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BUKOWNO, OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

W ubiegłym tygodniu w Miej-
skim Przedszkolu w Bukownie 
przy ul. Niepodległości wykryto 
ognisko koronawirusa. Placówka 
oraz znajdujący się tam Klub 
Dziecięcy zostały zamknięte. Kilka 
dni później kwarantanną objęto po 
jednej klasie w olkuskim IV Liceum 
Ogólnokształcącym i Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Bukownie.

Koronawirus:  
ognisko w przedszkolu, 
kwarantanna w dwóch 

szkołach

– Nie można wrzucać wszystkich lekarzy do 
jednego worka – rozdzwoniły się telefony po 
publikacji tekstu dotyczącego zdalnej opieki.� strona 4

Remonty dróg, remiz, szkół – tegoroczny  
budżet gminy Olkusz uległ zmianie i znalazło się 
w nim wiele nowych inwestycji. � strona�2

Szkice o Ziemi olkuskiej - Przejazdem,  
czyli najbardziej niecodzienne wizyty 
niecodziennych gości w Olkuszu. str.�10
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Remonty dróg, remiz, szkół – 
tegoroczny budżet uległ zmianie 
i znalazło się w nim wiele nowych 
inwestycji. Część z nich zostanie 
zrealizowana jeszcze w tym roku. To 
efekt m. in. ograniczenia bieżących 
wydatków w jednostkach gminy oraz 
otrzymania dotacji z Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Zmiany zatwierdzili 
miejscy radni. Jakie przedsięwzięcia 
zostaną wykonane?

Wpływy mniejsze, ale…
Pandemia zrobiła swoje - od 

dawna wiadomo, że samorządy od-
notują w tym roku mniejsze wpływy 
z podatków. Sporo gmin wprowadzało 
lokalne tarcze antykryzysowe dla 
przedsiębiorców, polegające w du-
żej mierze na ulgach w podatkach 
czy innych opłatach. W przypadku 
gminy Olkusz do września z podatku 
PIT wpłynęło mniej o 4 mln 800 tys. 
złotych w stosunku do szacunków. 
Wpływy z CIT są szacowane na niż-
sze o 1 mln złotych, z podatku od 
czynności cywilno – prawnych o 200 
tys. złotych i tyle samo z podatku od 
spadków i darowizn.

- Nowe rozporządzenie daje nam 
możliwość zadłużania się, czyli pokry-
cia tego ubytku dochodów kredytem. 
Na szczęście udało nam się przywró-
cić sytuację do takiego stanu, że nie 
zaciągamy tego kredytu - pozostajemy 
przy emisji obligacji na poziomie 
20 mln złotych. Nie zmniejszamy 
inwestycji i konsekwentnie staramy 
się je realizować. Dodadkowy wpływ 
na rachunek gminy to kwota 3 mln 
300 złotych z podatku VAT, który 
odzyskaliśmy w związku z prowa-
dzeniem inwestycji dotyczących 
dawnego starostwa oraz częściowo 
z Czarnej Góry. Inwestycje te były 
przygotowane i prowadzone w taki 
sposób, by odzyskanie tego podatku 
było możliwe – wyjaśniała na wtor-
kowej sesji skarbnik gminy Olkusz 
Katarzyna Konieczny.

O prawie 1 mln złotych mniejsze 
będą wpływy ze szkół i przedszkoli, 
głównie z tytułu odpłatności za wy-
żywienie i pobyt dzieci w placówkach.

- Wprowadzamy kwotę wolnych 
środków w wysokości 4 mln złotych - 
ostatnią, jaką możemy rozliczyć. Do 
tej pory wyemitowaliśmy obligacje za 
kwotę 10 mln złotych, przed nami 
kolejne 10 mln złotych. Staramy się 
jednak odwlec to w czasie, jeśli mamy 
środki na rachunku, aby zaoszczędzić 
na odsetkach. Konsekwentnie idzie-
my w stronę zmniejszania wydatków 
bieżących. O prawie 1 mln złotych 
są mniejsze wydatki w Samorzą-
dowym Zespole Edukacji - każda 
nasza jednostka skorzystała z ulgi na 

umorzenie składek ZUS. Udało nam 
się zaoszczędzić sporą kwotę na wy-
datkach bieżących urzędu – 670 tys. 
złotych. Kolejna oszczędność to 150 
tys. złotych na rezygnacji w tym roku 
z lodowiska na płycie rynku  – mówiła 
skarbnik Katarzyna Konieczny.

Realizacja dodatkowych inwesty-
cji jest możliwa także dzięki środkom, 
które trafiły do gminy Olkusz z rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
To 5 mln 177 tys. 078 złotych.

- Mimo trudnej sytuacji finan-
sowej, wynikającej z epidemii koro-
nawirusa, wprowadzamy do budżetu 
na rok 2020 i do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej nowe inwestycje, 
które poprawią jakość infrastruk-
tury drogowej i sportowej w gminie 
Olkusz. Tak ambitne plany nie 
byłyby możliwe, gdyby nie uzyska-

ne wsparcie w ramach Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Bardzo inten-
sywnie zabiegaliśmy również o to, by 
skutecznie odzyskać podatek VAT 
z prowadzonych inwestycji. Współ-
praca na różnych szczeblach przynosi 
znakomite efekty, za co bardzo ser-
decznie wszystkim zaangażowanym 
dziękuję. – komentuje Roman Pia-
śnik, burmistrz Olkusza.

Czas na dodatkowe 
inwestycje

Jeszcze w tym roku zostanie zre-
alizowanych kilka nowych inwestycji 
Część z nich z pewnością wyjątkowo 
ucieszy naszych Czytelników, ponie-

waż o potrzebie ich wykonanie pisali-
śmy od lat w naszych interwencjach.

