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Mieszkańcy mówią „Dość!” 
- Coraz więcej z nich domaga 
się przywrócenia normalnej 
pracy przychodni. - Teleporada 
u okulisty i „zdalna” wizyta 
u dermatologa. Takiego scena-
riusza nie wymyśliłby nawet 
Bareja – komentują nasi czytel-
nicy, opisując swoje perypetie 
z lokalną służbą zdrowia.

Pacjenci  
chcą normalnego  

leczenia
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Krążący po Internecie żart 
mówi, że w 2020 roku Polacy 
w końcu zrozumieli pojęcie inflacji. 
Wszystko dlatego, że ceny towarów 
i usług nieustannie rosną. W górę 
idą również comiesięczne opłaty. 
Dobitnie pokazuje to opublikowany 
niedawno ranking wydatków na 
usługi komunalne. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak na tle innych miast 
powiatowych wypada Olkusz.

Główny Urząd Statystyczny poin-
formował, że wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w I półroczu 
2020 r. wyniósł 103,9% w stosunku 
do I półrocza 2019 r. Oznacza to 
ogólny wzrost cen o 3,9 %. Drożeje 
wszystko, z artykułami spożywczy-
mi na czele. Każdy z nas odczuwa 
to podczas codziennych zakupów. 
W górę idą również ceny usług oraz 
opłaty za prąd i gaz. Te zaś prowadzą 
do zwiększenia kosztów działalności 
gospodarczej, przerzucanych później 
na barki konsumentów.

Firma Curulis – Doradztwo Sa-
morządowe opublikowało niedawno 
ranking wydatków komunalnych 
mieszkańców miast będących jedno-
cześnie siedzibą powiatów oraz miast 
na prawach powiatu. Już po raz trzeci 
autorzy zestawienia wzięli pod uwag 
wszystkie tego typu samorządy w na-
szym kraju. Powstało ono poprzez 
oszacowanie rocznych kosztów, jakie 
obciążają przeciętną polską rodzinę 
z zakresu usług komunalnych.

Statystyczna polska rodzina
Obliczenie wydatków odbyło się 

przy użyciu modelu uwzględniające-
go: średnie zużycie wody i ścieków, 
powierzchnię mieszkania, często-
tliwość korzystania z komunikacji 
miejskiej oraz wjazdów samochodem 
do centrum miasta. Według autorów 
raportu, statystyczna rodzina w na-
szym kraju składa się z dwóch osób 
dorosłych i dwójki dzieci.

Jej członkowie posiadają miesz-
kanie o powierzchni 74 m2 i zużywają 
rocznie 33,7 m3 wody i ścieków 
na osobę. Ponadto przez 48 godzin 
w roku zajmują płatne miejsce do 
parkowania a każdy z jej członków 
108 razy w roku korzysta z komu-
nikacji publicznej. Uwzględniając te 
parametry, średnie wydatki na usługi 
komunalne w miastach powiatowych 
w 2020 r. wynoszą 3422 zł rocznie na 
rodzinę i są o ponad 400 zł większe 
niż w 2019 r.

W całym kraju coraz drożej
Z lektury raportu wynika, iż 

w tym roku najmniejsze wydatki po-
noszą mieszkańcy Zambrowa, gdzie 
na usługi komunalne wydaje się 
rocznie 1611 zł. Wzrost kosztów wy-
niósł tam zaledwie 2,64%. Na końcu 
rankingu uplasowało się zaś Choszcz-
no, odnotowując wzrost wydatków aż 
o 28,95% (do 4926 zł). Różnica między 
najtańszym a najdroższym miastem 
kształtuje się na poziomie 3315 zł.

- Już rok 2019 przyniósł wzrost 
cen naszego koszyka usług komunal-
nych o 9%, znacznie ponad poziom 

inflacji, wzrostu gospodarczego czy 
też wzrostu wynagrodzeń. Wydawało 
się, że jest to w znacznym stopniu 
efekt odłożonych podwyżek z 2018 
roku i w 2020 roku ceny powinny 
się już stabilizować. Nic bardziej 
mylnego. Przeciętna wartość usług ko-
munalnych w miastach powiatowych 
wzrosła o ponad 14% do poziomu 
3422 zł. Za ten wzrost w zdecydo-
wanym stopniu odpowiada odbiór 
odpadów. Tu wzrost ponoszonych 
przez mieszkańców kosztów wyniósł 
aż 42%! – wyliczają autorzy raportu.

A jak jest u nas?
W pierwszym zestawieniu, opu-

blikowanym w 2018 r., wydatki 
mieszkańców Olkusza w zakresie 
usług komunalnych wyniosły 2 
526,51 zł rocznie. W ubiegłym roku 
opłaty „podskoczyły” do 2604,47 zł. 
W najnowszej edycji Srebrny Gród 
znalazł się na 194 pozycji z kosztami 
na poziomie 3539,35 zł rocznie. Za-
pytaliśmy autorów raportu o to, co 
przyczyniło się do takiego wzrostu. 
Z udzielonej odpowiedzi wynika, że 
miały na to wpływ przede wszystkim 
galopujące w całym kraju ceny wy-
wozu śmieci i co za tym idzie zmiana 
wysokości stawki opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych w naszym 
mieście.

 - W zeszłorocznej edycji rankingu 
stawka jaka została uwzględniona 
dla Olkusza  wynosiła 9,50 zł za 
osobę, podczas gdy w 2020 r. wyno-
si ona  22,00 zł. Biorąc pod uwagę 
przyjęte założenia dotyczące modelu 

rodziny daje to zmianę w wysokości 
kosztów na poziomie 600 zł w skali 
roku. Dodatkowo, zgodnie z taryfą 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
zwiększeniu uległy ceny wody (z 6,07 
zł brutto w 2019 r. do 6,19 zł brutto 
w 2020 r.)  i ścieków (z 10,23 zł brutto 
w 2019 r. do 10,30 zł brutto w 2020 
r.). Jednocześnie uległa zmniejszeniu 
wysokość dopłaty do 1m3 wody 
i ścieków w porównaniu do 2019 
r., co w konsekwencji przełożyło się 
na wzrost obciążenia mieszkańców 
– tłumaczy Aleksandra Hochenzy, 
kierownik Działu Ekonomicznego 
w firmie Curulis Sp. z o. o.

A jak wygląda sytuacja 
u naszych sąsiadów?

Miechów znalazł się na 149 po-
zycji w rankingu. Roczne koszty usług 
komunalnych uplasowały się tam na 
poziomie 3274,72 zł. W Krakowie 
(miejsce nr 181) za to samo zapłacić 
trzeba 3463,62 zł. Mieszkańcy Za-
wiercia płacą 3533,38 zł, co dało te-
mu miastu 193 lokatę.  Koszty usług 
komunalnych w Dąbrowie Górniczej 
, która znalazła się na 273 miejscu 
w zestawieniu, wynoszą 4 001,81 zł. 
Na 293 miejscu – z kwotą na poziomie 
4177,38 zł – znalazło się Jaworzno. 
Tym razem najdrożej jest w Chrzano-
wie (299 miejsce), gdzie rocznie trzeba 
wydać 4215,94 zł.

