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Tłok w autobusach spowodo-
wany powrotem dzieci i młodzieży 
do szkół stanowi normalny obrazek 
we wrześniu. Panujący od pół roku 
tzw. „koronakryzys” sprawił jednak, 
że obecnie nic nie jest normalne. 
Zwłaszcza jeśli chodzi o miejską 
komunikację, nadal objętą wieloma 
ograniczeniami. W związku z tym, 
Zarząd ZKG „KM” w Olkuszu prosi 
o wyrozumiałość wszystkich tych, 
których mogą dotknąć utrudnienia.

To mogą być ciężkie 
dni dla pasażerów

R E K L A M A
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JAROSZOWIEC
Ewa�Barczyk

Z pełnym przekonaniem mogę 
teraz powiedzieć, że Małopolski 
Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji 
im. Edmunda Wojtyły jest obecnie 
najlepszym i najbezpieczniejszym 
szpitalem w swojej specjalności 
w Polsce” – podsumował urucho-
mienie oddanej właśnie do użytku 
szpitalnej instalacji dekontami-
nacji wody pościekowej i powie-
trza dyrektor placówki Krzysztof 
Grzesik. Ze względów epidemio-
logicznych uroczystości związane 
z obchodami 114 rocznicy urodzin 
Patrona szpitala Edmunda Wojtyły 
oraz 100-lecia urodzin jego brata 
– Karola – świętego Jana Pawła 
II, podczas których dokonano sym-
bolicznego uruchomienia instalacji 
były dość skromne i odbyły się 
głównie w formie zdalnej.

- 27 sierpnia 2020 r. spełniło 
się moje największe zawodowe pra-
gnienie. Od kiedy zrozumiałem, jak 
poważnym problemem jest gruźlica 
wielolekooporna, zabiegałem, by 
szpital w Jaroszowcu, w którym leczy 
się choroby zakaźne, i w którym au-
tomatycznie występują patogeny, był 
miejscem bezpiecznym zarówno dla 
osób tu pracujących, jak i dla środo-
wiska zewnętrznego. Zabezpieczenia 
w postaci lamp UV przepływowych, 
ozonatorów, śluz umywalkowo fartu-
chowych czy podciśnienia stosujemy 
od dawna, ale szpital ma już 90 lat, 
więc konieczne było doposażenie go 
w dostępne nowoczesne urządzenia, 
podnoszące na kolejny poziom panu-
jące w nim warunki bezpieczeństwa. 
W końcu nasz głos został usłyszany 
i udało się – dzięki wsparciu wielu 
ludzi dobrej woli, interpelacja rad-
nego wojewódzkiego Andrzeja Wój-

cika, przewodniczącego naszej Rady 
Społecznej z maja 2018 uruchomiła 
konkretne działania i obecny Zarząd 
Województwa Małopolskiego przyznał 
nam blisko 2 miliony zł na realizację 
niezbędnych inwestycji – informuje 
dyrektor Grzesik.

Uruchomiona 27 sierpnia insta-
lacja dekontaminacji wody poście-
kowej jest oczyszczalnią zamkniętą, 
zakończoną lampą UV, która zapobie-
ga rozprzestrzenianiu się patogenów 
poprzez szpitalne ścieki. Na szpi-
talnych kominach wentylacyjnych 

został też zamontowany system do 
oczyszczalnia powietrza lampami 
UV. Działanie nowej instalacji oraz 
stosowanie najwyższych standardów: 
procedur i środków ochronnych spra-
wia, że szpital w Jaroszowcu, w opinii 
swojego menagera, jest teraz  najbez-
pieczniejszym i - z racji zatrudniania 
świetnych fachowców – najlepszym 
miejscem, gdzie prowadzona jest 
rehabilitacja pacjentów z chorobami 
płuc, a także leczona jest gruźlica 
w Polsce, a nawet w Europie.

Symbolicznego wciśnięcia guzika 
uruchamiającego oczyszczalnię doko-

nał wójt Gminy Klucze Norbert Bień, 
który wspominał, że troska o tego 
typu zabezpieczenia w szpitalu były 
problemem od lat. Gmina wykonała 
dokumentację, a Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego zabezpieczył 
środki na realizację zadania, które 
zostało wykonane bardzo sprawnie 
i w stosunkowo krótkim czasie.

- Tym większa radość i satysfak-
cja nie tylko władz oraz pracowników 
szpitala, ale także władz samorządo-
wych i mieszkańców, że obecnie nie 
musimy się już obawiać zagrożenia, 

które szpital stwarzał potencjalnie 
dla środowiska lokalnego – pod-
kreślał wójt Bień przed włączeniem 
oczyszczalni.

Gościem honorowym uroczysto-
ści był Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Łukasz Smółka, a listy 
gratulacyjne przesłali m. in. ks. kard. 
Stanisław Dziwisz osobisty sekretarz 
Papieża Jana Pawła II, ks. biskup 
Piotr Skucha, Diecezja Sosnowiecka, 
ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, 
Diecezja Krakowska. Wśród osób, 
które opowiadały o szpitalu i jego 
pracy nie zabrakło zatrudnionych 

w Jaroszowcu fachowców. O pra-
cy oddziału gruźlicy i chorób płuc 
opowiadała ordynator Agnieszka 
Zygmunt, a o planach i nadziejach 
związanych z rozwojem nowych 
kierunków rehabilitacji układu od-
dechowego mówił lek. med. Krzysz-
tof Barczyk, ordynator tego bardzo 
prężnego i nowoczesnego oddziału 
w szpitalu. Okazuje się, że pandemia 
związana z rozprzestrzenianiem się 
COVID-19 powoduje pojawienie się 
nowych wyzwań dla fachowców od 
chorób płuc, ale także rehabilitacji 
w tym zakresie. Choroba pozosta-
wia bowiem w organizmie ludzkim 
wiele śladów i wielu z pacjentów po 
jej przejściu wymaga intensywnej 
rehabilitacji pulmonologicznej. Jako 
fachowcy w tej dziedzinie lekarze i re-
habilitanci z jaroszowieckiego szpitala 
mają nadzieję, że ich doświadczenie 
i wiedza będą wykorzystane do le-
czenia osób potrzebujących pomocy 
w tym zakresie.

Nieprzypadkowo terminem uru-
chomienia nowych instalacji był 27 
sierpnia 2020 r. W tym dniu przypa-
da 114 rocznica urodzin niezwykle 
ważnego dla kierownictwa placówki 
patrona szpitala - Edmunda Wojty-
ły, brata świętego Papieża Polaka. 
Z tej okazji uroczystości zaszczycił 
specjalny gość – prywatnie również 
pacjent placówki - redaktor Stanisław 
Janicki, pamiętny twórca telewizyjne-
go programu „W starym kinie”, a jed-
nocześnie reżyser filmu o Edmundzie 
Wojtyle pt. „Brat Papieża”. Projekcja 
tego filmu, poprzedzona opowieścią 
twórcy, była dodatkową atrakcją 
obchodów Dnia Małopolskiego Szpi-
tala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. 
Edmunda Wojtyły w 114 lecie urodzin 
Patrona, 100 lecie urodzin Karola 
oraz Rodziny Wojtyłów.

Najbezpieczniejszy szpital w Polsce

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Jeszcze w tym roku na dwóch 
olkuskich osiedlach pojawi się 30 
kamer w ramach miejskiego mo-
nitoringu. W magistracie rozstrzy-
gnięto przetarg na tę inwestycję.

Chodzi o osiedla: Pakuska i Sło-
wiki. Budowa monitoringu w tych 
miejscach zajmie się firma Interko-
nekt Paweł Barczyk, Tomasz Furman 
Sp. J. z Wolbromia. Oferta opiewa na 
kwotę 295 200,00 złotych, a gwaran-
cja wyniesie 49 miesięcy.