Kwotę 100 tys. złotych przezna-
czono na budowę chodników i miejsc 
postojowych na ul. Sławkowskiej. 
Jeszcze na ten rok zaplanowano: 
budowę odwodnienia drogi Stary 
Olkusz (160 tys. złotych), budowę 
ul. Polne Wzgórza (330 tys. złotych), 
przebudowa ul. Polnej (300 tys. zło-
tych), utwardzenie działki przy Szkole 
Podstawowej na 2 (150 tys. złotych). 
Po 50 tys. złotych zapisano na rozbu-
dowę remizy w Osieku, modernizację 
Szkoły Podstawowej w Zedermanie 
oraz ogrodzenie i oświetlenie boiska 
w Zedermanie. Realizacja dwóch 
drogowych inwestycji rozpocznie się 
w tym, a zakończy w przyszłym roku 
– to przebudowa ul. Leśnej (200 tys. 
złotych w 2020 roku i 400 tys. złotych 

w 2010 roku) oraz modernizacja ul. 
Strzelców Olkuskich (odpowiednio: 
100 tys. złotych i 300 tys. złotych). 
Podobnie zaplanowano przebudowę 
boiska w Sienicznie (50 tys. złotych 
w 2020 roku i 70 tys. złotych w 2021 
roku). Remonty dotyczą też szkół: 
pomieszczenia w placówce w Zawa-
dzie zostaną dostosowane do potrzeb 
ośmioklasowej szkoły (50 tys. zło-
tych), a sala gimnastyczna w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Olkuszu ulegnie 
modernizacji (110 tys. złotych).

A w przyszłym roku...
Do Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej wpisano kilka inwestycji, 
których realizacja rozpocznie się 
w przyszłym roku. Chodzi o: przebu-
dowę ul. Batalionów Chłopskich (200 
tys. złotych), przebudowę ul. Baczyń-
skiego (50 tys. złotych na dokumenta-
cję projektową, której wykonanie ma 
zostać zlecone w tym roku), dotację 
dla powiatu olkuskiego na remont 
ul. Długiej (200 tys. złotych), moder-
nizację sanitariatów w Przedszkolu 
nr 10 (160 tys. złotych), przebudowę 
ul. Hardego (400 tys. złotych), prze-
budowę drogi gminnej w Braciejówce 
(150 tys. złotych, z czego połowę 
poniesionych wydatków ma stanowić 
dotacja z LGD), przebudowa ulicznego 
oświetlenia na terenie miasta i gminy 
(17 tys. złotych).

W trybie dwuletnim odbędzie 
się modernizacja ul. Jasnej (200 tys. 
złotych na 2021 rok i 500 tys. złotych 
na 2022 rok).

Sztandarową inwestycją będzie 
budowa budynku zaplecza sporto-
wego z trybunami na Czarnej Górze. 
W przyszłym roku na ten cel z bu-
dżetu gminy przeznaczono 3 mln 
złotych, a w 2022 roku – 3 mln 800 
tys. złotych. Na to przedsięwzięcie  
gmina Olkusz uzyskała również dota-
cję z Ministerstwa Sportu w ramach 
programu „Sportowa Polska” w wy-
sokości 1 mln 529 tys. 300 złotych.

Jak oceniacie budżetowe zmia-
ny? Tradycyjnie czekamy na Wasze 
komentarze!

Olkusz: nowe inwestycje 
jeszcze w tym roku

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Słowa piosenki Jonasza Kofty 
były przewodnim motywem Świę-
ta Ulicy Żuradzkiej, które po raz 
drugi zorganizował Dzienny Dom 
Seniora + w Olkuszu.

W ubiegłym roku świętowano pod 
hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada”. 
Wówczas seniorzy zaprosili do sie-
bie sąsiadów, aby się lepiej poznać 
i zaprezentować, czym na co dzień 
zajmuje się placówka. Pomysł okazał 

się „strzałem w dziesiątkę” i zapo-
wiedziano, że święto będzie odbywać 
się cyklicznie.

Tym razem z uwagi na ograni-
czenia wywołane pandemią święto-
wano w wąskim gronie.  Spotkanie 
rozpoczęto od wspólnego śpiewania. 
Potem seniorzy zasadzili przy altance 
róże i tulipany.  Kilka dni wcześniej 
starannie przygotowali ogródek wo-
kół altanki – skosili trawę i zgrabili 
liście. Zwieńczeniem II Święta Ulicy 
Żuradzkiej były rozmowy przy kawie 
i słodki poczęstunek.

„Pamiętajmy 
o ogrodach”

rodzina

czułość, dobro, które Dagmara zasiała w tak wielu sercach.
Rozpacz, kiedy minie, nie zostawi pustki, lecz wdzięczność,

Zostaliśmy sami ale nie samotni.

Dalej
kroplę miłości

którą mi dajesz
pomnażam

jedną zostawiam sobie 
a drugą posyłam dalej

śp.
Dagmarę Kuczyńską-Ginko

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli pożegnać

Wyrazy 

głębokiego współczucia

Z powodu śmierci

składa

Panu
         

Andrzejowi Wójcikowi

Radnemu Województwa Małopolskiego

Mamy

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

wraz 

z Zarządem Województwa Małopolskiego
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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, 
stał się tarczą dla samorządów i przed-
siębiorców. Tarczą chroniącą je przed 
skutkami pandemii koronawirusa i dają-
cą nadzieję na spokojną przyszłość. Na 
początku września środki w wysokości 
ponad 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 Lo-
kalnych skierowany jest do samorządów, 
bo to one aplikują o środki, ale chcę pod-
kreślić, że ideą tego programu realizo-
wanego przez Rząd Premiera Mateusza  
Morawieckiego jest szeroka pomoc skierowa-

na do Mieszkańców wszystkich samorządów.  
Inwestycje, które będą realizowane dzięki prze-
kazanym środkom, służą przede wszystkim 
Mieszkańcom konkretnych miejscowości. Po-
przez inwestycje środki trafią także do przed-
siębiorców, 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 przeznaczo- 
na została kwota 6 mld zł, z czego 5 mld zł prze-
znaczono dla gmin, a 1 mld zł dla powiatów. Pula 
dla Małopolski wyniosła łącznie 556 030 760 zł. 
Jak zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki, 
rządowe pieniądze w pierwszej edycji były 
przyznawane gminom i powiatom w formie 
przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biuro-
kracji. Sprawne działanie Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie sprawiło, że środki 
są już na kontach małopolskich samorządów.