Z pełnym raportem można zapo-
znać się na stronie: www.curulis.pl

Koszty życia rosną

BUKOWNO
Agnieszka�Zub

117 osób z różnych miast 
Polski wzięło udział w III Ogól-
nopolskim Spływie Kajakowym 
„TYLKO DLA ORŁÓW. SZTOŁA 
2020”. Spływ odbył się 5 września 
na odcinkach: Bukowno Przystań 
– Sławków-Piernikarka. Organiza-
torem imprezy była Fundacja Kaja-
kowa Tołhaj-Gdk, przy współpracy 
Miasta Bukowno oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Oficjalne otwarcie imprezy, 
z udziałem władz Miasta i dyrekcji 
MOSiR, odbyło się w sobotę rano przy 
Domu Turysty „TRAMP”. Podobnie 
jak przed rokiem, tegoroczny spływ 
kajakowy odbywał się na znanej już 
uczestnikom trasie, wynoszącej ok. 
17 kilometrów. Jej początek znaj-
duje się w Bukownie, przy dawnym 
Ośrodku „Leśny Dwór”, natomiast 
zakończenie to sławkowska „Pierni-
karka”. Jak podkreślali organizatorzy 
imprezy, spływ Sztołą nie należy do 
łatwych. Mimo pozornie prostego 
pierwszego odcinka, w kolejnych 
uczestnicy napotykają na sporo trud-
ności: powalone drzewa, wypłycenia, 
zatopione gałęzie, temperatura wody. 

Podczas pokonywania 17-kilometro-
wej trasy kajakarze niejednokrotnie 
musieli przeciągać kajaki przez 
różne przeszkody, zmagać się z gę-
stym błotem, przenoskami i innymi 
utrudnieniami. Już przy przystani 
początkowej w Bukownie pojawiły się 
pierwsze trudności, między innymi 
związane z wartkim prądem Sztoły. 
W czasie całej trasy niejednokrotnie 
trzeba było przenosić kajaki, zmagać 
się z błotem, powalonymi drzewami 
i wypłyceniami.

Na przystani końcowej, czyli 
w „Piernikarce”, na kajakarzy czekał 
słodki poczęstunek, zaś wieczorem 
przy DT „TRAMP” odbyło się poże-
gnalne ognisko, podczas którego 
wręczono puchary dla drużyn, medale 
i dyplomy. 

I miejsce za najliczniejszy udział 
w wydarzeniu zdobyła drużyna KA-
JAKOWY SOSNOWIEC.

III Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
„TYLKO DLA ORŁÓW. SZTOŁA 2020” 
odbywał się pod honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta Bukowno 
Mirosława Gajdziszewskiego.

Partnerzy imprezy: MOSiR So-
snowiec, Miasto Sławków, Bank 
PKO BP, Polski Związek Kajakowy, 
„Przegląd Olkuski”.

Tylko dla Orłów. 
Sztoła 2020 

Od kilku tygodni do naszej re-
dakcji coraz częściej zgłaszają się 
mieszkańcy, skarżący się na proble-
my z wizytami u lekarzy. Od chwili 
wybuchu epidemii w większości 
okolicznych przychodni przyjmują-
cych pacjentów w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
funkcjonują tzw. „teleporady”.

Rozwiązanie to  świetnie spraw-
dza się w przypadku kontaktu z le-
karzem rodzinnym w sprawie prostej 
recepty i wypisania zwolnienia lekar-
skiego z pracy. Problemy zaczynają 
się w momencie, gdy konieczna jest 
wizyta u lekarza specjalisty. Ci bo-
wiem, w obawie przed wirusem, dla 
„dobra swojego i pacjentów”, nie chcą 
przyjmować ich osobiście. Leczenie 
odbywa się więc przez telefon.

Taka forma sprawowania opieki 
medycznej stanowi ogromną nie-
dogodność dla pacjentów. Często 
dochodzi do sytuacji, kiedy lekarz 
dermatolog lub okulista prosi pa-
cjenta o przysłanie zdjęcia chorego 
narządu. – Ciekawe, czy jak będę 
potrzebować badania ginekologiczne-
go, to też będę musiała wysłać fotkę 
zrobioną telefonem komórkowym? – 
ironizuje Pani Ewa, która zwróciła się 
do nas z prośbą o interwencję.

Nasi czytelnicy wskazują również 
na podwójne standardy stosowane 
przez niektórych medyków. - Jak to 
jest, że ci sami lekarze, którzy boją 
się spotkać z osobami leczonymi na 
NFZ, nie mają problemu z tym, 
żeby przyjmować ich po godzinach 
w prywatnych gabinetach? – pytają 
rozżaleni pacjenci.

Postanowiliśmy poprosić o ko-
mentarz w tej sprawie przedsta-
wicieli Ministerstwa Zdrowia oraz 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Jak wynika z nadesłanych odpowie-
dzi, udzielanie świadczeń w trybie 
ambulatoryjnym nie jest zakazane 
w świetle obowiązujących przepisów. 
Co więcej, realizowanie teleporad nie 
uprawnia podmiotu leczniczego do 
całkowitego zaprzestania udzielania 
porad ambulatoryjnych.

- Mogą one być udzielane wy-
łącznie w przypadkach, gdy ocena 
stanu zdrowia i zakres niezbędnych 
czynności do zrealizowania na rzecz 
pacjenta nie wymaga osobistej obec-
ności personelu medycznego. W od-
niesieniu do innych sytuacji, porada 
zdalna powinna zakończyć się infor-
macją o potrzebie bezpośredniej wizy-
ty w placówce. Teleporada nie może 
bowiem skutkować pogorszeniem 
stanu zdrowia pacjenta ze względu 
na opóźnienie rozpoznania stanu 
chorobowego lub brak zastosowania 
właściwego postępowania diagno-
styczno-leczniczego – wyjaśnia Jaro-
sław Rybarczyk, główny specjalista 
w Biurze Komunikacji Ministerstwa 
Zdrowia.

Co istotne, w przypadku poradni 
specjalistycznych teleporada może 
być realizowana wyłącznie u osób 
kontynuujących leczenie, zgodnie 
z ustalonym planem oraz stanem 
klinicznym pacjenta. - Jeśli pacjent 
ma problem z uzyskaniem pomocy 
medycznej, powinien taki fakt zgłosić 
do Narodowego Funduszu Zdrowia, 
np. dzwoniąc na bezpłatną, całodobo-
wą Telefoniczną Informację Pacjenta 
800 190 590. Wszystkie tego typu 
sygnały są przez nas szczegółowo 
wyjaśniane – mówi Sylwia Wądrzyk, 
Rzecznik Prasowy Narodowego Fun-
duszu Zdrowia.

wykładowczyni Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej, członkini
i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

lekarka medycyny, psychoterapeutka

certyfikowana psychoterapeutka
i superwizorka Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii

Msza żałobna odbędzie się

Po zakończeniu mszy kondukt żałobny wyruszy na cmentarz parafialny
w Bukownie.

