż - jak dowodzi - 
prawdziwie wybrani zostaną głoszący 
naukę ewngelicką.

„Postylla” Żarnowczyka obok 
wstępów O. Wołłowicza, P. Gilowskie-
go, K. Tracego, a w drugim wydaniu 
K. Radziwiłła, składa się z trzech 
części. Pierwsza obejmuje kazania 
od pierwszej niedzieli adwentu do 
wtorku po Zielonych Świątkach. 
Druga ma osobną kartę tytułową: 
„Postille część wtóra do Trójce świętej 

aż do adwentu, która w sobie zamyka 
nauki pewne ku potwierdzeniu i oka-
zowaniu wiary („nauki” w wyd.II) 
prawdziwej przez owoce uczynków 
dobrych. Ma też przestrogi osobliwe 
i pociechy z nauk Pana Krystusowych 
i przykładów pewnych”, zawiera ka-
zania do 26. niedzieli po Trójcy Św. 
oraz dwa kazania na poświęcenie 
kościoła. Trzecia część znów zaczyna 
się nad wyraz długim tytułem: „Po-
stylle krześcijańskiej część trzecia, 
w której na cały rok są wypisane 
kazania o świętych, z których na-
uczyć się wszelki będzie mógł, co 
o prawdziwych świętych dzierżeć ma, 
i w jakiej je czci mieć. Stąd też utwir-
dzony będzie w wierze prawdziwej 
i w powinnościach krześcijańskich”. 
Kazania w III części obejmują czas 
od dnia św. Andrzeja do dnia św. 
Katarzyny, do tego dochodzą jeszcze 
kazania pogrzebowe. Kończy wszyst-
ko 10 kazań P. Gilowskiego, które 
zatytułowano: „Pasja to jest wykład 
z naukami krześcijańskimi historiej 
męki Pana Jezusowej na Wielki Ty-
dzień służący”.

Nie omówię dokładniej samej 
„Postylli” Grzegorza z Żarnowca, bo 
brakuje mi ku temu teologicznego wy-
kształcenia (zainteresowanych odsy-
łam do pracy Janusza T. Maciuszko, 
„Ewangelicka postyllografia polska 
XVI - XVII wieku” lub bezpośrednio 
do samej „Postylli” Żarnowczyka). 
Zwrócę jednak jeszcze uwagę na 
przedmowy do I jej wydania. W pierw-
szej O. Wołłowicz zwracał się do 
ówczesnego króla Stefana Batorego. 
Wołłowicz przypominał tamże kon-
federację warszawską oraz konfesję 
sandomierską, na której porozumieli 
się polscy luteranie, kalwini i bracia 
czescy. Po wyjaśnieniu apostolskie-
go charakteru nauki ewangelików, 
kończy przedmowę apel do króla, by 
szanował protestantów i opiekował się 
nimi. Przedmowa druga ostrzega, że 
bliski jest dzień Sądu Ostatecznego, 
bo „okazał” się już „Antychrystus na 
wysokiej stolicy w kościele miłego 
Boga w pokrytości siedzącego”.

A propos „Postylli” Grzegorza 
z Żarnowca, to trzeba pamiętać, że 
przykłady w niej zawarte przedruko-
wywano jeszcze w XIX w. na użytek 
śląskich protestantów. Dodajmy też, 
że „Postylla” Żarnowczyka odniosła 
wielki sukces u czytelników i pomimo 
znacznej objętości, jeszcze w 1582 
r. ukazał się jej niemiecki przekład. 
A podobnież i czeski. Polemizowali 
z nią m.in: w drugim, poszerzonym 
wydaniem swej „Postylli” ks. Jakub 
Wujek (znany ze swego pięknego 
przekładu Biblii), jezuita Stanisław 
Grodzicki, kanonik krakowski An-
drzej Łukomski. Jezuici (w tym J. 
Wujek) zaatakowali także dedykację 
„Postylli”, Żarnowczyk zadedykował 
ją bowiem królowi. Wielu później-
szych postyllografów się na niej 
wzorowało: Kraiński, Dambrowski. 
Wielu badaczy ocenia ją wyżej nawet 