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 

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 
w województwie małopolskim – uprawnione do 
otrzymania wsparcia – złożyły wniosek w termi-
nie, 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, modernizację wodociągów 
czy szpitali i domów pomocy społecznej, a także 
inne działania bliskie ludziom, podejmowane 
w naszych małych Ojczyznach – mówi wojewo-
da małopolski Łukasz Kmita.

Nie mówimy ostatniego słowa
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma 

kolejną odsłonę dającą małopolskim samorzą-
dom realną szansę na spokojną przyszłość mimo 
epidemii. Jesteśmy na półmetku drugiego nabo-
ru. Wnioski o dofinansowanie można składać 
elektronicznie do 30 września 2020 r. na formu-
larzu, który został opublikowany na stronie Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 
Do tej pory 20 jednostek samorządu terytorialne-
go złożyło w sumie 37 wniosków. Łącznie na re-
alizację I i II etapu Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych przewidziana jest niespotykana 
dotąd kwota wsparcia w wysokości 12 mld zł. 

Nowe horyzonty dróg lokalnych
Warto przypomnieć również o Funduszu 

Dróg Samorządowych, utworzonym przez Rząd 
Premiera Mateusza Morawieckiego w 2019 roku. 
Dotychczas dzięki FDS w naszym województwie 
zrealizowano blisko 500 zadań obejmujących 
ponad 530 km dróg lokalnych. Wartość przeka-

zanego dofinansowania wynosi blisko 560 mln 
zł. Z FDS skorzystał także powiat olkuski, otrzy-
mując w trzech naborach blisko 30 mln złotych.

- Fundusz Dróg Samorządowych przy-
nosi bardzo konkretne rezultaty. Przykładowe 
zadania z powiatu olkuskiego, które otrzymały 
dofinansowanie na rok 2020, to m.in. budowa 
nowej drogi gminnej w miejscowości Zabag-
nie w gminie Wolbrom czy przebudowa drogi 
powiatowej w miejscowościach Rodaki, Ry-
czówek i Kwaśniów Górny. W samym Olkuszu 
zmodernizowano w 2019 i 2020 r. ul. Rataja  
i ul. Sienkiewicza. W tym roku rozpoczną się 
prace na ul. F. Nullo oraz ul. Słowackiego. To, że 
sieć połączeń lokalnych staje się coraz szersza 
i bezpieczniejsza, jest niezwykle istotne z punktu 
widzenia Mieszkańców. I właśnie taka perspek-
tywa jest szczególnie ważna dla Rządu Premiera  
Mateusza Morawieckiego – podsumowuje woje-
woda małopolski Łukasz Kmita.

Prawie 20 mln zł już na kontach samorządów w powiecie olkuskim

Ognisko w przedszkolu
Pierwsze informacje na temat 

ogniska koronawirusa w Miejskim 
Przedszkolu w Bukownie przy ul. 
Niepodległości pojawiły się w miniony 
weekend. W placówce oraz jej filii 
przy ul. Sławkowskiej zajęcia zostały 
zawieszone. Od 14 do 25 września są 
one realizowane z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na od-
ległość. W tym samym czasie ogra-
niczono też funkcjonowanie Klubu 
Dziecięcego „Akademia Kreatywnego 
Malucha” w Bukownie przy ul. Nie-
podległości 11.

Jak informuje Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny na dzień 
17 września z ogniska w Bukownie 
zdiagnozowano 19 zakażonych CO-
VID-19, a na kwarantannie przebywa 
497 osób. Powiązane z ogniskiem 
w przedszkolu są ogniska domowe 
i pojedyncze zachorowania osób już 
przebywających na kwarantannie.

-Dobra informacja jest taka, 
że u wszystkich zakażonych osób 
choroba przebiega łagodnie, nie ma 
ciężkich przypadków wymagających 
hospitalizacji – mówi Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ol-
kuszu Agata Knapik.

Urząd informuje, że z inicjatywy 
Burmistrza Miasta oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Olkuszu, w niedzielę (13 września) 
w Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej w Olkuszu uru-
chomiono dwie specjalne infolinie 
telefoniczne (692 004 267, 692 437 
242). Są one przeznaczone wyłącznie 
do kontaktów z Sanepidem dla Pra-
cowników i Rodziców dzieci uczęsz-
czających do Miejskiego Przedszkola 
oraz Klubu Dziecięcego w Bukownie.

Kwarantanna w szkołach
Od wtorku 15 września na kwa-

rantannie przebywają uczniowie 
klasy 2 Bg, 4 uczniów klasy 2 Dg, 
a także 5 nauczycieli (wraz z oso-
bami wspólnie zamieszkującymi 
lub gospodarującymi) z IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Olkuszu. To 
łącznie 126 osób. 

Dla tych uczniów Dyrektor szkoły 
po uzyskaniu wymaganych zgód 
i opinii zmieni formę kształcenia z na-
uczania stacjonarnego na nauczanie 

zdalne. Wszyscy pozostali uczniowie 
szkoły kontynuują nauczanie w do-
tychczasowym trybie (stacjonarnym).

Olkuski Sanepid prosi wszyst-
kich uczniów szkoły o zachowanie 
zasad DDM (dezynfekcja, dystans, 
maseczki). Osoby u których wystę-
pują jakiekolwiek objawy infekcji 
górnych dróg oddechowych proszone 
są o pozostanie w domu.

Od 17 września w IV LO obo-
wiązuje nakaz noszenia maseczek 
w przestrzeni wspólnej w czasie 
przerw międzylekcyjnych, przed i po 
lekcjach oraz w innych sytuacjach, 
w których młodzież i pracownicy szko-
ły przemieszczają się po korytarzach. 
-Nakaz obowiązuje uczniów, pracow-

ników pedagogicznych i niepedago-
gicznych. Uczniowie nie posiadający 
maseczki mogą otrzymać ją w szkole 
– informuje dyrektor IV Liceum 
Ogólnokształcącego Katarzyna Polak.