Msze Święte w intencji Dagmary Kuczyńskiej–Ginko odprawione zostaną
w rocznicę urodzin – 15 czerwca 2021 i z okazji rocznicy śmierci – 10 września 2021.

12 września 2020 roku o godzinie 13:00 w kościele parafialnym pod wezw. 
św. Andrzeja Boboli w Bukownie. 

pisała dla nas wiersz i nie przestała pisać
„dopóki życia wystarczy”

a nie starczyło życia
(…)

możemy mówić i milczeć to nie ma teraz znaczenia
ważne żebyśmy szli i doszli do zobaczenia
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

Od kilku dni w Wolbromiu 
funkcjonuje nowy obiekt spor-
towo-rekreacyjny - zarządzana 
przez Dom Kultury kryta pływal-
nia. Miłośnicy sportów wodnych 
z bliższej i nieco dalszej okolicy 
czekali na tę chwilę od ponad 3 
lat, bo to wtedy wyłączono z użyt-
kowania doraźnie wyremontowaną 
starą krytą pływalnię. Zapytaliśmy 
pierwszych użytkowników o ich 
wrażenia i opinie.

Jak informują władze Wolbromia 
- licząca kilkadziesiąt lat stara kryta 
pływalnia, ze względu na jej zły stan 
techniczny została wyburzona rok 
temu. Wolbromianie jednak pamięta-
ją, że zanim to nastąpiło, przekazany 
w zarząd Domowi Kultury obiekt 
usiłowano modernizować i wzbogacać 
jego ofertę – m. in. powstała tam nowa 
grota solna, zamontowano nowocze-
sny system pomiaru czasu przebywa-
nia na pływalni i opłat. Ostatecznie 
poniesione koszty uznano za niewy-
starczające, aby stary, nieefektywny 
energetycznie i zagrażający bez-
pieczeństwu z powodu złego stanu 
dachu budynek obronił się wobec 
współczesnych wymogów i potrzeb - 
zapadła decyzja o konieczności jego 
całkowitej likwidacji. W jego miejsce 
specjaliści branży architektonicznej 
oraz projektowej z TKHolding – Archi-
tecture Truszczyński & Kobierzewski 
zaprojektowali zupełnie nową krytą 
pływalnię z dodatkowymi atrakcjami.  

Otwarty oficjalnie 5 września 
2020 r. nowy obiekt, który już na 
pierwszy rzut oka wydaje się większy 
niż stara pływalnia, obok basenu 
sportowego z 6 torami pływackimi 
posiada strefę „spray park” dla 
najmłodszych dzieci, saunarium 
z sauną rytualną, strefą schładzania, 
miejscem wypoczynku oraz dwiema 
saunami rozgrzewkowymi (suchą 
i parową), jest też jacuzzi i wanna 

z przeciwprądem. Do dyspozycji 
użytkowników oddano także nie-
wielką kawiarnię. Obiekt, zgodnie 
ze współczesnymi wymogami, jest 
wyposażony w udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 

Inwestycja powstała  kosztem 
13,5 mln złotych z czego 8,1 mln. zł. 

to preferencyjna pożyczka udzielona 
Gminie Wolbrom przez Województwo 
Małopolskie, a 3,5 mln zł. „wychodził” 
jako dotację z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki dyrektor DK Piotr Gamrot.

Pytani przez nas o wrażenia 
pierwsi użytkownicy nowego obiektu 
podzielili się zasadniczo na dwie gru-
py: jedni zwyczajnie bardzo cieszyli 
się z powrotu basenu i oferowanych 
tu wodnych atrakcji na lokalny ry-

nek, narzekając trochę na wysokie 
ceny. Inni okazywali rozczarowanie, 
bo ich zdaniem piękny z zewnątrz 
obiekt, wybudowany za tak ogrom-
ne pieniądze, wewnątrz zawiódł ich 
oczekiwania, bo basen jest zbyt płytki, 
a atrakcji mało... Krótko mówiąc – jak 
zwykle trudno dogodzić wszystkim. 

Jedno jest pewne – Wolbrom, mimo 
dużego potencjału, na razie do atrak-
cji wodnych szczęścia nie ma, więc 
warto cieszyć się z tego co jest i mieć 
nadzieję na więcej.

Przypomnijmy, że po kilku nie-
udanych podejściach wyłoniono 
w końcu wykonawcę i ostatecznie 
22 lipca 2019 roku został oddany do 
użytku obiekt basenu odkrytego. Jego 
niecka, po zmniejszeniu kubatury z 6 
tysięcy metrów sześciennych wody, do 
ok. 1,3 tys. m3, została podzielona 
na trzy strefy: dla dzieci, ogólnodo-
stępną oraz pływacką. Obiekt został 
wykonany w taki sposób, że można 
w nim zainstalować kolejne atrakcje: 
wodotryski, zjeżdżalnie, ślizgawki, itp. 
Położony w pięknym otoczeniu zieleni 
lasu basen otwarty został tuż przed 
ubiegłorocznym letnim sezonem. Nie 
czekano nawet na wyrośnięcie trawy 
i uznano, że lepsza będzie nawierzch-
nia sztuczna. Użytkownicy chętnie 
korzystali z basenu, kiedy tylko po-
goda na to pozwalała. W roku bieżą-
cym, z powodu epidemii, basenu nie 
zdecydowano się uruchomić i obiekt 
nie mógł służyć ochłodzie spragnio-
nych wodnej rozrywki użytkowników 
w piękne letnie dni.

Natomiast problem zagospoda-
rowania i dostępności dla ogółu użyt-
kowników dwóch pięknych akwenów, 
znajdujących się na terenie miasta, 
których potencjał wydaje się więk-
szości mieszkańców gminy niewy-
korzystany to już temat na zupełnie 
inny artykuł.

Nowa pływalnia w Wolbromiu

POWIAT
KPP�w Olkuszu

Sąd Rejonowy w Olkuszu za-
stosował 2 miesiące aresztu wobec 
32-letniego kierowcy audi,  który 
podejrzany jest o spowodowanie 
śmiertelnego wypadku. Kierowca, 
potrącił pieszego i uciekł z miejsca 
wypadku,  nie udzielając rannemu 
pomocy.

W dniu 5 września br. w Jangro-
cie - w terenie zabudowanym - około 
godziny 22.30 samochód osobowy 
potrącił pieszego. Kierowca nie za-
trzymał się, by udzielić pomocy męż-
czyźnie i odjechał z miejsca wypadku. 
W wyniku tego zdarzenia 57-letni 
pieszy zmarł. Policjanci ustalili, że 
pozostawione na miejscu wypadku 
części elementów wyposażenia samo-
chodu, należą do audi. Mieli również 
pewne podejrzenia co do tożsamości 

kierującego i miejsca pozostawienia 
pojazdu.