Przypomnijmy, że od kilku lat 
monitoring funkcjonuje na olkuskim 
rynku. Tworzą go kamery zarówno 

kierunkowe, jak i ogólne – szeroko-
kątne. Mogą one rejestrować numery 
rejestracyjne pojazdów wjeżdżających 
na rynek. Kilka miesięcy temu ka-
mery pojawiły się także na osiedlu 
Młodych i na osiedlu Pakuska.

W gminie rozstrzygnięto wła-
śnie przetarg (ogłoszony w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”) na budowę 
monitoringu na osiedlu Słowiki 
i osiedlu Pakuska. Prace obejmują 
m. in. zaprojektowanie, budowę, 
uruchomienie, testowanie i oddanie 
do użytku infrastruktury monitoringu 
wizyjnego wraz z opracowaniem nie-
zbędnej dokumentacji oraz uzyskania 
wymaganych pozwoleń. Wykonawca 
wybuduje także światłowodową sieć 

transmisji danych. Zakres inwesty-
cji dotyczy również wykonania 20 
punktów kamerowych na osiedlu 
Słowiki i 10 na osiedlu Pakuska oraz 
przyłączy zasilających; dostarczenia 
i przyłączenia do wybudowanej sieci 
30 kamer stałopozycyjnych; dostawę 
oraz zainstalowanie i uruchomienie 
serwerów rejestrujących i zarządza-
jących i pamięci masowych. System 
monitoringu wizyjnego zostanie skon-
figurowany i uruchomiony zgodnie 
z opracowanymi projektami.

Gdy o planach rozbudowy mo-
nitoringu miejskiego pisaliśmy pod 
koniec lipca, gmina informowała, że 
kamery zostaną usytuowane w miej-
scach umożliwiających najlepszą 

obserwację w zakresie pokrycia 
terenu oraz możliwości identyfikacji 
zdarzeń. Głównym celem inwestycji 
jest wzrost poczucia bezpieczeństwa 
w monitorowanych obszarach, moż-
liwość szybkiej interwencji służb 
na zdarzenia zaobserwowane przez 
obsługę operatorską monitoringu, 
a także przeciwdziałanie aktom wan-
dalizmu w miejscach i obszarach 
monitorowanych.

Jak oceniacie rozbudowę miej-
skiego monitoringu? W których 
miejscach miasta i gminy w przy-
szłości powinny pojawić się ka-
mery? Zapraszamy do dyskusji na 
www.przeglad.olkuski.pl!

Kamery na osiedlach 
jeszcze w tym roku

POWIAT
A.N.Q.A.

Pod koniec sierpnia samorząd 
województwa małopolskiego ogło-
sił, iż ubiega się o dofinansowanie 
rozbudowy lokalnej infrastruktury 
kolejowej w ramach rządowego pro-
gramu „Kolej+”. Władze Małopol-
ski aplikują o środki na realizację 
pięciu projektów o łącznej wartości 
ponad 1,5 mld zł. Jednym z nich 
jest budowa połączenia kolejowego 
na trasie Kraków – Olkusz.

Jak informują służby prasowe 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Małopolskiego, „Kolej+” to 
ustanowiony przez Radę Ministrów 
wieloletni program, którego głównym 
celem jest uzupełnienie i uspraw-
nienie sieci kolejowej o połączenia 
pomiędzy miastami wojewódzkimi 
i miejscowościami liczącymi powyżej 
10 tys. mieszkańców, nie posiadają-
cymi obecnie dostępu do linii kolejo-
wych. Ma on poprawić wewnętrzną 
spójność komunikacyjną i społecz-
no-gospodarczą tych regionów przy 
wsparciu ze środków publicznych.

Województwo Małopolskie złożyło 
pięć wniosków na projekty realizowa-
ne z Programu Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejo-

wej. Dotyczą one budowy połączeń 
kolejowych pomiędzy Krakowem a: 
Myślenicami, Niepołomicami i Olku-
szem oraz rewitalizacji torowisk na 
odcinkach: Sucha Beskidzka – Ży-
wiec i Gorlice – Jasło.

– Obecny Zarząd Województwa 
Małopolskiego od samego początku 
stawia na transport kolejowy i w niego 
inwestuje. Uczestnictwo w naborze 
do Programu „Kolej+” było więc na-
turalną konsekwencją powyższych 
działań. Chcemy, aby kolej w naszym 
regionie kojarzyła się pasażerom 
z komfortem, pewnością i nowocze-
snością, dlatego też zależy nam, aby 
w Małopolsce realizowanych było 

jak najwięcej inwestycji kolejowych, 
które podniosą standard i jakość 
podróży – podkreśla wicemarszałek 
województwa Łukasz Smółka.

Łączna wartość zgłoszonych 
przez Województwo Małopolskie pro-
jektów przekracza 1,5 mld zł. Projekty 
zakwalifikowane do realizacji otrzy-
mają dofinansowanie, wynoszące 85 
% kosztów kwalifikowanych. Pozo-
stała cześć sfinansują samorządy. 
O tym czy zgłoszone projekty zostaną 
zakwalifikowane do kolejnego etapu 
naboru dowiemy się najpóźniej za 
trzy miesiące.

Czy uda się pozyskać środki  
na budowę linii Olkusz-Kraków?

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W Olkuszu niedługo powinny 
się rozpocząć dwie drogowe inwe-
stycje. Znamy już wykonawców 
przebudowy ul. Nullo oraz ul. 
Słowackiego. Na obydwa przed-
sięwzięcia gmina Olkusz uzyskała 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Pierwsza z inwestycji dotyczy 285 
– metrowego odcinka ul. Nullo (od ul. 
Kościuszki do ul. Bylicy). W zakres 
prac wchodzi kompleksowa przebu-
dowa konstrukcji jezdni oraz chod-
ników, budowa brakującego odcinka 
kanalizacji deszczowej, przebudowa 
chodników, wyznaczenie nowych 
oraz usystematyzowanie istniejących 
miejsc parkingowych. Przedsięwzięcie 
zakończy wszystkie prace zaplanowa-
ne w obrębie ul. Nullo.

O modernizację tej drogi ubiegało 
się 11 firm. Remont wykona firma 
PPHU BUD-RYS Łukasz Bazior z Mie-
chowa, za proponowaną w ofercie 
kwotę 1 000 014,30 złotych. Gwaran-
cja to 96 miesięcy.

Druga inwestycja w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych to 
przebudowa ul. Słowackiego. Jak już 
informowaliśmy na naszych łamach 
gmina zaplanowała tu kompleksową 
przebudowę jezdni, chodników, 
miejsc postojowych; dobudowę bra-
kującej kanalizacji burzowej i budowę 
linii oświetleniowej. W wyniku prze-
budowy drogi zostanie ujednolicona 
szerokość jezdni i wynosić będzie 5,5 
m za wyjątkiem odcinka z ostrymi 
zakrętami, gdzie dodatkowo zostanie 
wykonane poszerzenie i przechyłka 
poprzeczna jezdni w celu zmniejsze-
nia siły odśrodkowej działającej na 
kierowców. Długość przebudowanego 
odcinka wynosi 435 metrów.

W przetargu startowało 10 ofe-
rentów. Wybrano Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Usługowo -Handlowe 
GAMEX mgr inż. Grzegorz Żurek 
z Osieka, które zaproponowało 1 
299 164,06 złotych i – podobnie jak 
w przypadku przebudowy ul. Nullo - 
96 miesięcy gwarancji na wykonane 
prace.

Obydwie inwestycje powinny 
zostać zakończone w sierpniu przy-
szłego roku.