Kwarantanną (powiązaną z ogni-
skiem w przedszkolu) objęto jedną 
klasę i 3 nauczycieli (wraz z osobami 
wspólnie zamieszkującymi) ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Bukownie. 
Łącznie to 49 osób. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 Mirosław Siu-
dyka informuje, że od 14 września 
wprowadza się dla wszystkich osób 

przebywających na terenie szkoły 
obowiązek zasłaniania ust i nosa 
w ciągach komunikacyjnych obiektu 
(korytarze, szatnie, toalety).

Zmiany w pracy urzędu
W związku z sytuacją w Bukow-

nie burmistrz Mirosław Gajdziszewski 
wydał w niedzielę zarządzenie zmie-
niające organizację pracy Urzędu 
Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Bukownie. Od 13 września 
do odwołania wyłączona została tam 
bezpośrednia obsługa mieszkańców.

Z poszczególnymi referatami 
można kontaktować się telefonicznie, 

za pomocą poczty elektronicznej lub 
skrzynki E-PUAP.

-W przypadku wniosków papie-
rowych rekomenduje się wstrzyma-
nie się z ich składaniem do czasu 
zakończenia zagrożenia epidemicz-
nego, skorzystanie z usług operatora 
pocztowego (np. Poczty Polskiej) lub 
(wyjątkowo) pozostawienie pisma 
w skrzynce na korespondencję, 
umieszczoną przy drzwiach wej-
ściowych do Urzędu. W przypadku 
pozostawienia pisma w skrzynce 
na korespondencję za datę złożenia 

pisma nie uznaje się daty fizycznego 
złożenia pisma w skrzynce, ale datę 
w jakiej pracownicy Urzędu mogli 
zapoznać się z treścią pisma, tj. co 
najmniej 48 godzin po złożeniu pisma. 
W okresie, w którym budynek Urzędu 
pozostanie zamknięty dla miesz-
kańców będzie można zapoznać się 
z aktami postępowań administracyj-
nych po wcześniejszym uzgodnieniu 
sposobu i terminu z pracownikiem 
prowadzącym postępowanie – czyta-
my w zarządzeniu burmistrza.

Bezpośrednia obsługa interesan-
tów została także wyłączona w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Bukownie. 
Wyjątek stanowią: sporządzenie aktu 

urodzenia, przyjęcie oświadczenia 
o wstąpieniu w związek małżeński 
(w tym przypadku ogranicza się 
liczbę osób towarzyszących złożeniu 
oświadczenia o wstąpieniu w związek 
małżeński do sześciu osób, w tym 
świadkowie aktu złożenia oświad-
czeń), sporządzenie aktu zgonu.

Dodatkowe numery telefo-
niczne w MEDBUK-u

Od kilku dni w Rejestracji Porad-
ni Lekarskich NZOZ MEDBUK Sp. 

z o. o funkcjonują dwa nowe numery 
telefonów (692 004 227 oraz 692 004 
231). Burmistrz przekazał dwa telefo-
ny komórkowe w związku z sygnałami 
od mieszkańców o problemach z do-
dzwonieniem się do rejestracji.

- Przed nami coroczny sezon 
grypowy. Dodatkowo, mamy obecnie 
w mieście bardzo trudną sytuację 
epidemiologiczną, a wprowadzone 
ostatnio zmiany przepisów przekazały 
obowiązki dotyczące pacjentów z CO-
VID-19 właśnie lekarzom podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Nie mogliśmy 
więc nie zareagować na przekazane 
nam ostatnio od mieszkańców sygna-
ły, że bardzo trudno jest dodzwonić 

się obecnie do naszej miejskiej przy-
chodni. Mamy nadzieję, że udostęp-
nione dwa nowe numery usprawnią 
obsługę medyczną naszych miesz-
kańców, szczególnie w zakresie tzw. 
teleporad - mówi burmistrz Bukowna 
Mirosław Gajdziszewski.

Aktualne numery telefoniczne do 
Rejestracji Poradni Lekarskich NZOZ 
MEDBUK w Bukownie: 32 642 10 33, 
32 646 03 03, 514 109 565, 692 004 
227, 692 004 231.

Pomoc dla mieszkańców
W Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bukownie uruchomiono 
dyżur telefoniczny pod numerami 
telefonów: 32 642-12-30, 32 642-11-
41. Dyżury te odbywają się codziennie 
w godzinach 7.30-19.00 i są przezna-
czone dla osób potrzebujących po-
mocy; głównie starszych, samotnych 
i niepełnosprawnych.

Mieszkańcom pomagają też lo-
kalni przedsiębiorcy - właściciele 
sklepów i restauracji, świadczących 
usługi dowozu zakupów i posiłków 
do domu. Na stronie Urzędu Miej-
skiego znajduje się lista takich firm. 
Przedsiębiorcy świadczący tego typu 
usługi mogą zgłaszać się do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bukownie mailem: mops_bukow-
no@poczta.onet.pl lub pod numerem 
telefonu: 32 642-12-30.

17 września Ministerstwo 
Zdrowia zaktualizowało listę 
powiatów z dodatkowymi 

obostrzeniami.
Powiat olkuski został 

oznaczony jako powiat 
zagrożony dodatkowymi 
obotrzeniami ze względu 
na wzrost liczby zarażeń 

COVID-19.
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ZGŁOŚ INTERWENCJE

POWIAT
Wiola�Woźniczko

-Są bardzo potrzebne, ale oby 
nigdy nikomu nie musiały służyć 
– zgodnie stwierdzili wicestarosta 
Krystyna Kowalewska i dyrektor ol-
kuskiego szpitala Norbert Kubański. 
Mowa o dwóch nowych respiratorach, 
które trafiły w czwartek do Nowego 
Szpitala w Olkuszu. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie wsparcie lokal-
nych firm.

Symboliczne przekazanie re-
spiratorów odbyło się w czwartek 
w budynku szpitala, z udziałem 
samorządowców, dyrekcji placówki 
oraz przedstawicieli sponsorów.