Jednak 7 września br. 32-letni 
mężczyzna, kierujący dwa dni wcze-
śniej audi, zgłosił się do komendy. 
Zgromadzony w tej sprawie materiał 
dowodowy pozwolił na przedstawienie 
mu zarzutów nieumyślnego spowodo-
wania  wypadku ze skutkiem śmier-
telnym, ucieczki z miejsca wypadku 
i nieudzielenia pomocy. 8 września 
Sąd Rejonowy w Olkuszu wobec 
podejrzanego mężczyzny zastosował 
2 miesiące tymczasowego aresztu.

Niestety, zdarza się, że niektórzy 
kierowcy po zdarzeniu drogowym 
decydują się na ucieczkę. Przypomi-
namy, że kierujący, który odjechał 
z miejsca zdarzenia podlega surowszej 
odpowiedzialności. Jest traktowany 
tak samo jak kierowca, który je-
chał w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego. Za 
spowodowanie wypadku drogowego, 

w którym inna osoba odniosła ciężkie 
obrażenia ciała grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności. Jeśli następstwem 
wypadku jest śmierć wówczas takiej 
osobie grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności. Gdy kierowca oddali się 
z miejsca zdarzenia sąd może orzec 
karę do 12 lat pozbawienia wolności.

Na uczestnikach wypadków 
drogowych ciążą obowiązki, które 
wynikają z Ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym  o czym stanowi artykuł 
44 w/w ustawy.

Kierujący pojazdem w razie 
uczestniczenia w wypadku drogowym 
jest obowiązany:

1. zatrzymać pojazd, nie powodu-
jąc przy tym zagrożenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego;

2. przedsięwziąć odpowiednie 
środki w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa ruchu w miejscu wypadku;

3. niezwłocznie usunąć pojazd 
z miejsca wypadku, aby nie powodo-

wał zagrożenia lub tamowania ruchu, 
jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

4. podać swoje dane personalne, 
dane personalne właściciela lub 
posiadacza pojazdu oraz dane doty-
czące zakładu ubezpieczeń, z którym 
zawarta jest umowa obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, na żądanie osoby uczestni-
czącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub 
ranny, kierujący pojazdem jest obo-
wiązany ponadto:

- udzielić niezbędnej pomocy 
ofiarom wypadku oraz wezwać pogo-
towie ratunkowe i Policję

- nie podejmować czynności, 
które mogłyby utrudnić ustalenie 
przebiegu wypadku;

- pozostać na miejscu wypadku, 
a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji 
wymaga oddalenia się -niezwłocznie 
powrócić na to miejsce.

Potrącił pieszego i uciekł z miejsca 
zdarzenia. Został aresztowany

POWIAT
A.N.Q.A.

Kumulacja roczników, pro-
testy nauczycieli, a teraz pan-
demia – ostatnie lata nie należą 
do najłatwiejszych dla polskiego 
szkolnictwa. Pomimo przeciwności 
losu proces edukacji młodego po-
kolenia musi jednak iść naprzód. 
Od 1 września naukę w okolicz-
nych szkołach średnich rozpoczęły 
kolejne roczniki uczniów. Które 
szkoły były najbardziej oblegane 
w trakcie rekrutacji?

W miniony wtorek uczniowie 
powrócili do szkół po kilkumiesięcznej 
przerwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa. Zawieszenie stacjo-
narnych zajęć dydaktyczno-wycho-
wawczych w szkołach, przedszkolach 
i placówkach oświatowych trwało od 
12 marca bieżącego roku.

Jak informuje Ministerstwo Edu-
kacji, w roku szkolnym 2020/2021 na 
terenie około 22 tys. szkół w naszym 
kraju naukę pobierać będzie łącznie 
4 mln 650 tys. dzieci. Około 1,5 mln 
z nich stanowią uczniowie szkół po-
nadpodstawowych. W placówkach, 
dla których organem prowadzącym 
jest powiat olkuski, postanowiło 
kontynuować swoją edukację 983 
pierwszoklasistów. Jak informuje 
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej olkuskiego starostwa, 
łącznie we wszystkich podległych 
mu jednostkach powstały 32 nowe 
oddziały szkolne. Gdzie było najwięcej 
chętnych?

Wśród liceów ogólnokształcących 
największym zainteresowaniem po 

raz kolejny cieszyło się IV LO im. 
K.K. Baczyńskiego w Olkuszu. 
Od 1 września naukę w tej szkole 
rozpoczęło 205 uczniów, co skutko-
wało utworzeniem w tej placówce 6 
nowych oddziałów. Niezmiennie dużą 
popularnością cieszy się także I LO 
im. Króla Kazimierza Wielkiego. 
W „Kaziku” powstało 5 klas pierw-
szych, w których naukę pobierają 152 
osoby. W II LO im. Ziemi Olkuskiej 
utworzono 2 pierwsze klasy. Swoją 
edukację kontynuować tutaj będzie 
53 uczniów.

W przypadku szkół technicznych, 
największą ilością chętnych może 
pochwalić się Zespół Szkół Nr 1 im. 
Stanisława Staszica. W placówce od 
1 września uruchomiono 6 oddziałów, 
w tym 5 klas technikum oraz 1 klasę 
branżowej szkoły I stopnia. Łącznie 
w olkuskim „Mechaniku” naukę 
rozpoczęło 158 osób. Na terenie 
Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji 
Edukacji Narodowej od września po-
jawiło się 172 nowych podopiecznych. 
Rozpoczęli oni naukę w 3 klasach 
technikum oraz 2 klasach szkoły 
branżowej I stopnia. W szkolnych 
ławach Zespołu Szkół Nr 3 im. Anto-
niego Kocjana zasiadło 117 nowych 
uczniów. W „Ekonomiku” utworzono 
dla nich 4 klasy technikum.

 Oddzielną kategorię w naszej 
klasyfikacji stanowi Zespół Szkół im. 
Romualda Traugutta w Wolbromiu, 
łączący w sobie wszystkie trzy typy 
placówek. Swoje „papiery” złożyło 
tam 126 uczniów. Dzięki temu w tu-
tejszym liceum ogólnokształcącym 
powstaną 2 klasy (65 uczniów) oraz 
po 1 klasie technikum i szkoły bran-
żowej (odpowiednio: 37 i 24 osoby).

Najbardziej 
oblegane szkoły

POWIAT
Wiola�Woźniczko

Pamiętacie ekointerwencje? 
To specjalny formularz do zgła-
szania m. in. przypadków spalania 
odpadów, eksploatacji kotłów 
i kominków niespełniających wy-
magań uchwały antysmogowej czy 
sprzedaży węgla złej jakości. Ini-
cjatywa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego cieszy 
się sporym zainteresowaniem. Do 
tej pory (od marca 2019 roku) na-
płynęło ponad 2 tysiące zgłoszeń. 
W sierpniu dominującym tematem 

było spalanie liści, plastiku i in-
nych odpadów. 