Słowackiego i Nullo 

do remontu

Z dniem 1 września – po nie-
spełna półrocznej przerwie – do 
szkół wracają dzieci i młodzież. Jak 
tłumaczy polski rząd, jest to kolejny 
krok w stronę normalności. Wizyta 
na pierwszym lepszym przystanku 
autobusowym może jednak szybko 
zgasić ten entuzjazm. Publiczny 
transport zbiorowy wciąż podlega 
bowiem rygorom sanitarnym, które 
ograniczają wypełnienie autobusów 
przez pasażerów jedynie do połowy 
miejsc.

W razie przekroczenia tego li-
mitu, kierowca ma prawo odmówić 
dalszej jazdy, dopóki nadmiarowa 
grupa część pasażerów nie opuści 
pojazdu. Przedstawiciele Związku 
Komunalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” zapewniają, że doło-
żą wszelkich starań, aby umożliwić 
mieszkańcom sprawny transport. 
Zastrzegają jednak, że w związku 
z dalej obowiązującym ogranicze-
niem przewożonej ilości osób , mogą 
pojawić się utrudnienia na kursach 
obleganych przez uczniów.

Problemy mogą występować 
zwłaszcza w godzinach rannych 
i popołudniowych, kiedy uczniowie 
podróżuję do szkoły i z niej wracają. 
Dla miejskiego przewoźnika są to 
godziny szczytowe, gdyż w tym samym 

czasie wielu mieszkańców jedzie 
i wraca z pracy. Najgorzej może być 
we wtorki i piątki, czyli w dni targowe, 
kiedy dołączą do nich jeszcze osoby 
udające się na zakupy.

Sposobem na rozładowanie 
tłoku i umożliwienie podróży dla 
jak największej ilości osób ma być 
uruchamianie dodatkowych auto-
busów, zabezpieczających przewóz 
wszystkich uczniów i pozostałych 
pasażerów. Należy jednak pamiętać, 
że dodatkowe kursy, to nie tylko pro-
blem finansowy dublowanych prze-
jazdów. - Istotniejszym ograniczeniem 
jest liczba wozów i kierowców do ich 
obsługi, która jest określona i zaan-
gażowana na pozostałych kursach 
naszych linii. Możemy zatem korzy-
stać, o ile w danym momencie będzie 
to możliwe, jedynie z autobusów re-
zerwowych – czytamy w komunikacie 
wydanym przez Związek.

W związku z tym, Zarząd ZKG 
„KM” w Olkuszu prosi o wyrozumia-
łość wszystkich tych, których mogą 
dotknąć utrudnienia.  - Ze swej strony 
dołoży wszelkich starań, aby pomi-
mo tej mało przewidywalnej i nadal 
nadzwyczajnej sytuacji, utrudnień 
komunikacyjnych w początkowym 
okresie wznowienia stacjonarnej 
nauki nie było wcale, lub było ich 
jak najmniej – podkreśla Tadeusz 
Chwast, Przewodniczący Związku 
Komunalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

KLUCZE
Wiola�Woźniczko,�fot.�Rafał�Jaworski

Tuż przed rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego 26 uczniów 
z gminy Klucze odebrało stypendia 
za osiągnięcia w nauce.  Uroczy-
stość odbyła się w miniony piątek 
na stadionie w Kluczach. 

Stypendia za bardzo dobre wyniki 
w nauce i osiągnięcia edukacyjne 
otrzymali: Illia Chobitko ze Szkoły 
Podstawowej w Chechle, Małgorzata 
Antonik i Krzysztof Domagała ze 
Szkoły Podstawowej w Rodakach, 
Kamil Foryś ze Szkoły Podstawo-
wej w Jaroszowcu, Julia Stelmach 
i Paweł Wdowik ze Szkoły Podstawo-
wej w Kwaśniowie Dolnym, Jagoda 
Sosnowska ze Szkoły Podstawowej 
w Ryczówku.

W gronie stypendystów są tak-
że uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Bydlinie: Łukasz Gil, Aleksandra 
Tarnówka, Anna Grzanka, Amelia 
Świda, Maja Rosół i Patryk Smentek. 
Najliczniejszą grupę nagrodzonych za 
swoje osiągnięcia stanowią uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kluczach: Oli-
wia Główczyńska, Wojciech Bensch, 

Weronika Dyda, Milena Juniak, Ja-
goda Kurkowska, Robert Markowski-
-Przeliorz, Wojciech Mrówka, Helena 
Myszewska, Cezary Rajba, Karolina 
Rudy, Lena Dudek, Natalia Mrówka 
i Tomasz Łaskawiec.

Jak informuje kluczewski urząd, 
jednorazowe stypendium otrzymali 
finaliści kuratoryjnych konkursów 
przedmiotowych i tematycznych oraz 
uczniowie, którzy z egzaminu ósmo-
klasisty uzyskali co najmniej 75 proc. 
punktów, a ich średnia ocen z zajęć 
obowiązkowych na świadectwie wy-
nosiła co najmniej 5,0. W tym roku 
dodatkowo stypendium otrzymali 
uczniowie, którzy uzyskali bardzo 
wysokie wyniki z egzaminów ósmo-
klasisty, choć ich średnia ocen na 
świadectwie ukończenia klasy ósmej 
była nieco niższa.

Stypendia i promocyjne gadżety 
gminy Klucze wręczyli najlepszym 
uczniom wójt gminy Klucze Norbert 
Bień oraz dyrektor Gminnego Zespołu 
Oświaty Jarosława Kraszewska. 

Wszystkim wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy!

Stypendia dla najzdolniejszych

POWIAT
Wiola�Woźniczko,�fot.�Biuro�Prasowe�
UMWM

OSP Olkusz i OSP Wierzcho-
wisko otrzymały namioty z wypo-
sażeniem w ramach Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej. W całym 
regionie otrzymało je 50 strażac-
kich jednostek, a także Komenda 
Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej w Krakowie oraz Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie.

Jak informuje Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, 
namioty w czasie epidemii będą wyko-
rzystywane jako polowe izby przyjęć 
(w razie potrzeby zostaną w nich 
wydzielone miejsca dla chorych). 
Ponadto będą mogły służyć jako ma-
gazyny dla leków, środków ochrony 
osobistej czy sprzętu medycznego. 
- Po wybuchu pandemii pierwszy 
etap naszych działań skierowaliśmy 
w stronę małopolskiej służby zdrowia, 
a wszystko po to, by chronić zdrowie 
i życie mieszkańców. Pamiętaliśmy 

także o wsparciu strażaków, którzy 
natychmiast włączyli się do walki 
z rozprzestrzeniającym się korona-
wirusem. Było to możliwe nie tylko 
dzięki unijnym dotacjom, ale także 
dzięki dobrej i sprawnej współpracy 
z naszymi partnerami. Za ich po-
średnictwem ta pomoc bardzo szybko 
docierała tam, gdzie była najbardziej 
potrzebna – mówi marszałek Witold 
Kozłowski.

Namioty wchodzą w skład pakie-
tu medycznego Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej. Zostały sfinanso-
wane m. in. z funduszy europejskich. 
Każdy namiot został wyposażony 
w przyczepę transportowa, agregat 
prądotwórczy lub nagrzewnicę ole-
jową, 10 łóżek polowych, 10 foteli/
krzeseł składanych, stolik polowy 
oraz śpiwory. - Planując założenia pa-
kietu medycznego staraliśmy się, aby 
wszystkie służby, które za nie odpo-
wiadają, miały możliwość korzystania 
z nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych oraz z jak najlepszego sprzę-
tu. Służą temu między innymi środki 
unijne. Planując zakupy mieliśmy na 
uwadze także strażaków-ochotników, 
którzy o każdej porze dnia i nocy służą 
nam pomocą. 50 nowych namiotów 
z pewnością ułatwi im działania 
związane z walką z czyhającym na 
nas wirusem – mówi wicemarszałek 
Małopolski Łukasz Smółka.