Firmy, dzięki którym zakup 
respiratorów był możliwy to: Velvet 
Care Sp. z o. o. (100 tys. złotych), 
Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o. o. (50 
tys. złotych), BOLTECH Sp. z o. o. (40 
tys. złotych), ZGH „Bolesław” S. A. (40 
tys. złotych), Huta Cynku „Miasteczko 
Śląskie” S. A. (20 tys. złotych), Zakład 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław” 
Sp. z o. o. (10 tys. złotych).

-U nas inicjatywa była oddolna, 
ponad 300 pracowników się złożyło, 
a my jako zarząd dołożyliśmy bra-
kującą cegiełkę – mówił podczas 
spotkania wiceprezes zarządu Velvet 
Care Rafał Curyło.

 Z darowizn od firm zakupiono 
nie tylko respiratory, ale i środki 
ochrony indywidualnej. – W imieniu 
radnych Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu w Olkuszu pragnę złożyć 
ogromne podziękowania dla darczyń-

ców za wsparcie, jakiego udzieli prze-
kazując darowizny finansowe na rzecz 
walki z COVID-19. Dzięki nim moż-
liwy był zakup dwóch respiratorów 
o łącznej wartości 170 tysięcy złotych 
a także potrzebnych środków ochrony 
indywidualnej dla służb sanitar-
nych, medycznych i porządkowych. 
Zakupione respiratory, które dzisiaj 
możemy przekazać spółce Nowy 
Szpital w Olkuszu będą przeznaczone 
do terapii niewydolności oddechowej 
rożnego typu stosowania na różnych 
oddziałach w tym m. in. na oddziale 
intensywnej terapii, sali wybudzeń, 
szpitalnym oddziale ratunkowym 
i w transporcie wewnątrzszpitalnym. 
Jednocześnie dziękuję wszystkim 
włodarzom powiatu olkuskiego za 
zgodną współpracę w czasie panu-
jącej epidemii. Obecność wszystkich 
z Państwa to budujące świadectwo 
solidarności dla najwyższych warto-
ści: zdrowia i życia ludzkiego - mówi 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Nowe respiratory 
w szpitalu

POWIAT
A.N.Q.A.

- Nie można wrzucać wszyst-
kich lekarzy do jednego worka – 
z takim przesłaniem rozdzwoniły 
się telefony do naszej Redakcji 
po publikacji tekstu dotyczącego 
zdalnej opieki medycznej. Wielu 
pacjentów, jak i samych medyków, 
postanowiło wyrazić swoje zdanie 
na temat obecnej sytuacji. Jak 
zwykle w tego typu przypadkach 
bywa, każda strona ma swoje racje, 
a każdy przypadek należy rozpatry-
wać indywidualnie.

- Nikt z nas nie lubi, tym bardziej, 
nie chce chorować. Niestety więk-
szość z nas prędzej czy później dotyka 
jakaś dolegliwość, z którą trzeba udać 
się do lekarza. O tym, jak funkcjonuje 
publiczna opieka zdrowotna w na-
szym kraju, każdy z nas miał okazję 
przekonać się na własnej skórze. 
Świadczyć mogą o tym chociażby 
internetowe dyskusje, prowadzone 
pod większością naszych publikacji 
opisujących lokalną służbę zdrowia. 
Z reguły nie są to przyjemne historie. 
Jak się jednak okazuje, w naszym 
mieście znaleźć możemy również 
mieszkańców, którzy nie mają pro-
blemu z państwową opieką lekarską.

– Leczę się u specjalistów i na-
wet w czasie pandemii nie miałam 
problemów, żeby umówić się z leka-
rzem okulistą na normalną wizytę 

w przychodni – mówi jedna z naszych 
Czytelniczek, dzwoniąca niedawno do 
naszej redakcji. – Nie wiem gdzie i do 
kogo chciała się umówić Pani wypo-
wiadająca się w waszym artykule, ale 
nie podoba mi się taka narracja. Ja 
nie miałam nigdy takich perypetii – 
dodaje po chwili. 

Swoją dezaprobatę wobec opisa-
nej na naszych łamach historii wyra-
żają również główni zainteresowani. 
- Żaden pacjent potrzebujący pilnej 
pomocy nie jest odprawiany z kwit-
kiem – takie zapewnienia płyną ze 
strony środowiska lekarskiego, które 
poczuło się wywołane do tablicy. Ich 
zdaniem teleporady to nie chowanie 

głowy w piasek, tylko konieczny śro-
dek bezpieczeństwa. - Każdy przypa-
dek rozpatrywany jest indywidualnie. 
Jeżeli konsultację lekarską można 
przeprowadzić telefonicznie, ogra-
niczając przy tym ryzyko zakażenia 
wirusem, to tak czynimy. Jeśli jednak 
uznamy, że konieczne jest spotkanie 
z pacjentem, to je organizujemy – tłu-
maczy nam jeden z olkuskich lekarzy 
interweniujący w naszej redakcji.

Jak sami widzimy, ile ludzie, 
tyle historii. A kto w tym sporze 
ma rację? Ocenę panującej rze-
czywistości pozostawiamy naszym 
Czytelnikom. Jak zwykle zaprasza-
my do dyskusji.

Lekarze mówią:  
Nie unikamy pacjentów!

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  
BONU NA ZASIEDLENIE ORAZ BONU SZKOLENIOWEGO

DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że nadal trwa nabór wniosków  

o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej  
do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających  

bez pracy w powiecie olkuskim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020

Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat (tj. przed 
ukończeniem 30 r.ż.), które:

• obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako 
kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,

• obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze 
środków publicznych,

• znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. są osobami z niepełnosprawnościami i/lub  
są osobami długotrwale bezrobotnymi i/lub posiadają niskie kwalifikacje.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu: https://olkusz.praca.gov.pl

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc w ramach bonu na zasiedlenie: 7

Liczba miejsc w ramach bonu szkoleniowego: 7

Szczegółowe informacje na temat bonu na zasiedlenie można uzyskać  
pod nr tel. 32 643-43-48, 32 641-34-02 wew. 221,  

natomiast na temat bonu szkoleniowego pod nr tel. 32 643-43-48, 32 641-34-02 wew. 250

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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

POWIAT
A.N.Q.A

Statystyka, statystyka i jesz-
cze raz statystyka – minione ty-
godnie i miesiące obfitują w szereg 
publikacji i zestawień, opisują-
cych pod różnym kątem polskie 
samorządy. Kolejnym z nich jest 
Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego, analizujący finan-
se powiatów, miast i gmin. Jak 
prezentują się w nim okoliczne 
samorządy?