od „Postylli” Mikołaja Reja.
Polemiką z arianami były inne 

dzieła Grzegorza z Żarnowca: „Apo-
katastasis to iest naprawa artykułu 
naygruntownieyszego o dosyć uczy-
nieniu sprawiedliwości Bożey przez 
Chrystusa...” oraz „Clypeus albo 
Tarcz Duchowna...”. W tej drugiej 
bronił boskości Chrystusa. W odpo-
wiedzi na obie książki ukazały się 
repliki Piotra Statoriusa młodszego 
i Jana Liciniusa. Temu ostatniemu 
Żarnowczyk zdążył jeszcze „odpo-
wiedzieć” publikacją „Apomaxis albo 
zniesienie niesłuszney skazy Jana 
Liciniusa”, w której zajął się obroną 
dogmatu Trójcy Św.

Końcowe lata życia - jak wspomi-
nałem - spędził mający ósmy krzyżyk 
na karku Żarnowczyk we Włoszczo-
wej, mieście, w którym pojawił się 
wraz ze swym ojcem jeszcze w latach 
60. XVI w. i przez wiele lat był mini-
strem tamtejszego zboru. Tam też mu 
się prawdopodobnie zmarło w 1601 r. 
O wdowie po nim, której imienia nie 
znamy, znajdujemy informację w pro-
tokołach synodu dystryktowego we 
Włoszczowej (4 lutego 1611 r.), gdzie 
czytamy, iż Kasper Kempski, sędzia 
grodzki chęciński, miał dać „Grzego-
rza nieboszczyka małżonce 6 fl.”

Niestety, w rodzinnej miejscowo-
ści „kalwińskiego Skargi”, Żarnowcu, 
próżno by szukać jakiejś po nim 
pamiątki. W ślady autora „Postylli” 
poszli jego synowie i wnukowie, choć 
może nie tak do końca wszyscy...

Mateusz z Żarnowca
Po Grzegorzu czas wspomnieć 

Mateusza z Żarnowca, zwanego też 
w protokołach posynodalnych Żar-
noviciusem, Mateuszem z Podlesia 
lub Mateuszem ministrem Silvaniae. 
Wiemy, że ministrem w Podlesiu 
(inaczej Silvania, daw. pow. lelow-
ski) u Klemensa Korzeńskiego był 
w roku 1596. Rok wcześniej wziął 
wraz z bratem i bratankiem Danie-
lem udział w synodzie generalnym 
w Toruniu (21-26 sierpnia 1595 r.), 
o czym dowiadujemy się dzięki pozo-
stałym po tym synodzie kanonom. Na 
synodzie dystryktowym w Seceminie 
(4-6 maja 1601 r.) wymieniony jest 
Mateusz jako „brat świeżo zmarłego x. 
Grzegorza” (odczytano na tym syno-
dzie testament Żarnowczyka). Był też 
Mateusz na synodzie w Seceminie (3 
maja 1602 r.), gdzie m. in. wyznaczo-
no odpowiedzialnych za „przejrzenie 
prac pozostawionych ś. p. męża, x. 
Grzegorza z Żarnowca”. Mateusza nie 
przydzielono do tej pracy (ani Danie-
la, syna Żarnowczyka), co dowodzić 
może, że brakowało im do tego zajęcia 
wykształcenia.

Kalwiński 
Skarga  

i jego rodzina

Wyjątkowe serce Tomka
bukowno

Piotr�Kubiczek,�fot.�siepomaga.pl

- Sprawiliście, że miłość mojego 
życia - mój synek żyje, że mogę 
wziąć go na ręce, przytulić, zrobić 
dla Was zdjęcie. Wciąż pamiętam, 
jak to było żyć ze śmiertelnie 
chorym dzieckiem w brzuchu, jakie 
myśli mi wtedy towarzyszyły i jaki 
smak ma cierpienie, które czuje 
matka, walcząca o życie dziecka. 
Wtedy, kiedy byłam najbardziej 
przerażoną kobietą na świecie, 
widziałam tylko śmierć czekającą 
na horyzoncie.