Gdy epidemia się skończy, stra-
żacy będą mogli wykorzystywać 
namioty do swojej codziennej pracy, 
np. jako zaplecze medyczne dla po-
szkodowanych podczas wypadków 
masowych, tymczasowe miejsce do 
przechowywania osób, sprzętu, żyw-
ności. Przydadzą się również podczas 
organizacji kulturalno - sportowych 
imprez czy innych wydarzeń.

Namioty  
dla strażaków

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Wojewoda małopolski Łukasz 
Kmita jest już zdrowy. O tym, że 
dwukrotnie uzyskał ujemny wynik 
testu na obecność koronawirusa 
poinformował na swoim profilu na FB.

-Do wszystkich osób, które w tym 
okresie kierowały do mnie liczne 
wyrazy wsparcia, pozdrowienia i ży-
czenia powrotu do zdrowia mówię 
z serca płynące słowo - DZIĘKUJĘ. 

Nie zapomnę Waszej życzliwości. 
Zwracam się także do Was - Kochani 
- z apelem: przestrzegajmy zaleceń 
służb sanitarnych, korzystajmy z pły-
nów do dezynfekcji, nośmy maseczki 
- szczególnie w miejscach gdzie jest 
taki obowiązek, a także zachowujmy 
dystans społeczny. Wszystkie te dzia-
łania spowodują, że liczba zakażeń 
w naszym otoczeniu ma szansę być 
zdecydowanie zredukowana. Dbajcie 
o siebie i bądźcie zdrowi - pisze na FB 
wojewoda Łukasz Kmita.

Wojewoda  
jest już zdrowy

Takich rządowych środków wsparcia 
Małopolska nie otrzymała jeszcze nigdy. 
Nigdy też aplikowanie o dofinansowanie 
nie było tak proste. Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych, bo o nim mowa, 
ruszył i stał się tarczą dla samorządów 
i przedsiębiorców. Tarczą chroniącą je 
przed skutkami pandemii koronawirusa 
i dającą nadzieję na spokojną przyszłość. 
W poniedziałek środki w wysokości po-
nad 19 mln zł trafiły na konta zarówno 
powiatu olkuskiego, jak i sześciu gmin.

Przede wszystkim z myślą 
o Mieszkańcach i miejscach pracy

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
skierowany jest do samorządów, bo to one apli-
kują o środki, ale chcę podkreślić, że ideą tego 
programu realizowanego przez Rząd Premiera 
Mateusza Morawieckiego jest szeroka pomoc 
skierowana do Mieszkańców. Inwestycje, które 

będą realizowane dzięki przekazanym środkom, 
służą przede wszystkim Mieszkańcom konkret-
nych miejscowości. Pieniądze trafią także do 
przedsiębiorców, co z pewnością przełoży się na 
utrzymanie miejsc pracy i ich rozwój. Te środki 
będą kołem zamachowym dla całej gospodarki 
– podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Gigantyczne dofinansowanie 
w wyjątkowej formule

W ramach pierwszego naboru prze-
znaczona została kwota 6 mld zł, z czego  
5 mld zł przeznaczono dla gmin, a 1 mld zł dla 
powiatów. Pula dla Małopolski wyniosła łącznie 
556 030 760 zł. Jak zapowiedział Premier Mate-
usz Morawiecki, założeniem było to, że rządowe 
pieniądze w pierwszej edycji były przyznawane 
gminom i powiatom w formie przelewów, na ich 
wniosek – bez zbędnej biurokracji. Wnioski moż-
na było składać do 10 sierpnia 2020 r. 

Jak podkreśla wojewoda Łukasz Kmita, 
potężny zastrzyk finansowy został przewidziany 

również dla powiatu olkuskiego oraz gmin z jego 
obszaru. Dofinansowanie w wysokości ponad 
19 mln zł to kwota bezprecedensowa, która 
pozwala spokojnie myśleć o niezagrożonym 
rozwoju olkuskich samorządów i realizowanych 
tu inwestycjach. 

Fundusz dla wszystkich
W ramach przeprowadzonego naboru do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie wpłynęły łącznie 182 wnioski gmin (w tym 
miast na prawach powiatu) i 19 wniosków po-
wiatów. Oznacza to, że wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego w województwie ma-
łopolskim – uprawnione do otrzymania wsparcia 
– złożyły wniosek w terminie, na maksymalne 
kwoty określone w uchwale Rady Ministrów.

- Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych gminy, powiaty i miasta będą 
mogły wykorzystać np. na inwestycje w szko-
łach, przedszkolach, wodociągach, szpitalach 
czy domach pomocy społecznej, a także inne 

działania bliskie ludziom, podejmowane w na-
szych małych Ojczyznach. To Fundusz dla 
wszystkich samorządów i bardzo się cieszę, 
że wszystkie małopolskie samorządy złożyły 
wnioski w terminie – mówi wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita.

Środki już na kontach
1 września do małopolskich samorządów 

z konta Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie trafiło ponad pół mld zł. Jednorazowo 
przelewów na konta samorządów w takiej 
wysokości Małopolski Urząd Wojewódzki nigdy 
jeszcze nie dokonywał. Ta kwota jest nawet 
wyższa niż miesięczna transza uruchamiana dla 
wszystkich samorządów w ramach programu 
„Rodzina 500 plus”.

– Dyspozycja przelewu z konta Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego została dokona-
na rano 1 września i wszystkie samorządy w Ma-
łopolsce w tym dniu miały już środki na swoich 
kontach bankowych. To po raz kolejny pokazuje, 

że Rząd Premiera Morawieckiego zawsze do-
trzymuje słowa. Serdecznie gratuluję wszystkim 
gminom i powiatom w Małopolsce otrzymanego 
dofinansowania – zaznacza wojewoda małopol-
ski Łukasz Kmita.

Nie mówimy ostatniego słowa
Środki w ramach pierwszego naboru zostały 

już przekazane, ale to nie koniec. Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych trwa. Ma kolejną 
odsłonę dającą małopolskim samorządom 
realną szansę na spokojną przyszłość mimo 
epidemii. Kilka dni temu wystartował drugi 
nabór. Wnioski o dofinansowanie można 
składać elektronicznie do 30 września 2020 r. 
na specjalnym formularzu, który został opubliko-
wany na stronie Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie. Łącznie na realizację 
I i II etapu Funduszu Inwestycji Lokalnych polski 
rząd przewidział kwotę 12 mld zł. 

Prawie 20 mln zł już na kontach samorządów w powiecie olkuskim
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Spółka CPK opublikowała 
niedawno raport z pierwszego 
etapu konsultacji społecznych 
dotyczących programu budowy 
sieci szybkich połączeń kolejowych 
w naszym kraju. Wynika z niego, iż 
prace nad wytyczeniem torowisk 
biegnących przez teren naszego 
powiatu wciąż trwają i że miesz-
kańcy nadal będą mogli zgłaszać 
swoje uwagi do przygotowywanego 
projektu.

W lutym bieżącego roku wielu 
mieszkańców okolicznych miejsco-
wości zelektryzowała wiadomość 
dotycząca wstępnej propozycji prze-
biegu tras kolei dużych prędkości ma-
jących przeciąć nasz powiat. Zgodnie 
z zaprezentowanymi dokumentami, 
w naszym sąsiedztwie mają pojawić 
się dwie nowe linie kolejowe zbiega-
jące się w Węźle Małopolsko-Śląskim. 
Celem inwestycji jest połączenie 
Krakowa z Centralną Magistralą 
Kolejową, Katowicami i Oświęcimiem.