Omawiany ranking przygotowany 
został przez pracowników Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Na-
ukowcy zbadali sposób gospodaro-
wania pieniędzmi przez samorządy 
korzystając z oficjalnych sprawozdań 
finansowych, składanych corocznie 
do Okręgowej Izby Obrachunkowej.

Zespół badawczy wybrał do anali-
zy siedem wskaźników: udział docho-
dów własnych w ogólnych dochodach 
samorządów, relacja nadwyżki ope-
racyjnej do dochodów, udział wydat-
ków inwestycyjnych w wydatkach, 
obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia, udział 
środków europejskich w wydatkach, 
relacja zobowiązań do dochodów oraz 
udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bieżących. 
Wskaźniki te zostały wyliczone dla 
każdej jednostki objętej badaniem.

W zestawieniu przygotowanym 
przez specjalistów z Krakowa dokona-
no analizy w oparciu o dane za 2019 
rok. Ranking został opracowany w po-
dziale na pięć kategorii. Aby łatwiej 
analizować wyniki, autorzy porównali 
każdy z badanych podmiotów z lide-
rem grupy. Dzięki temu łatwo można 
sprawdzić, jaka jest procentowa róż-

nica między konkretnym samorządem 
a liderem kategorii.

Spośród 1547 gmin wiejskich 
najlepszy wynik w kraju uzyskała 
miejscowość Dobra Szczecińska 
w województwie zachodniopomor-
skim. W naszej okolicy najwyżej upla-
sował się Trzyciąż (pozycja nr 98). 
Gmina Klucze znalazła się na 212 
miejscu a gmina Bolesław na 277 
miejscu. W grupie 628 gmin miejsko-
-wiejskich zwyciężył Konstancin-Je-

ziorna na Mazowszu. Na 83 miejscu 
znalazł się Olkusz. Wolbrom odnaj-
dziemy zaś na 119 pozycji. Wśród 
235 gmin miejskich najlepszy okazał 
się Józefów, leżący w województwie 
mazowieckim. Miasto Bukowno uzy-
skało 6 lokatę. W ramach zestawienia 
powiatów ziemskich laur zwycięzcy 
przypadł powiatowi wrocławskiemu. 
Powiat olkuski sklasyfikowano na 
99 pozycji.

Kto najlepiej gospodaruje 
publicznym groszem?

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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. 



9Przegląd Olkuski | 18 września 2020 |www.przeglad.olkuski.pl O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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 
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
Bianka Klich Fizjoterapia. Od 3.10.2020r. 
zapraszamy do nowego gabinetu. Klucze, ul. 
Dworska 19A. Przez cały październik -20% na 
wszystkie usługi. Tel: 797 847 948.
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
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, 
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.

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
18.09. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 Skalska 22

19.09. K. K. Wielkiego 24 - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

20.09. Mickiewicza 7 - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

21.09. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

22.09. Buchowieckiego 15 A- dyżur 20:00-24:00  1 Maja 39

23.09. Al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

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

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

*cena netto
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R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE
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.

 ǧ Sprzedam opony zimowe, kom-
plet 13x70x155, prawie nowe. Tel.
(668)420995.

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.

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

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 Przyjmę kierowcę kat.C. Tel.

(510)220404.

OLKUSZ
Olgerd�Dziechciarz

Czasami słyszę, że ktoś zna 
Olkusz, bo był u nas przejazdem. 
„A, wiem, wiem, gdzie jest Olkusz, 
kiedyś jechałem do Krakowa, to mi 
mignął za oknem” – powiedział mi 
kiedyś pewien znany poeta. Wszystkie 
miasta chwalą się, kto tu w nich nie 
bywał, ale często przegapiają takie, 
zdawać by się mogło, mało istotne, 
bo przypadkowe wizyty, wizyty prze-
jazdem, na kilka godzin, jak słynna 
wizyta Davida Bowie, który w latach 
70-tych jadąc pociągiem na koncert 
do ZSRR, mając dwie godziny postoju 
w Warszawie, wyskoczył na miasto, 
kupił płyty Niemena i zespołu Śląsk, 
i nawet wykorzystał fragmenty kom-
pozycji z obu krążków w swojej nowej 
twórczości. Sporo ciekawych postaci 
przewinęło się w podobny sposób 
przez Srebrny Gród, wpadli, bo akurat 
udawali się na jakieś miejsce bitwy, 
zdążali na własny ślub, albo po zaległy 
posag …babki. Czasami coś po tych 
wizytach pozostało, a czasami nie 
mamy nawet pojęcia, czy w ogóle do 
nich doszło. Ale to też historia i bywa 
ona równie ciekawa, jak ta wielka, 
decydująca o losach świata; bywało, 
że tacy ludzie, których decyzje były 
historyczne, albo wokół których 
działa się historia, przejeżdżali przez 
Olkusz, albo do niego na moment 
zaglądali. Warto pamiętać i o tych 
„momentach”.

n Karol IV
W 1363 r. w Olkuszu gościł 

w swych murach cesarza niemiec-
kiego i króla czeskiego Karola IV 
Luksemburskiego, który zdążał do 
Krakowa na własny ślub - z Elżbietą, 
wnuczką polskiego władcy Kazimierza 
Wielkiego. W Olkuszu Cesarz przeby-
wał w ratuszu. Dość istotna wizyta, 
bo to jedyny cesarz, jakiego gościł 
w swych murach Olkusz (zawitał do 
nas też przyszły cesarz, ale o tym da-
lej). Trochę miast w Polsce chwali się 
dumnie wizytą Bonapartego, no cóż, 
u nas korsykańki cesarz Francuzów 
nie raczył się pojawić, cieszmy się 
więc z Karola IV, zawszeć cesarz, 
a nie li tylko król, czy arcyksiążę. 
Zresztą warto dodać, że Czesi uważają 
tego cesarza, dla nich króla, za Ojca 
Ojczyzny, bo po matce był przecież 
z Przemyślidów, i faktem jest, że 
sobie Pragę ukochał i wiele dla niej 
zrobił (rozbudował zamek Hradczany, 
Pragę powiększył niemal trzy razy, 
ufundował Uniwersytet, wzniósł Most 