Dzisiaj,  dzięki Profesorowi 
Edwardowi Malcowi i wszystkim 
ludziom, którzy nam pomogli, mogę 
przedstawić mojego synka całemu 
światu! - napisała Karolina Kubik, 
szczęśliwa mama małego Tomka, 
który mimo wrodzonej wady serca 
przyszedł na świat z początkiem maja. 
Pierwsza bitwa o życie chłopca została 
wygrana, teraz trwa następna.

- U naszego synka stwierdzono 

krytyczną wadę serca HLHS - serce 
jednokomorowe. Tydzień po naro-
dzinach, dzięki ogromnej ilości ludzi 
dobrej woli, nasz syn przeszedł swoją 
pierwszą w życiu operację, bez której 
by nie przeżył. W niemieckiej klinice, 
pod czujnym okiem najlepszego ze-
społu kardiochirurgów stoczył swoją 
pierwszą walkę o życie. Po operacji 
dochodził do siebie bardzo szybko 
i trzy tygodnie później wróciliśmy 
do domu. To jednak nie koniec... – 
dodaje mama dzielnego chłopca.

Urodzonego dokładnie 8 maja 
Tomka planowo czekają jeszcze dwie 
operacje. Jego serce nigdy nie będzie 
wyglądało tak jak u zdrowego czło-
wieka, jednak skomplikowane zabiegi 
mają sprawić, że chłopiec będzie mógł 
normalnie funkcjonować. Pierwszy 
z nich powinien odbyć się między 
czwartym a szóstym miesiącem życia, 
a drugi po skończeniu dwóch lat. - 
Jeszcze długa droga przed nami, ale 
wierzymy, że wszystko się uda! - żyje 
nadzieją Karolina Kubik.

Mały Tomek jest podopiecznym 
fundacji na rzecz dzieci z wadami 
serca Cor Infantis, jednak dopiero 

zbiórka za pośrednictwem portalu 
SiePomaga sprawiła, że rodzinie 
malucha w stosunkowo niedługim 
czasie udało się zebrać ponad 350 
tysięcy złotych niezbędnych na prze-
prowadzenie kompleksowego porodu 
i natychmiastowej operacji na ser-
duszku malucha.

- Większość noworodków potrze-
buje jedzenia, ciepła i dotyku matki 
po urodzeniu. Mój synek potrzebował 
skalpela i doświadczenia ludzi, od 
których zależało wszystko. Z jednej 
strony byłam spokojna, wiedziałam, 
że oddaje go w ręce najlepszego zespo-
łu lekarzy. Z drugiej strony umiera-

łam ze strachu, bojąc się, czy będzie 
na tyle silny, by przeżyć. Po kilku 
stresujących godzinach dostaliśmy 
wiadomość, że operacja się udała 
i Tomuś właśnie przyjechał na oddział 
intensywnej terapii – wspomina po-
ruszona mama chłopca, który w dal-
szym ciągu potrzebuje wsparcia.

Planowane kolejne operacje po-
chłoną ogromne koszty, jakim na tę 
chwilę najbliżsi chłopca nie są w stanie 
sprostać. Dlatego po raz kolejny zwra-
cają się z gorącym apelem o pomoc 
w wygraniu drugiej i trzeciej bitwy, 
której stawką będzie życie Tomka.

- Proszę, pomóżcie, byśmy po-
nownie mogli powierzyć życie naszego 
Tomusia w ręce najlepszych lekarzy. 
Pisząc to patrzę na Tomka, widzę jak 
śle do mnie swoje piękne uśmiechy, 
jak wpatruje się we mnie tymi swoimi 
mądrymi oczkami. Nie wyobrażam 
sobie, że mogłabym go stracić. Jest 
moim małym skarbem i choć ma tylko 
pół serduszka, to dla nas jest idealny. 
Leon, nasz starszy syn ma niecałe 
dwa latka, a już tak bardzo chce 
opiekować się młodszym bratem. Każ-
dego dnia bezinteresownie podchodzi 

do swojego braciszka, wpatruje się 
w niego, przytula i daje mu buziaki. 
Często gdy Tomuś zaczyna płakać, 
Leon przybiega, woła „Tom!,Tom!” 
i ciągnie mnie w jego stronę, kołysze 
w bujaczku lub podaje mu smoczek 
i zabawki. Cieszy nas, że od razu zatli-
ła się między nimi braterska więź. Już 
nie mogę się doczekać kiedy nadejdą 
dni, gdy będę patrzeć, jak świetnie 
się razem bawią, jak grają w piłkę – 
apeluje Karolina Kubik.