Informacja ta z zadowoleniem 
przyjęta została przez wielu miesz-
kańców Srebrnego Grodu, którzy od 
wielu lat marzą o budowie połączenia 
kolejowego ze stolicą Małopolski. 
Optymizm i radość szybko zastąpiły 
jednak uczucia strachu i oburzenia. 
Wszystko dlatego, że warianty zapro-
ponowane przez spółkę wytyczone 
zostały przez tereny, na których 
znajduje się obecnie wiele domów 
mieszkalnych.

Po co były te konsultacje?
Jak informują przedstawiciele 

spółki, ogólnopolskie konsultacje 
Strategicznego Studium Lokalizacyj-
nego Centralnego Portu Komunika-
cyjnego miały miejsce od 10 lutego 
do 10 marca bieżącego roku. Można 
było wziąć w nich udział poprzez 
wypełnienie formularza na stronie 
internetowej projektu, przesłanie 
swoich uwag mailem lub tradycyjną 
pocztą bądź też poprzez złożenie ich 
osobiście w siedzibie spółki.

Celem akcji było zebranie opinii 
w sprawie propozycji wytyczenia 
korytarzy o szerokości od kilku do 
kilkudziesięciu kilometrów, w których 
zostaną zaprojektowane przebiegi linii 
kolejowych i inwestycji drogowych. 
W wyniku konsultacji Spółka CPK 
otrzymała ponad 146 tys. komenta-
rzy. Wśród nich znalazły się również 
uwagi dotyczące realizacji inwestycji 
w rejonie ziemi olkuskiej.

Jakie płyną z nich wnioski?
W opublikowanym przez spółkę 

komunikacie czytamy, iż na udostęp-
nionych wiosną mapach oprócz gra-
nic korytarzy zostały zaprezentowane 
orientacyjne wstępnie proponowane 
przebiegi nowych linii kolejowych 
i dróg, których ostateczny kształt nie 
został na razie przesądzony. W związ-
ku z tym autorzy raportu nie odnieśli 
się do poszczególnych uwag i propo-
zycji zmian przebiegu linii kolejowej.

W dokumencie zawarto jednak 

stwierdzenie, że tory łączące Kraków 
i Katowice mogłyby przebiegać wzdłuż 
autostrady A4 lub wzdłuż istniejącej 
linii kolejowej nr 133, z możliwością 
odgałęzienia w kierunku Olkusza. 
Umożliwiłoby to poprowadzenie 
trasy przez tereny o mniejszej inten-
sywności zabudowy oraz ominięcie 
obszarów Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej o największych walorach 
przyrodniczych, krajobrazowych 
i turystycznych.

- Obydwa rozwiązania pozwolą na 
stworzenie połączeń zarówno w relacji 
Kraków – Katowice, jak również Kra-
ków – Olkusz – Centralna Magistrala 
Kolejowa. Potencjalne odgałęzienie 
w kierunku Olkusza może być loka-
lizowane pomiędzy Krzeszowicami 
a Trzebinią lub pomiędzy Rudnem 
a Trzebinią – czytamy w raporcie.

Co dalej?
Drugim etapem konsultacji pro-

gramu inwestycyjnego CPK będzie 
postępowanie z udziałem mieszkań-
ców prowadzone w ramach stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. W trakcie tych działań 
mieszkańcy będą mogli zapoznać 
się ze zmodyfikowanym projektem 
uwzględniającym wynik wiosennych 
konsultacji, a także ze sporządzoną 
do tego projektu prognozą oddziały-
wania na środowisko.

Osoby zainteresowane planami 
inwestycyjnymi spółki będą mogły 
zatem ponownie wypowiedzieć się na 
temat propozycji przebiegu koryta-
rzy inwestycji liniowych. Dokument 
przedłożony do oceny oddziaływania 
na środowisko będzie opracowany 
z uwzględnieniem uwag z tegorocz-
nych konsultacji.

Warto nadmienić, iż od lipca 
bieżącego roku wszystkie warianty 
przebiegów linii kolejowych są przed-
miotem rozmów w ramach spotkań 
ekspertów CPK z przedstawicielami 
gmin, przez teren których przechodzą 
inwestycje wytypowane do realizacji 
w pierwszej kolejności i dla których 
w ciągu najbliższych tygodni będą 
ruszały tzw. inwentaryzacje przy-
rodnicze.

Co dalej z kolejami dużych 
prędkości? 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz                                                                                      

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR WYDZIAŁU 
DROGOWO – INWESTYCYJNEGO

pełny etat
Więcej informacji na stronie internetowej 

www.umig.olkusz.pl
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OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
  STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR WYDZIAŁU 
DROGOWO – INWESTYCYJNEGO

pełny etat
Więcej informacji na stronie internetowej 

www.umig.olkusz.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 
8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pod nazwą
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  

w powiecie olkuskim (VI)”
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób 
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  
01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU:   
3 934 234,59 zł 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej 
zarejestrowane w PUP Olkusz.
Wsparciem objęte zostaną osoby należące przynajmniej do jednej 
z niżej wymienionych grup:
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- kobiety.
Ponadto wsparciem objęci zostaną pracownicy przedsiębiorstw, na 
których wynagrodzenia pracodawca otrzyma dofinansowanie lub 
osoby fizyczne niezatrudniające pracowników, które otrzymają dofi-
nansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

FORMY WSPRACIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE
W ramach projektu RPO planujemy objąć wsparciem 266 osób bez-
robotnych z terenu powiatu olkuskiego z tego:
- stażami – 176 os.
- dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 70 os.
- szkoleniami – 5 os.
- pracami interwencyjnymi –  15 os.

oraz 290 osób pracujących lub samozatrudnionych - instrumentami 
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na-
leżnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej. 
Instrumenty dofinansowania zawarte są w artykułach 15 zzb i 15 zzc 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.). 
Ponadto każdy bezrobotny uczestnik projektu otrzyma wsparcie 
w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 
EFEKTY PROJEKTU
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 
uczestników projektu na poziomie:
- osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób 
długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – 
na poziomie co najmniej 44,3%.
 
SŁOWNIK POJĘĆ:
•	Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształce-

nie co najwyżej średnie.
•	Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprze-

rwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy 
zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP, w czasie którego 
osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

  
REKRUTACJA DO PROJEKTU
STAŻE – rekrutacja zamknięta
SZKOLENIA – rekrutacja w toku
DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – rekrutacja 
wstrzymana
PRACE INTERWENCYJNE  - rekrutacja zamknięta

W procesie rekrutacji zostanie zapewniona dostępność projektu dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zachowana zostanie zasada 
równości szans płci.
W ramach projektu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia 
przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia spo-
łecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO, w tym w szcze-
gólności byłym uczestnikom RPO WM z PI 9i.
 
GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?
Informacji na temat możliwości uczestnictwa w projekcie udzielają:
- doradcy klienta (zgodnie z przypisanymi „literami”),
Informacje na temat form aktywizacji:
- STAŻE pok. nr 22 – tel. 32 6434348 wew. 221 
- PRACE INTERWENCYJNE  pok. nr 16 – tel. 32 6434348 wew. 238 
- SZKOLENIA – pok. nr 20 tel. 32 6434348 wew. 250
- DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – pok. nr 18 tel.  
32 643 43 48 wew. 227

ZGŁOŚ  
INTERWENCJE
TEL. 32 754 44 77
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R E K L A M A

BUKOWNO
Agnieszka�Zub,�fot.�organizator

235 uczestników z kilkunastu 
miejscowości wzięło udział w XVIII 
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, 
który odbył się w niedzielę, 30 
sierpnia, w Bukownie. Organi-
zatorem imprezy był UKS KUSY 
wraz z MOSiR Bukowno. W tym 
roku, ze względu na obostrzenia 
sanitarno-epidemiologiczne zwią-
zane z pandemią koronawirusa, 
formuła imprezy była inna niż 
dotychczasowe.