Karola, sprowadzał zakony, zakładał 
winnice itd.).

n Jagiełło z wizytami
A propos królów; bodaj najwięcej 

dla Olkusza zdziałał ostatni przed-
stawiciel dynastii Piastów Kazimierz 
Wielki. Miasto murami otoczył ( może 
nie w całości, ale prawie), kościół św. 
Andrzeja rozbudował, zamek Rabsz-
tyn wzniósł, ale – o dziwo – do Olku-
sza nigdy nie zaglądnął; bywał co jakiś 
czas w Żarnowcu, gdzie w królewskim 
zamku osadził małżonkę, która mu 
się znudziła, czyli Adelajdę Heską, ale 
do pobliskiego Olkusza jakoś mu było 
nie po drodze. Jak się rzeczony Karol 
IV u nas zatrzymał, w drodze na we-
sele z Elżbietą, wnuczką Kazimierza 
Wielkiego, wedle dziejopisów ówcze-
snych herod-babą, która mężczyzn 

kładła na rękę, ba łamała w rękach 
podkowy, polski monarcha się do 
Srebrnego Miasta nie pofatygował 
i witał cesarza na pzredmi4eściach 
stołecznego Krakowa. Wielka szkoda. 
Za to pierwszy nasz król z dynastii 
Jagiellonów, to inna bajka. Włady-
sław Jagiełło bardzo interesował się 
górniczym miastem, o czym może 
świadczyć, że był u nas z „roboczymi” 
(choć nie tylko) wizytami najmniej 
trzy razy: w 1386 (potwierdził wów-
czas przywileje Olkusza, wcześniej 
zgorzałe w pożarze), w 1423 i 1426 
(pozwala używać czeskich praw gór-
niczych). W jednym z dokumentów 
Jagiełło o dochodach z Olkusza pisał: 
„nie najmniejszej wagi wśród innych 
królewskich dochodów”. Przed wojną 
z zakonem i bitwą pod Grunwaldem 
Jagiełło zwolnił mieszczan olkuskich 
z ceł w komorach królewskich i opłat 
za korzystanie z mostów w całym 
królestwie.

n Odwiedziny Jagiellończyka
Nie inaczej potraktował Olkusz 

kolejny polski monarcha; zanotujmy, 
iż w 1490 r. zjawił się w Olkuszu syn 

Władysława Jagiełły, kolejny król z tej 
dynastii, Kazimierz Jagiellończyk.

n Księcia Ottheinrich’a
A teraz będzie słów kilka o wizy-

cie pewnego księcia, istotnej z kilku 
powodów, o których poniżej. Chodzi 
mianowicie o podróż panującego 
w Księstwie Neuburg Otto Ottheinri-
ch’a, elektora Palatynatu Reńskiego, 
który w pewną zimowa porę wybrał 
się ze swych rodowych włości do 
Polski. Książe, który był potomkiem 
Króla Niemiec Ruprechta von der 
Pfalz i wnukiem Jadwigi, córki Ka-
zimierza IV Jagiellończyka udał się 
w latach 1536-37 ze swego Neuburg 
m.in. Pragę, potem Będzin, Sławków, 
Olkusz do Krakowa, a z powrotem 
wrócił przez Wrocław, Berlin, Wit-
tenbergę i Lipsk. Odwiedził Kraków, 

gdyż starał się odzyskać niewypłacony 
jego przodkom zaległy posag babki 
Jadwigi. Posag udało mu się odzyskać 
i jeszcze szybciej wydać. Dla nas 
ważne, że podczas tej krótkiej gościny 
w Olkuszu towarzyszący księciu ma-
larz Gerunga namalował najstarszy 
znany widok (wedutę) Olkusza.

n Reformator Jan Łaski
W dziejach polskiego protestan-

tyzmu ma swoje miejsce spotkanie 
najwybitniejszego polskiego teologa 
reformacyjnego, Jana Łaskiego, 
z przywódcą braci czeskich Jerzym 
Izraelem. Panowie dyskutowali o zjed-
noczeniu polskiego różnowierstwa, 
będąc w gościnie u Jana Bonera na 
zamku w Rabsztynie. Owa teologiczna 
pogawędka miała miejsce w 1556 
roku. Jan Łaski, którego działalność 
obejmował nie tylko Rzeczpospolitą, 
ale także m.in. Fryzję i Anglię, jest 
uważany za jednego z twórców an-
gielskiego purytanizmu.

n Wizyta króla Stefana 
Batorego?

Ponoć w 1583 r. z wizytą w Ol-
kuszu miał być pochodzący z Sied-
miogrodu polski monarcha elekcyjny 
Stefan Batory. Jak głosi legenda za-
mieszkał on wówczas w kamienicy, 
która do dziś zwie się z tego powodu 
„Batorówką” (Rynek 20). Nie ma 
jednak dowodów na to, że faktycznie 
bawił wówczas u nas Batory, a sama 
legendę wymyślono w latach 60. XX 
wieku. . Czy aby nie jest to pokłosie 
błędnej informacji, że wesele bra-
tanicy Batorego Gryzeldy z kancle-
rzem Janem Zamoyskim odbyło się 
w Rabsztynie (właśnie w 1583 r). 
Fakt, biesiada odbyła się w Rabsz-
tynie, ale chodzi o dom o tej nazwie, 
który znajdował się na Wawelu (rela-
cjonuje ten ślub autor najstarszego 
polskiego herbarza Bartosz Paprocki).