Do listopada rodzice dwóch ko-
chających się braci muszą uzbierać 
kolejne 150 tys. zł. Z pomocą przy-
jaciół i anonimowych internautów 
musi się udać! Już teraz drugi etap 
ratowania życia Tomka wsparło 
ponad 1600 osób. Pozwoliło to zebrać 
prawie 30% potrzebnej sumy (stan na 
8 sierpnia 2017r.).

Chcesz wesprzeć Tomka i jego 
rodziców? Jeśli TAK, to wejdź na 
www.siepomaga.pl/sercetomka2 
i dołóż swoją cegiełkę do ratowania 
życia małego bohatera!

Ponadto bądźcie na bieżąco 
z historią chłopca na jego fanpage’u: 
Wyjątkowe Serduszko Tomusia
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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:

Kupię - Sprzedam
=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji).  
Tel.(796)177027.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(512)898278.

=Przyjmę ziemię. Tel.(784)489482.

uSługi
=FIRMA INTROLIGATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-

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

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

Budowlane

=Usługi Malowanie.  
Tel.(799)914523.

eleKtrotechniczne

=Naprawa telewizorów. 
Tel.(535)871074

FinanSowo - prawne

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

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

Lombard Tomasz Kiełtyka,  
Olkusz, Kasztanowa 4,  

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

Tel.(512)777884.

oKolicznościowe

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

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 
do dokumentów w 3 minuty + 

retusz gratis (możliwość dojazdu 
do klienta). Tel.(600)057911, 

(692)736760.

motoryzacja

=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich  
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY, DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.
=POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

nieruchomości

loKale użytKowe

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

praca
=Przyjmę do biura spedytora 
na transport międzynarodowy, znajo-

mość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E,  
na chłodnie, wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II grupa. 
Tel.(509)020901.
=Zatrudnię do biura osobę  
z orzeczeniem min. II grupa.  
Tel.(509)020901.
=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com
Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

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

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

CHIRURG oRtopEDa
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).
Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.
Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.
Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG,  DOPPLER .  Re jest rac ja  po  16:00  
tel. 796 797 112, wt.16-18, pt.16-18.

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

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

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
www.marlibo-medica.pl 
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.
Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.
Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 

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

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

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl
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Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenz ie .  Terapia  Manualna.  Olkusz ,  
ul. K. K. Wielkiego 54A. Te. 885 628 627.  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

REUmatoloG
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

stomatoloGIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.

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

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

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

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

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

tERapIE
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i 
Rodziny „GNIAZDO”. Zajęcia terapeutyczno-eduka-
cyjne: kreatywne zajęcia rozwojowe, profesjonalna 
nauka czytania, rozwijające zabawy matematyczne, 
gry i zabawy logopedyczne, zajęcia dodatkowe. 
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapia dzieci 
z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, zajęcia antystresowe: 

trening kontroli złości i trening kompetencji społecz-
nych, terapia ręki, arteterapia, kinezjologia eduka-
cyjna, fizjoterapia, konsultacje i doradztwo psycho-
logiczno-pedagogiczne. Centrum Opieki Medycznej 
ESCULAP S.C. ul. kr. Kazimierza Wlk. 28 (przychodnia 
obok Skarbka). Tel. 532 480 390, 790 460 190.