Rodzinne Rajdy Rowerowy w Bu-
kownie od lat cieszą się ogromną 
popularnością nie tylko wśród buko-
wian, ale również pośród mieszkań-
ców dalszych miejscowości. Niestety 
w tym roku w związku ze wzrostem 
zagrożenia epidemiologicznego w po-
wiecie, ponownym zmniejszeniem 
liczby uczestników mogących brać 
udział w tego rodzaju imprezach oraz 
negatywną decyzją Państwowego 
Inspektora Sanitarnego, a także w  
trosce o bezpieczeństwo uczestników 
rajdu, jego formuła musiała zostać 
zmieniona. Przede wszystkim nie 
było więc startu grupowego. Każdy 
uczestnik mógł w dowolnym czasie 
pokonać znaną z poprzednich edycji 
trasę rajdu (Bukowno – Podlesie – 
Bór Biskupi – Bukowno) lub wybraną 
przez siebie trasę o długości od 5 do 

15 km. Przejazd rowerzystów odbywał 
się indywidualnie lub w drużynach. 
Od godz. 10.00 do 16.00 na stadionie 
MOSiR można było odbierać pakiety 
startowe i zaraz potem wyjechać 
na rowerową przejażdżkę. W tym 
roku rowerzyści wyjeżdżali na trasę 
w jednakowych, tym razem różowych 
koszulkach. Niestety z powodu ob-
ostrzeń nie było tradycyjnej kiełbaski 
z grilla i żurku z kuchni polowej.

W XVIII Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym wzięło udział 235 uczest-
ników (126 drużyn) m.in. z Krakowa, 
Jaworzna, Myślachowic, Olkusza, 
Klucz, Sławkowa, Trzebini, Sosnow-

ca, Bolesławia, Zedermana, Miecho-
wa, Dąbrowy Górniczej i Bukowna. 
Dla rowerzystów przewidziano wiele 
nagród, w tym cztery rowery gór-
skie i akcesoria rowerowe (bidony, 
pompki, lampki, liczniki itp.). Wa-
runkiem wzięcia udziału w konkursie 
z nagrodami było przesłanie swoich 
zdjęć z trasy w koszulce z rajdu 
wraz z numerem startowym drużyny 
i odpowiedź na pytanie konkursowe. 
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 
4 września na stronie internetowej 
www.rajdbukowno.pl.

Jak podkreślają uczestnicy im-
prezy, nawet zmieniona formuła rajdu 
okazała się strzałem w dziesiątkę.

– Wymarzona pogoda na rowe-
rową wycieczkę – mówi jeden z ro-
werzystów. – Żałujemy, że z powodu 
panujących obostrzeń nie było wspól-
nego biesiadowania, jak co roku, ale 
najważniejsze, że impreza w ogóle 
się odbyła. Z pewnością odwiedzimy 
Bukowno za rok.

Partnerzy imprezy: ZGH „Bole-
sław”, BolTech, GIANT Robert Gło-
wacki, ARKOP, Lodziarnia Karolczyk, 
PabloSport, Max Elektro, Black Red 
White, Intermarche Bukowno, Vilcore.

Kierownik i pomysłodawczyni 
rajdu: Grażyna Kowina-Świderek.

XVIII Rodzinny Rajd 
Rowerowy w Bukownie

OLKUSZ
Agnieszka�Zub

28 sierpnia w Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa 
dwóch interesujących artystów: 
Łukasza Kocjana i Samvela Pare-
muzyana. Sztuka każdego z nich 
to dwa zupełnie inne spojrzenia na 
rzeczywistość.

Nieczęsto zdarza się, żeby na 
wystawie w olkuskim BWA przed-
stawiano malarstwo dwóch artystów 
jednocześnie. Tym razem było inaczej. 
W jednym czasie i w jednym miejscu 
spotkali się Łukasz Kocjan i Samvel 
Paremuzyan, prezentując zwiedza-
jącym całkiem interesujące, choć 
odmienne, wizje artystyczne.

Łukasz Kocjan pochodzi z Ol-
kusza. Od 1979 r. mieszkał w Kra-
kowie, a obecnie w podkrakowskich 
Piekarach. Jest samoukiem. W jego 
twórczości szczególną rolę odgrywa 
malarstwo figuratywne. Swoje obrazy 
tworzy głównie w oleju i akrylu, sto-
sując często własne techniki. Używa 
laserunku i różnorodnych faktur. 
Interesują go sytuacje międzyludzkie, 
interakcje między ludźmi i paradoksy 
ich zachowań. Jego bohaterowie spra-
wiają wrażenie ukradkiem złapanych 
w kadrze, nieświadomych tego, że są 
podglądani i analizowani pędzlem 
malarza.

Samvel Paremuzyan urodził się 
w Armenii. Studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Erewaniu.

Pracował jako nauczyciel rysun-
ku i malarstwa w Liceum Artystycz-
nym, gdzie pełnił później funkcję 
dyrektora. Swoje prace wystawiał 
od 1964 r. w Armenii, Indiach, Ka-
nadzie, Francji, Gruzji, Rosji, Polsce 
i Czechach. W 2008 r. zamieszkał 
na stałe na Śląsku, w Tychach. Za 
swoją twórczość był nagrodzony 4 
razy brązowym, 2 razy srebrnym 
oraz złotym medalem państwowym. 
Od 2014 r. jest członkiem związku 

ZPAP w Warszawie, a od 2018 r. 
w Katowicach. Aktywnie organizuje 
swoje indywidualne wystawy i bierze 
udział w plenerach artystycznych, 
wystawach poplenerowych, wysta-
wach zbiorowych oraz konkursach 
artystycznych. Aktualnie pracuje 
jako terapeuta zajęciowy w Kolbarku. 
Swoją pracownię autorską prowadzi 
w Tychach.

A teraz kilka słów o prezentowa-
nej wystawie.

Na obrazach Łukasza Kocjana 
królują kobiety: często nagie lub 
skąpo ubrane. Artysta zwraca uwagę 
na detale – kobiece nogi, oczy, piersi. 
Na niektórych pracach pojawiają się 
wyłącznie nogi jako główny punkt ob-
razu, zaś na drugim planie pozostają 
przedmioty codziennego użytku. In-
teresująco, zwłaszcza w dobie LGBT, 
wypadają obrazy przedstawiające 
całujące się ze sobą kobiety, choć 
nie tylko one są bohaterkami prac 
artysty. Trzy obrazy Łukasza Kocjana, 
które można zobaczyć w olkuskim 
BWA, to autoportrety, z czego jeden 
– chyba najciekawszy – to autoportret 
zwielokrotniony (dokładnie taki tytuł 
nosi), czyli studium własnej twarzy 
w różnych ujęciach, wyrażających 

odmienne emocje: złość, zamyślenie, 
radość itd. Wśród prezentowanych 
dzieł znalazły się także dwa pejzaże.