Od początku działania eko-
interwencji informujemy naszych 
Czytelników, jakie problemy zgłaszają 
Małopolanie. Z komentarzy zamiesz-
czanych na naszej stronie wynika, że 
niektórym pomysł przypadł do gustu, 
niektórzy z kolei uznają to za zwykłe 
donosicielstwo. Niemniej jednak te-
maty związane z  zanieczyszczaniem 
środowiska są chętnie czytane, więc 
nie zabraknie wśród nich także tych 
dotyczących ekointerwencji.

-W sierpniu przyjęliśmy aż 215 
zgłoszeń o nieprawidłowościach śro-
dowiskowych, głównie o zanieczysz-

czaniu powietrza. Ekointerwencja 
niezmiennie cieszy się popularnością 
wśród Małopolan. Mobilizują się także 
samorządy i przeprowadzają kontrole. 
Cieszę się, że aplikacja spełnia swoją 
rolę, choć liczę na to, że kiedyś bę-
dziemy ją wygaszać z wielką pompą, 
bo po prostu nie będzie już potrzebna 
- podsumował wicemarszałek Tomasz 
Urynowicz

Sierpniowe zgłoszenia napłynęły 
m. in.  z gmin: Proszowice, Kraków, 
Zielonki, Chrzanów oraz Oświęcim. 
W 119 przypadkach chodziło o za-
nieczyszczenie powietrza (spalanie 
liści, plastiku oraz innych odpadów). 
Z kolei 62 zgłoszenia dotyczyły nie-

legalnych składowisk odpadów przy 
drogach czy na polanach. Mieszkańcy 
informowali też o przedsiębiorstwach 
zanieczyszczających powietrze, a tak-
że dokonujących zrzutów ścieków lub 
nieczystości.

Przypomnijmy, że formularz 
ekointerwencji działa w ramach 
projektu EKO Małopolska, który 
ma mobilizować samorządy i miesz-
kańców do walki o czyste powietrze. 
Każde zgłoszenie zostanie przesłane 
do właściwego organu, a następnie 
zweryfikowane. Urząd Marszałkowski 
zawsze prosi o informację zwrotną na 
temat wyników przeprowadzonych 
działań kontrolnych.

Ekointerwencje: spalanie liści 
i odpadów

POWIAT
Wiola�Woźniczko

OSP Bukowno Miasto oraz OSP 
Ściborzyce otrzymały dotacje od 
samorządu Województwa Małopol-
skiego na dofinansowanie zakupu 
samochodów pożarniczych i ratow-
niczo – gaśniczych. Pierwsza z jed-
nostek pozyskała 30 tys. złotych, 
druga 40 tys. złotych.

Dotacje na samochody trafiły do 
53 jednostek w Małopolsce.  Łącznie 
na ten cel przeznaczono ponad 2 
mln złotych. 

To trzecie w tym roku finansowe 
wsparcie dla strażaków - ochotni-
ków. Na początku roku do 57 gmin 
dotkniętych skutkami ubiegłorocz-
nej powodzi trafiło w sumie prawie 
900 tys. złotych na zapewnienie 
gotowości bojowej jednostkom OSP.  

Z kolei w lipcu udzielono pomocy 
111 gminom na realizację prac bu-
dowlano - remontowych w remizach 
strażackich, na łączną kwotę 2 mln 
380 tys. złotych. Z terenu naszego 
powiatu finansowe wsparcie dotyczy 
pięciu jednostek: OSP Bolesław (22 
tys. 698 złotych), OSP Krzywopłoty 
(30 tys. złotych), OSP Zawada ( 13 
tys. 300 złotych), OSP Jangrot (30 
tys. złotych) i OSP Poręba Górna (30 
tys. złotych).

- Każde wsparcie udzielane przez 
województwo na rzecz OSP ma stra-
tegiczne znaczenie, gdyż znacząco 
pozwala podnieść stopień przygoto-
wania operacyjnego tych jednostek 
oraz poprawia efektywność działań 
ratowniczych, a tym samym zwiększa 
bezpieczeństwo mieszkańców Ma-
łopolski - podkreślił wicemarszałek 
Łukasz Smółka.

Strażackie dotacje

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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WOLBROM
Ewa�Barczyk

„Czy zalew Nerka w Wolbromiu 
jest fontanną?” Takie pytanie 
skierował do burmistrza Adama 
Zielnika Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość w Radzie Miej-
skiej w Wolbromiu. Pytanie wydaje 
się celowe o tyle, że burmistrz 
uzasadnił ograniczenie w dostęp-
ności do obiektu przepisami regu-
lującymi postępowanie w czasie 
pandemii COVID-19, dotyczącymi 
funkcjonowania fontann…

„Odpowiedź wydaje się być oczy-
wista, jednak w związku ze złożoną 
interpelacją w sprawie występujących 
ograniczeń w dostępie mieszkańców 
do tego terenu rekreacji i wypoczyn-

ku, można już mieć wątpliwości. 
W przesłanej odpowiedzi Burmistrz 
Miasta i Gminy Wolbrom – pan Adam 
Zielnik, informuje, iż ze względu na 
trwającą epidemię koronawirusa 
COVID-19, dostęp do tego miejsca 
został ograniczony. Jako podstawę 
prawną takiego stanu podał komuni-
kat Głównego Inspektora Sanitarnego 
dotyczący funkcjonowania fontann, 
instalacji wodnych typu „dry-plaza” 
i podobnych oraz tężni ulicznych 
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 
w Polsce” – czytamy wpis na portalu 
społecznościowym Klubu.

 Sprawa powszechnej dostęp-
ności do terenów wokół urokliwej 
Nerki, która znajduje się w najbliż-
szym sąsiedztwie największego wol-
bromskiego osiedla, rozpala emocje 

mieszkańców od bardzo wielu lat 
i z pandemią ma tyle wspólnego, że 
ostatnio dostęp do terenów rekreacyj-
nych wokół akwenu został ograniczo-
ny jeszcze bardziej.

 W 2005 roku część terenu 
zalewu Nerka Gmina Wolbrom na 
podstawie stosownej umowy bez-
płatnie użyczyła Stowarzyszeniu 
Wędkarskiemu „Nerka” na cele zary-
biania i rekreacji. Zgodnie z zapisami 
umowy Stowarzyszenie zobowiązane 
jest do sprawowania bieżącej opieki 
i dbałości o ten teren. Umowa była 
dwukrotnie aneksowana i obecnie 
obowiązuje do roku 2023.  

 Dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu Stowarzyszenia, którym kieruje 
znany społecznik, były wolbromski 
radny Stanisław Biernacki i włożeniu 

ogromnej pracy zarówno przez same-
go prezesa, jak i członków Stowarzy-
szenia, naturalny zbiornik, zasilany 
rzeką Białą Przemszą, w górnym od-
cinku nazywanym również Pokrzy-
wianką, mającą źródła w pobliskim 
lesie, stał się perełką krajobrazową, 
ostoją ptactwa i roślinności oraz 
wspaniałym miejscem potencjalnego 
wypoczynku okolicznych mieszkań-
ców… Potencjalnego, bowiem z bie-
giem lat pierwotnie otwarty teren 
został szczelnie zamknięty, a wolny 
wstęp w określonych godzinach mają 
na niego tylko wędkarze oraz miesz-
kańcy, pod warunkiem, że brama 
jest otwarta.  