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

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

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

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

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

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

11-08-2017 piątek ul. legionów polskich 14

12-08-2017 Sobota ul. 1000-lecia 2B

13-08-2017 niedziela ul. 1000-lecia 17

14-08-2017 poniedziałek ul. 1000-lecia 17

15-08-2017 wtorek ul. Buchowieckiego 15a

16-08-2017 środa ul. nullo 2

17-08-2017 czwartek ul. orzeszkowej 22
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=08 sierpnia
15:30 Spider-Man: Homecoming (2D DUBBING) 
18:00 Spider-Man: Homecoming (2D NAPISY) 
20:30 Dunkierka (2D NAPISY) 
=11 - 15 sierpnia
17:00 Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film (3D DUBBING) 
19:00 Wojna o planetę małp (3D NAPISY) 

=11 - 17 sierpnia
16:00 Mała Wielka Stopa (2D DUBBING) 
17:30 Kedi - sekretne życie kotów (2D NAPISY) 
17:45 Atomic Blonde (2D NAPISY) 
19:00 Paryż może poczekać (2D NAPISY) 
20:00 Dunkierka (2D NAPISY) 

=11 sierpnia
17:00 Noc z duchami - Zamek w Rabsztynie
=12 sierpnia
18:00 Koncert kwartetu gitarowego Cracow Guitar Quartet - 
Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=13 sierpnia
17:00 „Antoni Kocjan - pro memoria” - wieczór wspomnień 
z okazji 115 rocznicy urodzin wielkiego olkuszanina - Chata 
Kocjana, Rabsztyn
=16 sierpnia
17:00 „Przygody Zefirka i spółki - W krainie Żywiołów” - spektakl 
teatralny w wykonaniu Teatru w Ruch

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałej malarstwa 

współczesnego polskiego, europejskiego i światowego z kolekcji 

Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, w której zgromadzono 

ok. 400 prac wykonanych różną techniką - większość dzieł 

eskponowana jest w salach na I i II piętrze. Pon. 9-16, wt.-pt. 

10-18, sob. 10-14.

=15 sierpnia

17:00 Wernisaż wystawy grafiki Magdaleny Hanysz-Stefańskiej 

w ramach XIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Srebrne 

Miasto” Olkusz 2017

=14 sierpnia

20:00 - 21:00 Zumba 

=15 sierpnia

16:00 - 19:00 Zajęcia wokalno-aktorskie 

16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup 

=17 sierpnia

16:00 - 19:00 Zajęcia wokalno-aktorskie 

16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup

=15 sierpnia

13:00 Dożynki Parafialne w Małobądzu - Małobądz

=14.08. godz. 11.00, 13.00 – Bajkowe 
niespodzianki (wstęp wolny)
=16-18.08. godz. 10.00 - Warsztaty teatralne 
w ramach akcji „Lato w Teatrze” (zapisy MDK, ul. 
Fr. Nullo 29, tel. 32 643 11 20)
=16.08. godz. 17.00 – Spektakl teatralny 
„Przygody Zefirka i spółki – w krainie Żywiołów” 
Teatr w Ruchu (bilety 5 zł)
=17.08. godz. 11.00 – Tajemnice masek – 
warsztaty plastyczne od 7 lat (zapisy MOK Centrum 
Kultury, ul. Szpitalna 32, tel. 32 494 39 66)
=18.08. godz. 11.00, 13.00 – Bajkowe 
niespodzianki (wstęp wolny)

=12.08. godz. 10.00 – Szkółka – rolki/deskorolki/
hulajnoga (podst., gim., ponadgim.) – Silver Park 
ul. Głowackiego
=15.08. godz. 11.00 – Mini golf (podst., gim., 
ponadgim.) – pole do minigolfa OSW „Czarna Góra”
=15.08. godz. 16.00 - Szkółka – rolki/deskorolki/
hulajnoga (podst., gim., ponadgim.) – Silver Park 
ul. Głowackiego
=16.08. godz. 11.00 – Gry i zabawy (podstawowa 
kl. I – III) – boisko OSW „Czarna Góra”
=17.08. godz. 11.00 – Trio basket (podstawowa 
kl. IV-VI) - boisko OSW „Czarna Góra”

=Zajęcia wakacyjne w Centrum Kultury – Dwór 
w Bolesławiu 7.08 – 18.08. Odpłatność 50 zł za 
dwa tygodnie, 25 zł za tydzień.