n Arcyksiążę Maksymilian 
III Habsburg

Rok 1587 zapisał się w historii 
ziemi olkuskiej wspaniałą Victorią, 
jaką nad oddziałami austriackimi 
zdążającymi na Kraków (dla wsparcia 
arcyksięcia Maksymiliana Habs-
burga) odnieśli olkuscy gwarkowie 
dowodzeni przez słynnego żołnierza, 
kozaka Gabriela Hołubka. Nie zmie-
nia to faktu, że wcześniej, w paź-
dzierniku, gdy pretendent do polskiej 
korony zdążał z kilkutysięcznym 
oddziałem konnych i pieszych oraz 
16 działami do Krakowa, zestrachani 
mieszczanie w trymiga otwarli przed 
arcyksięciem i jego wojskiem bramy 
Srebrnego Grodu.

n Przyszły papież
Teraz o wizycie, która była dłuż-

sza, nie przejazdem, tylko skutkiem 
epidemii, więc w sytuacji, w jakiej się 
obecnie znajdujemy, aż się prosi, żeby 
o niej wspomnieć – tym bardziej, że 
była znacząca. Tak więc w roku 1588 
bawił w Olkuszu, i to przez kilkana-
ście dni Ippolito Aldobrandini, legat 

papieski w Polsce, który w cztery lata 
później zasiadł na Tronie Piotrowym 
w Watykanie, jako Klemens VIII. Nun-
cjusz ów, znalazł się w Olkuszu nie 
przypadkowo. Jak czytamy na ścianie 
kaplicy św. Anny (przy kościele św. 
Andrzeja): „Onże po Annibala z Capui 
An, D. 1588 podjął rokowania w spo-
rze dynastycznym między MAXYMIL-
JANEM RAKUSKIM a Zygmuntem III 
Wazą. W stycz. 1589 zjechali posły 
cesarskie do Bytomia, Polacy zasię do 
Będzina gdzie przebył Aldobhrandini 
w roli rozjemcy d. 9 marca Am. 1589 
podpisano „Pakta Będzińskie” mocą 
których Maxymiljan Austrjacki zrzekł 
się tytułu króla Polskiego na rzecz 
ostatniego po kądzieli z Jagiellonów 
Zygmunta III”. W dalszej części napis 
krótko informuje o tym, że ponieważ 

panowało wówczas w Krakowie moro-
we powietrze, Aldobrandini wolał nie 
zawierzać tylko Łasce Boskiej i same-
mu wziął swój los w ręce. Z tego też 
powodu przeniósł się na pewien czas 
ze stołecznego Krakowa do Olkusza. 
Zaznaczmy, że owych dwóch tygodni 
spędzonych w Olkuszu nie uważał za 
czas stracony. Bardzo sobie pobyt tu 
chwalił, zaznaczał, że miasto zasko-
czyło go czystością i wygodami, któ-
rych jego poprzednik nie zaznał nawet 
w Warszawie. Być może to w naszym 
grodzie tak zasmakował w polskim 
piwie, że wiele lat później, leżąc na 
marach, miał ponoć jęczeć: „O santa 
piwa di Polonia, o santa biera di War-
ka”, co towarzysząca mu w ostatnich 
chwilach służba zinterpretowała jako 
wezwanie o modlitwę do św. Piwy.

n Królowa Maria Ludwika 
Gonzaga de Nevres

Małżonce Władysława IV, Marii 
Ludwice, później także żonie Jana 
Kazimierza, towarzyszył w drodze do 
Polski znaczny orszak, w którym był 
m.in. szlachetnie urodzony Francais 

Jan le Laboureur de Blerauval (1623-
75). Jego rodzina związana była blisko 
z domem książąt de Montmorency. 
Mając 21 lat został dworzaninem 
królewskim. Wędrując w orszaku 
Marii Ludwiki, a potem wracając 
z Warszawy do Paryża w 1646 r., po 
drodze Francuzi – wśród nich Labo-
ureur – zatrzymali się na odpoczynek 
w Olkuszu. Wszystko co widział, 
opisywał w miarę dokładnie i w 
pozytywnym tonie, bez tak częstego 
u innych zagranicznych kronikarzy 
tonu wyższości. O naszym mieście 
pisał: „Olkusz jest znany ze swych 
kopalń srebra i ołowiu, których wiele 
znajduje się wokół miasta. Samo 
miasto także jest górnicze, jak jego 
okolica w promieniu mili. Pracuje tu 
stale przeszło sto osób, które z dobrej 
woli za jeden richedalle na tydzień 
oddają się tej robocie, uchodzącej 
od czasów starożytnych za karę bar-
dziej okrutną niż deportacja i galery 
u innych narodów. Ubrani są tylko 
w liche spodnie ze zwykłego płótna, 
tak dobrze dobrane pod kolor tej 
metalicznej ziemi, iż wydaje się, że są 
pofarbowane na żółto, chodzą boso 
po kamykach w najsurowszej porze 
roku. Nieopodal kopalni stoją piece do 
oddzielania i oczyszczania metali, topi 
się w nich ustawicznie. Tak powstało 
i wzrastało miasto na jałowej ziemi 
u stóp nieurodzajnych i stromych gór. 
Kopaliny w Polsce nie są królewszczy-
zną, należą do pana, na którego po-
siadłościach znajdują się, jeżeli zaś są 
na ziemiach Korony, jak w Olkuszu, 
dzielą się pomiędzy króla, wojewodę 
i biskupów”. Niestety, o wrażeniach 
z olkuskiej wizyty królowej Marii 
Ludwiki Gonzagi de Nevres francuski 
kronikarz nie wspomina.

n Hetman Stefan Czarniecki
Lata 1655-57 to zły czas dla 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 
a więc dla Olkusza również, to czas 
ciągłych kontrybucji, przemarszów 
wojsk obcych i własnych. Prócz 
szwedzkich i austriackich przez mia-
sto lub okolicę Olkusza przeszły woj-
ska hetmana Stefana Czarnieckiego, 
żywię obawy, że jakoś specjalnie z ich 
bytności się wtedy nie cieszono, bo 
na ogół ludziom doznającym gwałtów 
i kontrybucji, było obojętne, czy to 
własne wojska czynią, czy obce.

Przejazdem, czyli najbardziej 
niecodzienne wizyty 

niecodziennych gości w Olkuszu

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.  
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przed pogrzebem
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