  „Niestety, m.in. mieszkańcy są-
siadujących z zalewem bloków skarżą 
się na występujące ograniczenia 
w dostępnie do tego terenu, szcze-
gólnie w okresie minionych wakacji 
oraz w okresie ostatnich słonecznych 
dni lata. Mieszkańcy naszej gminy 
powinni mieć swobodny dostęp miejsc 
rekreacji, jednak sami też powinni 
szanować pracę innych i pozostawiać 
porządek w przestrzeni publicznej” – 
czytamy w poście Klubu i tu właśnie 
można odnaleźć sedno problemu.

 Jak od lat tłumaczy prezes 
Biernacki – ludzie nie potrafią sza-
nować cudzej pracy i poniesionych 
przez Stowarzyszenie nakładów. 

Wokół zadbanej Nerki, kiedy była 
otwarta, bardzo szybko pojawiały się 
sterty śmieci, użytkownicy niszczyli 
zieleń, palili ogniska, pozostawiali 
butelki… Sprzątanie i zabiegi pie-
lęgnacyjne dokonywane społecznie 
przez członków Stowarzyszenia były 
lekceważone, co wywoływało rosnącą 
frustrację, a nawet agresję opiekunów 
Nerki. W wyniku kolejnych spięć 
i negatywnych zjawisk wokół akwe-
nu, Stowarzyszenie zdecydowało się 
go ogrodzić w miejscach najbardziej 
dotąd dostępnych, by w ten sposób 
chronić własny wysiłek i włożony 
wkład pracy. To z kolei wywołało obu-
rzenie „porządnych” mieszkańców, 
którzy nie czuli się w żaden sposób 
odpowiedzialni za wandali i śmie-
ciarzy… I tak lata całe trwa konflikt 
interesów, którym sprzyja bierność 
władz samorządowych, będących 
chyba jedynymi władnymi rozwią-
zać ten problem. Być może władze 
Gminy Wolbrom, które na co dzień 
udowadniają, że jest to gmina bogata 
(dowodem na to może być choćby 
przejęcie od Powiatu Olkuskiego 
wielu kilometrów dróg, które trzeba 
remontować i utrzymywać, a także 
ostatnia uchwała przeznaczająca 
w latach 2022-23 niebagatelną kwotę 
5 468 464,94 zł na wsparcie realizacji 
zadania samorządu powiatowego, 

w postaci remontu drogi powiatowej 
przebiegającej przez gminę Wolbrom), 
powinny się pochylić na nowo nad 
sprawą Nerki, by mogła ona służyć 
ogółowi społeczności lokalnej, bez 
narażania na szkody i straty grupy 
osób społecznie dbających o obiekt?

 „Pomimo posiadanego potencja-
łu, większość zbiorników wodnych 
na terenie naszej gminy pozostaje 
niezagospodarowanych, a te, o które 
własnym nakładem pracy zadbali 
sami mieszkańcy, mają ograniczany 
dostęp. Obecna pandemia jest chy-
ba słabą wymówką występujących 
ograniczeń, gdyż np. zrewitalizowane 
zbiorniki wodne na terenie niedalekiej 
Trzebini, tj. zalewy Chechło i Balaton, 
funkcjonują bez przeszkód” – podsu-
mowują temat członkowie Klubu PiS 
w Radzie Gminy Wolbrom. Można do 
tego dodać tylko tyle, że mieszkańcy 
Wolbromia coraz głośniej akcentują 
potrzebę skierowania uwagi władz 
Gminy na sprawy związane z lokalny-
mi miejscami rekreacji. Bardzo wiele 
osób ubolewa nad niewykorzystaniem 
potencjału Zalewu Wolbromskiego, 
przy którym od lat obiecywane są 
atrakcje rekreacyjno-sportowe, miej-
skiego parku, czy brakiem bardzo 
potrzebnych bezpiecznych ścieżek 
rowerowych...

„Pies czy wydra”, czyli rzecz o zbiornikach wodnych

R E K L A M A

PORĄBKA
Ewa�Barczyk

Budynek po byłej szkole w Po-
rąbce (gm. Trzyciąż) już niedługo 
zyska nowych użytkowników. Na 
parterze tego obiektu od kilku ty-
godni funkcjonuje już, prowadzone 
przez Stowarzyszenie Homestus 
Centrum Rozwoju dla Seniorów, 
realizujące projekt „Pogodni doj-
rzali w powiecie olkuskim”. Piętro 
wyżej już niedługo znajdzie nową 
siedzibę  kolejna specjalistyczna 
świetlica środowiskowa dla naj-
młodszych - Centrum Rozwoju 
Dziecka „Perspektywy KIDS” – 
Świetlica Marzeń. Obydwa projekty 
są realizowane w partnerstwie 
z Gminą Trzyciąż.

Centrum Rozwoju dla Seniorów 
w Porąbce powstało dzięki finanso-
waniu ze środków Unii Europejskiej, 
z myślą o mieszkańcach powiatu 
olkuskiego, którzy ze względu na 
podeszły wiek, stan zdrowia lub nie-
pełnosprawność wymagają opieki lub 
wsparcia.  Placówka świadczy usługi 
5 dni w tygodniu, korzystają z niej 
głównie mieszkańcy gmin Trzyciąż 
i Wolbrom. Jest to ośrodek dzienny 
i oferuje podopiecznym posiłki, re-
habilitację, zajęcia kulturalno-oświa-
towe, wycieczki, wyjazdy do kina, 
teatru, terapię zajęciową grupową 
oraz indywidualną. Seniorzy w cen-
trum mogą uczestniczyć w zajęciach 
artystycznych, słuchać muzyki, czy-
tać książki, wspólnie gotować, uczyć 
się obsługi komputerów, a także 
korzystać z odpowiednich dla swoich 
możliwości zajęć rehabilitacyjno-
-ruchowych. Wszystko to pod opieką 
doświadczonych specjalistów – opie-
kunów, terapeutów zajęciowych, 
fizjoterapeutów. Dodatkowo projekt 
zakłada wsparcie poprzez szkolenia, 
poradnictwo, informowanie oraz 
wsparcie psychologiczne. W Cen-
trum Rozwoju Seniora Perspektywy 
Senior w Porąbce, na parterze zmo-
dernizowanego budynku byłej szkoły 
podstawowej, znalazło się miejsce dla 
40 osobowej grupy osób po sześć-
dziesiątym roku życia, potrzebują-
cych wsparcia, opieki i towarzystwa 
rówieśników.

Stowarzyszenie Honestus do-
strzegło też potencjał pozostałej części 
obiektu i po dokonaniu koniecznych 
prac modernizacyjnych, w tym wybu-
dowaniu windy, w budynku powsta-
nie kolejna placówka wsparcia – tym 
razem dla najmłodszych. Powołana 
do życia dzięki projektowi współfi-
nansowanemu ze środków unijnych 
świetlica - podobnie jak jej bliźniacze 
siostry w Jeżówce, gdzie realizacja 
projektu niedługo się kończy, i w Bo-
lesławiu, gdzie świetlica funkcjonuje 
od niedawna - ma być miejscem stwa-
rzającym przestrzeń do bezpiecznego 
rozwoju dla zamieszkałych na terenie 
gminy Trzyciąż dzieci i młodzieży od 
lat 6 do 18.