Samvel Paremuzyan swoje prace 
tworzy w duchu surrealizmu. Jego 
obrazy poddają deformacji i geome-
tryzacji zastaną rzeczywistość, spra-
wiając, że odbiorca zaczyna widzieć 
ją inaczej niż dotychczas (widać tutaj 
wpływ m.in. Salvadora Dali). Niezwy-
kle ważną rolę odgrywa tu zestawia-
nie ze sobą w niespotykany sposób 
motywów, symboli (jabłko, sowa, 
zegar), postaci i przedmiotów, a także 
kolorów i kształtów, co powoduje, że 
twórczość Paremuzyana nosi w sobie 
ślady baśniowości, oniryzmu i magii. 
Artysta umiejętnie wprowadza do 
swojego malarstwa m.in. asamblaż, 
wykorzystując w malowanych przez 
siebie pracach np. łańcuszki, czy 
sznurek. Wśród prezentowanych prac 
nie brak portretów, martwej natury 
czy krajobrazów.

Wystawę malarstwa Łukasza 
Kocjana i Samvela Paremuzyana 
można oglądać w BWA Olkusz do 14 
września 2020 r.

Łukasz Kocjan  
i Samvel Paremuzyan  
– wystawa malarstwa
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie 
naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, 
kończyn dolnych i górnych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specja-
lista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler 
naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żyla-
ków, „pajączków” za pomocą skleroterapii, 
leczenie owrzodzeń. Kompresjoterapia 
(leczenie niewydolności żylnej), konsultacje 
z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. 
Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja telefoniczna 32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chi-
rurg, specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, 
ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 
17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 
799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabie-
gów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK w mie-
siącu 17:20‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. 
med. Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, 
zabiegi chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

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

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 
62 61 731. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki). 
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestra-
cja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wiel-
kiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 
8.00-17.00.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabili-
tacji Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 
pon., pt. Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz 
dla dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
15:45‒19:30. 

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. specjalista dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatologii 
estetycznej – botox, kwas hialuronowy, 
peelingi, laser frakcyjny i CO2 - odmła- 
dzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków  
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. 
Tel. 32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 
Dorota  Nowak lekarz  d iabeto log . 
Diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz 
powikłań. NZOZ „Zdrowie” ul. Zawierciańska 
14, Klucze. Rejestracja telefoniczna 32 642 
84 13 w godz. 8.00-18.00.

DIETETYK
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w 
Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety w 
chorobach: hashimoto, insulinooporności, 
cukrzycy i innych. Tel. 32 62 61 731. 

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na 
bezpłatne pobyty w celu poprawy stanu 
zdrowia i samodzielności. Dzienny Dom 
Opieki Medycznej „Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego nr 86. Więcej informacji można 
uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 606 114 901, 
600 342 549.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroentero-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER 
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

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

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, 
piątek od 15:00. Rejestracja telefoniczna od 
pon. do pt. od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 
668.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 16.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog 
i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 

„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
9:00‒12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-
-położnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwar-
tek 17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gine-
kologiczne, profilaktyka nowotworowa, 
leczenie zachowawcze nietrzymania moczu. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., 
śr., pt. 16‒19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista 
ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 
961. Pon., wt., pt. 15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista 
chorób wewnętrznych. Konsultacje alergo-
logiczne, pulmonologiczne i internistyczne. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER-MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

KARDIOLOG 
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 
kardiolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. 
Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej. 32 
6454470 pn-pt 10‒19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. Rejestra-
cja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specja-
lista kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz 
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysił-
kowy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 
28 (I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 
674.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.
Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista 
kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo 
serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. 
K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 
Czwartki od 14.00. www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, interni-
sta, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierowców, 
EKG, ECHO serca, USG tętnic szyjnych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. ŚRODA 16:30‒19:30. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista 
kardiolog. Specjalista chorób wewnętr-
znych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja 
telefoniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-
-MED”). Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 
15.). Wt. i pt. 17‒19. 
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, 
płukanie uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PONIEDZIAŁEK 15:30‒19:30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 
506 312 032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 
15‒18. 

Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. 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. 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzar-
trii, afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przeły-
kania). Tel. 32 62 61 731. 

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 
ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 
masaż, bańka próżniowa, ogniowa, antycel-
lulitowa. Gabinet "Twoja Aura" Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie 
chorób nerek, układu moczowego, nadciśnie-
nia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmie-
ście 11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. 

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

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

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 
61 731. 

Renata Mędrek – Januszek, specjalista neu-
rolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, ponie-
działki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.

Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu

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

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

Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. spe-
cjalista 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. 

Aby usunąć zaćmę na NFZ „OKO TEST” pod  
kierownictwem medycznym dr n. med. 
Violetty Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. 
Nullo 35B. Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 
9‒16. www.okotest.pl

Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i dorosłych: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kon-
taktowe, badania profilaktyczne. VIS-OPTICA, 
Olkusz al. 1000-lecia 20. Gabinet czynny 
codziennie od 14.00, w soboty 10.00 – 14.00. 
Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970. 

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

PEDIATRA 
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 leczenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, 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. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. 
USG, EKG, HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.
com/lekarzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, spe-
cjalista chorób noworodków. Profilaktyka 
dzieci zdrowych, leczenie dzieci chorych. 
USG: stawów biodrowych, mózgu, jamy 
brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14A. Rej. tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra 
specjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 
921, 505 988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podolo-
giakosmetyka.pl
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza 
na specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. 
Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1, 
tel.698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp.
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr 
Paulina Węglarz. Usługi kosmetyczne 
i lecznicze dla Twoich stóp. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko PZU). Tel. 517 
952 536. www.podologolkusz.pl 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA 
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 
Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychotera-
pii Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28. Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta 
Jarosz ul. Krakowska 3. Terapia małżeńska, 
nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. 
Tel. 516 067 571 www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psycho-
logiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycholo-
giczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specja-
lista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286 
603.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, psycholog, terapia krótkoter-
minowa. Tel. 512 331 430. www.pracownia-
terapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
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Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 
28. Czw. 14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 
89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, 
czw. 8-13, pt. 15-20. www.opoczynska-mora-
siewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka.  
Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. 
Wolbrom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 
510 120 408. 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
mgr Ilona Cudejko, osteopatia, terapia 
manualna, McKenzie, NDT BOBATH dla dzieci 
i niemowląt, masaże. Olkusz, ul. Skalska 4/20, 
tel. 882 956 945.
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna 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
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJO-
MED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok 
Skarbka) Tel. 600 585 055. www.fizjomed-
-olkusz.pl
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poope-
racyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 
885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-
-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro (Medesto).

CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjote-
rapia neurologiczna: udary mózgu, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.
fizjoterapia.olkusz.pl
Justyna Stasiak - technik masażysta. Usługi 
masażu medycznego, zabiegów rehabilitacyj-
nych (ćwiczeń), tapping i masaż kamieniami, 
z dojazdem do klienta. Tel. 535 287 970.

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. 
reumatologii, spec. chorób wewnętrznych, 
wtorek 16.00 – 18.00. Tel. 32 62 61 731. 

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-
18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 

CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr 
n. med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, 
lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 
8.00 – 11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.  

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

Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 
13.30, czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 
726 28 87, 668 525 532. 

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 godzi-
nach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 
27 37 wew. 37.

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 
14 (vis a vis kładki nad torami). Godziny 
przyjęć: pon., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; 
sob. od 8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.

Izabela Rup - Mastalerz lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek – 
piątek 9.00 – 18.00.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefo-
niczna: 602 276 667. 

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 
305 405. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. 
Nullo 35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek 
9.00 - 19.00, środa, piątek 9.00-13.00. Tel. 32 
754 25 18.

— CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomato-
logicznej Barbara Kucharzewska – Malik, 

specjalista chirurgii stomatologicznej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 
8‒14, śr. i pt. 12‒18, czw. 8.00-14.00. Reje-
stracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805 
027. Umowa z NFZ. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specja-
lista 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. 