Kino wakacyjne
=13.08 godz. 16.00 „Robinson Crusoe” (bajka)
=13.08 godz. 18.00 „Fantastyczne Zwierzęta i jak 
je znaleźć”
MOK Bukowno, Sala Widowiskowa. Wstęp wolny!

zajęcia artyStyczne z cyKlu „StatKiem 
po wiśle” („paroStatKiem w pięKny 

rejS…”)
- pracownia ceramiczna:
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach: wtorek, 
czwartek i piątek w godz. 11.00 – 14.30
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu: środa 
w godz. 11.00 – 14.30

- pracownia plastyczna:
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach: wtorek, 
środa, piątek w godz. 12.30 – 15.30
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu: 
poniedziałek, czwartek w godz. 12.30 – 15.30

- pracownia teatralna 
Projektowanie i szycie elementów scenografii oraz 
lalek teatralnych.
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach: 
poniedziałek, czwartek w godz. 11.00 – 14.30, 
wtorek w godz. 12.00 – 14.30
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu: środa 
w godz. 11.00 – 14.30

zajęcia woKalno – ruchowe 
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach: poniedziałek 
i piątek w godz. 12.00 – 13.00

zajęcia taneczne dla dzieci
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach: wtorek 
w godz. 11.00 – 12.00

zajęcia świetlicowe
świetlica w jaroszowcu
czynna od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00
świetlica w Kolbarku
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 
– 15.00
Wszystkie w/w zajęcia dla dzieci z terenu Gminy 
Klucze są bezpłatne

Kryta pływalnia w jaroSzowcu
W okresie wakacji dla dzieci z gminy Klucze wstęp 
wolny od wtorku do soboty od 13.00 do 14.00

=12.08. godz. 11.00 – Klub Małego Odkrywcy – 
zabawy z nauką dla dzieciaków
=16.08. godz. 12.00 - English na wesoło
=16.08. godz. 16.00 – „Bezpieczne lato” – 
spotkanie ze strażakami
=18.08. godz. 17.00 – „Bezpieczne lato” – 
spotkanie ze strażnikiem miejskim
W każdy piątek szkółka tenisa ziemnego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych – kort przy DK Wolbrom 
(opłata za zajęcia 1 zł)

=14.08. godz. 10.00 - 13.00 – „Tak dla 
bezpieczeństwa” zajęcia dla dzieci od 8 do 12 lat
=16.08. godz. 10.00 – 11.30 – Bezpieczne 
wakacje ze Strażą Miejską zajęcia dla dzieci od 8 
do 12 lat

=17-18.08. godz. 10.00 – 12.00 – „Z Biblioteką 
wędrujemy po Polsce” zajęcia dla dzieci od 8 do 
12 lat

Filia nr 2 w olKuSzu
=17.08. godz. 12.00 – 13.00 - Letnie zabawy 
z książką

Filia w żuradzie
=18.08. godz. 14.00 – 15.00 - Letnie zabawy 
z książką

=16.08. godz. 11.00 – 12.00 – „Kim jest panna 
Kreseczka?” – czytamy „Pannę Kreseczkę” 
i tworzymy komiks o jej przygodach
=18.08. godz. 11.00 – 12.00 – „Gdy króliczek 
chory jest!” – czytamy opowiadanie „Hopek nie 
może jeść”

Filia nr 1
We wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 12.00 – 
zajęcia literackie, plastyczne, gry planszowe 
i komputerowe, taniec na macie i wiele atrakcji

Filia nr 2
W każdy wtorek (poza 22.08) w godz. 16.30 
– 17.30 – zabawy z książką, zajęcia ruchowe, 
gry planszowe, tworzenie nowych obrazów, 
malowanki, puzzle, konkursy

=We wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 11.00 – 
zajęcia dla dzieci od 5 do 13 lat „Z książką dookoła 
świata” (zapisy tel. 32 642 92 83 lub osobiście.)