- Wychodząc naprzeciw potrze-
bom lokalnej społeczności w Porąb-
ce powstało nowe miejsce opieki 
i wychowania w ramach placówek 
wsparcia dziennego  „Centrum Roz-
woju Dziecka - Perspektywy Kids”. 
Projekt jest realizowany przez Stowa-
rzyszenie  HONESTUS w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem LGD „Nad Białą 
Przemszą” oraz Gminą Trzyciąż – wy-
jaśnia Barbara Nowakowska-Mossór 
z LGD. - Na realizację tego projektu 
(dostosowanie budynku do nowych 
potrzeb oraz finansowanie działalno-
ści – przyp. red.) zostanie przezna-
czona kwota 4.089 841,49, z czego 
3.709.841,49 zł to dofinansowanie 
unijne. Gmina Trzyciąż wniosła do 
projektu zasoby rzeczowe w postaci 
budynku po byłej szkole w Porąbce. 
Celem projektu, zaplanowanego na 
3 lata, jest zwiększenie dostępu do 

usług społecznych skierowanych dla 
dzieci i młodzieży na terenie gminy 
Trzyciąż, z których skorzysta łącznie 
96 dzieci/młodzieży.

– Pobyt podopiecznych w placów-
ce będzie nieodpłatny i dobrowolny. 
Zajęcia organizowane będą po szkole, 
w godzinach 15-19, od poniedziałku 
do piątku, a ich uczestnicy będą mieli 
zapewnionym transport i dostaną 
darmowy posiłek – wyjaśnia Agniesz-
ka Kowal, kierowniczka świetlicy.

Centrum Rozwoju Dziecka „Per-
spektywy KIDS” – Świetlica Marzeń 
w Porąbce ma bardzo bogatą ofertę 
zajęć, skierowanych do młodych 
ludzi. Obok wsparcia specjalistów, 
m. in. wychowawców, psychologów, 
pedagogów, logopedów, otrzymają  
pomoc w codziennym odrabianiu lek-
cji i wsparcie dydaktyczne, ale także 
bardzo bogatą ofertę możliwości roz-
wijania pasji, talentów i umiejętności 
w różnorodnym zakresie. Placówka 
zapewnia również wsparcie psycholo-
giczno-pedagogiczne dla rodziny, a w 
okresie feryjnym i wakacyjnym orga-
nizowane będą półkolonie. Uczestnicy 
zajęć skorzystają również z wyjazdów 
do ciekawych miejsc i wycieczek tu-
rystycznych.

- Nasza kadra to doświadczeni 
fachowcy, pasjonaci o wysokich 
kwalifikacjach, stosujący podczas 
prowadzonych zajęć indywidualne 
podejście do podopiecznych  – pod-
kreśla Agnieszka Kowal.

Projekt, na podstawie umowy 
o dofinansowanie, będzie realizowany 
do 31 marca 2021 roku.

Nowi lokatorzy  
w byłej szkole w Porąbce
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POWIAT
A.N.Q.A.

Demografia i statystyka są 
nieubłagane – z kolejnych rapor-
tów i opracowań Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że liczba 
mieszkańców naszego powiatu 
systematycznie maleje. Jest to sy-
tuacja podobna do tej, jaka panuje 
na terenie większości samorządów 
w Polsce. Prognozy nie napawają 
optymizmem – w przyszłości naj-
prawdopodobniej będzie jeszcze 
gorzej.

Jak podaje GUS, liczba miesz-
kańców Polski na przełomie 2019 
i 2020 r. była o ponad 28,5 tys. 
mniejsza niż przed rokiem. To sy-
tuacja analogiczna do poprzedniego 
pomiaru, gdy w porównaniu z latami 
2018/2019 ubyło  nas o ponad 22 
tys. Spośród 2,5 tys. gmin w naszym 
kraju, ponad 1,7 tys. może „pochwa-
lić” się ujemnym bilansem ludności.

Spadek liczby mieszkańców 
naszego kraju obserwowany jest 
od 2012 r. Wyjątek stanowił 2017 
r., kiedy to zanotowano nieznaczny 
wzrost. W kolejnych latach było 
już jednak tylko gorzej. Wpływ na 
wynik bilansu ma przede wszystkim 
przyrost naturalny, który od 2013 r. 
pozostaje ujemny. W 2019 r. w Polsce 
na świat przyszło 375 tys. dzieci, 
czyli około 13 tys. mniej, niż w roku 
poprzednim. Liczba urodzeń była 
zaś o około 35 tys. niższa niż liczba 
zgonów. Postanowiliśmy przyjrzeć 
się bliżej tym danym w kontekście 
powiatu olkuskiego.

Nasz powiat „kurczy się”
Z danych Głównego Urzędu 

Statystycznego wynika, iż ilość miesz-
kańców Powiatu Olkuskiego syste-
matycznie maleje. Ludność ziemi 
olkuskiej na dzień 31 grudnia 2013 
r. wynosiła 114 073 osób. Na koniec 
2019 r. było nas już 111 217. Oznacza 

to, że na przestrzeni 7 lat w naszej 
okolicy ubyło 2856 osób. Jak przed-
stawiają się te statystyki w rozbiciu 
na poszczególne gminy?

Pod lupę wzięliśmy ogólną liczbę 
mieszkańców, wskaźnik przyrostu 
naturalnego w przeliczeniu na 1000 
osób oraz tzw. „saldo migracji”, czyli 
proporcję osób opuszczających naszą 
okolicę w stosunku do liczby osób 
chcących tutaj zamieszkać.

Na koniec ubiegłego roku miasto 
Bukowno liczyło 10 106 mieszkań-
ców. Wskaźnik przyrostu naturalnego 
wyniósł tutaj -6,3 a saldo migracji: 
- 1,8. W gminie Bolesław mieszkało 
7745 osób. Różnica miedzy stopą 
urodzeń i ilością zgonów uplasowała 
się na poziomie: -4,9. Współczynnik 
przemieszania się ludności wyniósł: 
0,1. Gmina Klucze liczyła 14 973 
mieszkańców. Przyrost naturalny 
i saldo migracji wyniosły tutaj odpo-
wiednio: -7,2 oraz 0,3.

W badanym okresie w Trzyciążu 
mieszkało 7039 osób. Oba badane 

współczynniki były tutaj dodatnie. 
Przyrost naturalny ukształtował się 
na poziomie: 0,3. Różnica pomiędzy 
liczbą osób wprowadzających się do 
tej miejscowości i liczbą mieszkańców 
z niej wyjeżdżających wyniosła: 1,0.