TRYCHOLOG
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? 
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, 
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, dermato-
logia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. 
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikroderma-
brazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas 
hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi 
dematologiczne.

Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbo-
lesne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, 
ul. Dworska 19A tel. 690-960-150 www.
podologiakosmetyka.pl 

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermolo-
gie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, 
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, 
kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, 
ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabi-
net-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwar-
tek 14:00‒17:00. 

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje 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 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw 
kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 
603, www.usgolkusz.pl

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. spe-
cjalista 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.

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

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.  

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
4.09. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 Mariacka 6

5.09. Buchowieckiego 15 A - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

6.09. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

7.09. Al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

8.09. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 Mariacka 6

9.09. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

10.09. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 Krakowska 43

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A

Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICARabat 40 zł
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O G Ł O S Z E N I A

Olkusz

Studia inżynierskie
i licencjackie

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! 

 Kadry i płace w praktyce
 Marketing i zarządzanie sprzedażą
 Zarządzanie jakością
 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Karolina Warat

Studentka na kierunku
zarządzanie menedżerskie

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

R E K L A M A

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

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

 ǧ Sprzedam drewno rąbane, 
dowóz gratis, 100 zł/m3.  
Tel.(795)127003.

USŁUGI
 ǧ 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.

 ǧ Naprawa komputerów PC  
i laptopów. Tel.(601)623740.  
Dojazd do klienta.

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

od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(793)001819.

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 

gałęzi, elektryczne itp.  
Tel.(512)373245.

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pokoi. Tel.(799)914521

FINANSOWO - PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: 

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

warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. e-mail: 
pbmuz@interia.pl Tel.(501)384356.

MOTORYZACJA

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE

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

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

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

gotówka od ręki, płacę najlepiej. 
Tel.(793)001819.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI

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

ZAMEK RABSZTYN – OLKUSZ

Organizator: Współorganizatorzy: Patronat medialny: 

Dofinansowano  
ze środków samorządu  

Województwa Małopolskiego  
i Gminy Olkusz

Partnerzy:

18.09.2020 (piątek)
Bazylika pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
• 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 – „Tajemnice organów Hansa Hummla” - 

zwiedzanie średniowiecznej bazyliki  św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu 
połączone z prezentacją zabytkowych organów Hansa Hummla (liczba 
uczestników ograniczona)*

19.09.2020 (sobota) 
Rynek, Muzeum Regionalne PTTK (Rynek 20), Kolekcja Minerałów Ziemi 
Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko – Częstochowskiej  
(ul. Szpitalna 32), Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej (ul. Floriańska 8)

• 10.00 – 18.00 - Święto Gwarków Olkuskich
         W programie m.in:

• stoiska informacyjno-promocyjne na Rynku w Olkuszu
• gry miejskie typu quest pt. „Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich” oraz  

„Śladami herbów i gmerków olkuskich”
• bezpłatne zwiedzanie Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu, prezen-

tacja dawnych narzędzi górniczych i wystawy
• bezpłatne zwiedzanie Kolekcji Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamienia-

łości Jury Krakowsko – Częstochowskiej, pokazy filmów
• bezpłatne zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, pokazy 

dawnego i współczesnego sprzętu strażackiego
• plenerowa wystawa „Górnicze tradycje Srebrnego Miasta” na rynku

• 10.00 – 11.30 - Wycieczka „Śladami dawnego górnictwa” w Parku Rekre-
acyjno-Krajobrazowym „Silver Park” (liczba uczestników ograniczona)*

• 11.00 – 12.00, 15.00 – 16.00 - Spacer z przewodnikiem po olkuskiej 
starówce „Srebrnym Szlakiem Gwarków Olkuskich”. Start w Rynku 
przy Mobilnym Punkcie Informacyjnym – stoisku promocyjnym Gminy  
Olkusz. (liczba uczestników ograniczona)*

• 12.00 – 13.00 - Spacer z przewodnikiem „Śladami murów obronnych 
Olkusza”. Start w Rynku przy Mobilnym Punkcie Informacyjnym - sto-
isku promocyjnym Gminy Olkusz. (liczba uczestników ograniczona)*

• 14.00 – 18.00 - „Legendy olkuskich gwarków” happening - korowód na-
wiązujący do historii, tradycji i legend górniczych Olkusza w wykonaniu 
grupy teatralnej Glutaminian sodu

• 16.00  - 17.00 - Spacer z przewodnikiem „Tajemnice olkuskich klasztorów 
i kościołów”. Start w Rynku przy Mobilnym Punkcie Informacyjnym - sto-
isku promocyjnym Gminy Olkusz. (liczba uczestników ograniczona)*

• 19.00 – 20.00 – „Górnicze skarby bazyliki św. Andrzeja”. Zwiedzanie  
z przewodnikiem średniowiecznej bazyliki św. Andrzeja w Olkuszu. 
Start pod Bazyliką. (liczba uczestników ograniczona)*

20.09.2020 (niedziela)
Wzgórze zamkowe w Rabsztynie, Rezerwat przyrody Pazurek
•	 10.00	–	18.00	Dzień	Sarmacki	w	Rabsztynie	
           W programie m.in:

• rekonstrukcje historyczne
• gra terenowa „Skarby rabsztyńskiego zamku”
• zajęcia plastyczne dla dzieci
• stoiska informacyjno-promocyjne pod zamkiem

• 10.00 - Przemarsz wojsk, salwa honorowa oraz prezentacja Podolskiego 
Regimentu Odprzodowego i Małopolskiej Chorągwi Husarskiej

• 11.00; 15.00; 17.00 - Pokaz Małopolskiej Chorągwi Husarskiej, gonitwa 
do pierścienia oraz ścinanie w galopie

• 11.00 -Spacer z przewodnikiem wokół zamku połączony z prezentacją 
archiwalnych rycin i fotografii z XVIII i XIX w. (liczba uczestników ogra-
niczona)*

• 12.00 - Pokaz artylerii i broni czarnoprochowej
• 13.00; 16.00 - Prezentacja zwyczajów i strojów sarmackich, pokazy walki 

na szable
• 14.00 - Orszak weselny Gryzeldy Batorównej i Jana Zamoyskiego  

w Rabsztynie – rekonstrukcja historyczna, poczęstunek kołaczykami 
jurajskimi

Wydarzenia towarzyszące:
• 10.00 – 16.00 - Strefa aktywności: indywidualny rodzinny rajd rowe-

rowy i marsz nordic walking (meta pod Chatą Kocjana), rodzinne gry  
i zabawy. Szczegółowe informacje na temat rajdu i marszu, regulamin 
oraz zapisy na stronie www.mosir.olkusz.pl.

• 10.00 – 16.00 - Gra terenowa „Poznajemy tajemnice rezerwatu Pazurek” 
(start – parking leśny przy DW 783). Organizator: Nadleśnictwo Olkusz

• 12.00 – 16.00 – „Karaoke na ludowo” przy Chacie Kocjana, stoisko 
degustacyjne, możliwość odpłatnego zwiedzania Chaty Kocjana

Wszystkie działania bezpłatne; z uwagi na trwające prace budowlane Zamek Rabsztyn w 2020 r. nie 
jest udostępniony do zwiedzania. Udział w wydarzeniach na własną odpowiedzialność uczestników. 
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów związanych z pandemią, a w szczególności do 
zachowywania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa, a także stosowania się do regulaminu 
i związanych z nim procedur. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian 
w programie związanych z koniecznością dostosowania 
się do aktualnych przepisów związanych z pandemią.

* Zapisy (tel. 32 6421926,  
e-mail: it.olkusz@msit.
malopolska.pl)  
od 1.09.2020.  
W przypadku  
wolnych miejsc  
na żywo podczas  
wydarzenia

R E K L A M A