Populacja Olkusza na koniec ze-
szłego roku obejmowała 48 601 osób, 
z czego 35 170 zamieszkiwało tereny 
miejskie a 13 431 okoliczne sołectwa. 
Stopa urodzeń wyniosła w mieście 
– 2,1 a na wsi – 1,0. W przypadku 
współczynnika migracji było to od-
powiednio: – 8,8  i 1,5.

W Wolbromiu według danych 
GUS miasto i gmina liczyły łącznie 
22 753 mieszkańców (8561 w mieście 
i 14 192 na terenie sołectw). W prze-
liczeniu na 1000 osób wskaźnik 
przyrostu naturalnego wyniósł tutaj 
adekwatnie: - 1,1 i – 4,4. W przypad-
ku współczynnika przemieszania się 
ludności proporcje ukształtowały się 
na poziomie: – 8,5 i - 0,4.

Perspektywy na przyszłość
Wyliczenia demograficzne nie 

napawają optymizmem. W przyszło-
ści ilość mieszkańców naszej okolicy 
najprawdopodobniej nie przestanie 
maleć. W 2016 r. GUS opublikował 
prognozę na lata 2017-2030. Wynika 
z niej, że spośród 2478 istniejących 
wówczas gmin, do 2030 r. aż w 1665 
przypadkach zmniejszy się ilość 
mieszkańców. Szacuje się, że nasz 
powiat „skurczy się” o niespełna 8 
tys. osób.

Zjawisko to w mniejszym lub 
większym stopniu dotknie wszystkie 
miejscowości z terenu ziemi olkuskiej. 
Do końca 2030 r. liczba mieszkańców 
Gminy  Olkusz ma zredukować się 
do 44478 osób. Ludność Bukowna 
zmniejszy się do 9392 osób. Wolbrom 
„skurczy się” do 22046 mieszkańców. 
W pozostałych gminach zmiany mają 
być mniejsze. W Bolesławiu z licz-
ba mieszkańców zmaleje do 7570, 
w Kluczach do 14819 a w Trzyciążu 
do 6808.

Jest nas coraz mniej 

POWIAT
Ewa�Barczyk

Siedem najciekawszych atrak-
cji turystycznych Olkusza i po 
jednej z Bukowna i Wolbromia 
zakwalifikowało się do drugiego 
etapu konkursu „Turystyczne 
Skarby Małopolski” na najlepsze 
oferty i produkty turystyczne 
Województwa Małopolskiego. Głosy 
na poszczególne atrakcje można 
oddawać w kilku kategoriach do 20 
września 2020 r. za pośrednictwem 
strony internetowej konkursu.

W kategorii „Miejsce 
z klimatem – miejsco-
wość lub gmina tury-
styczna” znajdziemy 
Olkusz.  Łącznie do 
tej kategorii konkur-
su zakwalifikowało się 
26 miejscowości z ca-
łej Małopolski. Z kolei 
w kategorii „Najciekaw-
szy szlak turystyczny” 
można zagłosować na Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich oraz na Olkuskie 
Szlaki Rowerowe. W tej kategorii 
znalazło się 14 małopolskich szlaków.

W kategorii „Dzieje się – wyjątko-
we wydarzenie turystyczne” możemy 
poprzeć swoim głosem  „Olkuskie 
Spacery Historyczne”, czyli cykl bez-
płatnych wycieczek organizowanych 
od trzech lat przez olkuski magistrat 
we współpracy z partnerami. Można 
także zagłosować na Rodzinne Rajdy 
po Olkuskich Szlakach Rowerowych, 
organizowane od 12 lat przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olku-
szu. Łącznie w tej kategorii do drugie-
go etapu konkursu zakwalifikowało 
się 18 wydarzeń i akcji.

W kategorii „Unikatowa atrakcja 
turystyczna” o zwycięstwo walczy 
45 atrakcji, a wśród nich olkuskie 
Muzeum Twórczości Władysława Woł-
kowskiego, na Park Rekreacyjno Kra-
jobrazowy „Silver park” oraz Spływ 
Kajakowy po rzece Sztole w gminie 
Bukowno. W kategorii „W gościnie – 
oferta kulinarna” o laury ubiega się 
natomiast klimatyczna i słynąca z do-
brego jedzenia „Karczma Klimtówka” 
z Wolbromia.

 Ideą konkursu organizowane-
go przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego we współpracy z Ma-

łopolską Organizacją 
Turystyczną jest promo-
wanie i popularyzacja 
najciekawszych ofert 
i produktów turystycz-
nych Małopolski. Dlate-
go na stronie konkursu 
znajduje się krótki opis 
każdego z kandydatów 
wraz ze zdjęciem, co ma 
zachęcić turystów do 

odwiedzenia tych miejsc, czy wzięcia 
udziału w ciekawych wydarzeniach.

 Laureaci oraz kandydaci wyróż-
nieni w każdej kategorii konkursowej 
zostaną objęci kampanią promocyjną 
realizowaną przez Małopolską Orga-
nizację Turystyczną w 2021 roku. 
Poza tym, laureat w kategorii „Miejsce 
z klimatem – miejscowość lub gmina 
turystyczna” otrzyma nagrodę Mar-
szałka Województwa Małopolskiego 
w wysokości 50 000 zł.

Laureatów i  wyróżnionych 
w konkursie poznamy już w paź-
dzierniku. Zachęcamy do głosowania! 
www. konkurs.visitmalopolska.pl/
konkursy-2/glosowanie

Cudze chwalicie 
– popierajcie 

swoje!

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”

TYGODNIK REGIONALNY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”
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R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

ZGŁOŚ  
INTERWENCJE
TEL. 32 754 44 77

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

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

 ǧ Komis rowerowy. Skup - sprze-
daż RTV, AGD. Pożyczki pod zastaw. 
Tel.(502)261113.

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

 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.

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 Sprzedam mieszkanie M5, 

Olkusz, os. Młodych. Tel.(516)199682.
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

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

PRACA

 ǧ Zatrudnimy ma umowę zlece-
nie rehabilitanta -fizjoterapeutę, 
psychologa oraz kierowcę (rencista 
-emeryt). Praca w Dziennym Domu 
Pobytu dla osób starszych w Glano-
wie (gm. Trzyciąż). Tel.(733)700757, 
(505)258526 lub mail: szkolenia@
essor-sc.pl
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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.
Danuta Piecuch-Gelner dr n. med., specja-
lista ginekolog – położnik. Gabinet gineko-
logiczny, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 501 745 330.
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.
Poradnia Logopedyczno – Pedagogiczna 
Iwona Poczęsny. Tel. 508 067 584.

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.  

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.
Medesto, medycyna, stomatologia, przy-
chodnia stomatologiczna. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 604 294 088.
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 

Medesto - Gabinet Medycyny Estetycznej, 
duży wachlarz zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 604 294 088.

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
11.09. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-8:00 1 Maja 39

12.09. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

13.09. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 Skalska 22

14.09. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

15.09. Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

16.09. Orzeszkowej 22 - dyżur 20:00-8:00 Os. Skalska 9

17.09. Piłsudskiego 22 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A


