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Program Rodzina 500 PLUS
to sztandarowy projekt obecnej
ekipy rządzącej. Obowiązuje od
1 kwietnia 2016 roku. Jak wynika
z danych zaprezentowanych przez
Rząd, w ubiegłym roku skorzystało
z niego 3,79 mln dzieci. Postanowiliśmy sprawdzić, ilu jest jego
beneficjentów wśród mieszkańców
naszego powiatu.
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WOŚP w powiecie olkuskim: na konto fundacji
Jurka Owsiaka wpłynie ponad 173 tys. zł, czyli
o 20 tys. więcej niż przed rokiem!
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Nowy Szpital w Olkuszu do końca kwietnia
bieżącego roku ma zostać doposażony
w 190 nowych łóżek.
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Niedawno w Jaroszowcu otwarto Klub Dziecięcy
„Leśne Skrzaty”. Kilka miesięcy wcześniej
podobna placówka powstała w Laskach.
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Bójka, kradzież,
łapówka
WOLBROM

Piotr Kubiczek

W Wolbromiu w ostatnich
dniach odnotowano kilka przestępstw. Do bójki doszło w salonie
gier, kierowca próbował wręczyć
policjantom łapówkę, a łupem
złodzieja padło m.in. pięćdziesiąt
litrów wina.
Przegląd kryminalnych wydarzeń zaczynamy od zajścia w jednym
z salonów gier, gdzie dwóch braci
w wieku 28 lat najpierw weszło do
lokalu, a później zaatakowało dwóch
innych mężczyzn w wieku 29 i 49 lat.
Agresorzy nie przebierali w środkach.
Swoje ofiary bili i kopali po całym
ciele. Jeden z napastników uderzył
49-latka w głowę i dotkliwie go zranił.
O zdarzeniu błyskawicznie poinformowana została policja. Działania
funkcjonariuszy pozwoliły odnaleźć
i zatrzymać sprawców bójki. Bracia
usłyszeli już zarzuty z art. 158§1
kodeksu karnego. Grozi im nawet do
trzech lat więzienia.
Kara pozbawienia wolności może

także spotkać złodzieja, który z jednej
z piwnic - oprócz kosiarki spalinowej
- ukradł pięćdziesiąt litrów wina.
Poszukiwany sprawca dostał się do
pomieszczenia po wcześniejszym
wyłamaniu zamka w drzwiach.
Zatrzymano natomiast 31letniego kierowcę bmw, który
w zamian za odstąpienie od czynności
służbowych zaoferował policjantom
wręczenie łapówki. Podczas kontroli na ul. 1-go Maja okazało się,
że mężczyzna siedzący za kółkiem
samochodu nie posiada uprawnień
do kierowania pojazdami. W związku
z popełnionym wykroczeniem funkcjonariusze poinformowali kierowcę
o mandacie karnym. Ten wtedy wyjął
z kieszeni pieniądze i zaproponował
mundurowym 150 zł w zamian za
zapomnienie o całej sprawie. Nie
udało się. O zajściu szybko dowiedział
się dyżurny wolbromskiej komendy,
a banknoty zabezpieczono. Zatrzymany 31-latek usłyszał już zarzut dotyczący wręczenia korzyści majątkowej
funkcjonariuszowi publicznemu.
Odpowie też za wykroczenie – prowadzenie pojazdu bez wymaganych
uprawnień.

Kapliczka
odrestaurowana

budzyń

Ewa Barczyk

Po wielu latach interwencji
i zabiegów mieszkańców, na czele
z panią sołtys Elżbietą Kwietniak,
w końcu udało się wyremontować
zabytkową kapliczkę pw. Upadku
Chrystusa w Budzyniu, zbudowaną
w roku z 1815 jako wotum Bogu
Najwyższemu przez Mariannę i Mateusza Wesołowskich. Renowacja
była możliwa dzięki pozyskaniu
środków z konkursu „Małopolskie
kapliczki 2016” oraz środkom
z funduszu sołeckiego.
Kapliczka w Budzyniu to ważny
element na mapie zabytkowych
obiektów małej architektury sakralnej, ale także miejsce żywego kultu
religijnego. Dawna lokalna legenda
głosiła, że zostało pod nią zakopane
złoto, którego mieszkańcy wsi niegdyś
bezskutecznie szukali. Dziś kapliczka
P O D Z I Ę K O W A N I A

odzyskała dawny blask.
Projekt jej fachowej renowacji
wykonała kosztem 4.999,95 zł firma
S2 Design & Consulting Piotr Skamla
z Krakowa. Całkowity koszt prac
remontowych, wykonanych przez
Piotra Krzemienia, według informacji
zamieszczonej w wykazie umów w BIP
gminy Wolbrom, wyniósł 26.885,38
zł. W ramach prac remontowo-konserwatorskich na początek usunięte
zostały drzewa, które nazbyt rozrosły
się wokół obiektu, przez co zagrażały
konstrukcji kapliczki. Usunięto też
stare, zdewastowane ogrodzenie. Na
budynku została wykonana nowa
więźba dachowa, a na niej ułożono
pokrycie z gontu. Kapliczkę wyposażono też w nowe rynny, zaizolowano
fundamenty i wykonano wokół nich
opaskę betonową. Dofinansowanie
z ogłaszanego corocznie przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu Małopolskie
kapliczki 2016 wyniosło 7 tys. zł.

Ciąg dalszy ze strony 1
Jak możemy przeczytać na
stronie internetowej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie
na każde drugie i kolejne dziecko,
bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze
lub jedyne dziecko.
W przypadku tzw. pierwszego
dziecka brany jest pod uwagę
dochód netto na jednego członka
rodziny. Nie może on przekroczyć
800 złotych lub 1200 złotych
w przypadku dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności. Wypłatą
świadczeń pochodzących z budżetu
Państwa zajmują się gminy za pośrednictwem podległych im ośrodków pomocy społecznej.

Pod koniec zeszłego roku ministerstwo opublikowało specjalny
raport dotyczący realizacji programu. Wynika z niego, że uczestniczy
w nim 2,74 mln rodzin. Wsparciem
z „500 plus” do końca listopada
objęto 3,79 mln dzieci w całej
Polsce. Stanowi to 55 procent
wszystkich dzieci do 18 roku życia.
Jak informuje resort, do rodzin trafiło łącznie ponad 15,1 mld zł.
W województwie małopolskim
programem objętych zostało ponad
247 tys. rodzin. Ze świadczenia
skorzystało 358,7 tys. dzieci. Suma
środków wypłaconych do końca
listopada wyniosła 1,43 mld zł.
Po analizie raportu postanowiliśmy zbadać, jak przedstawia się
sytuacja w gminach leżących na
terenie Powiatu Olkuskiego. Zwróciliśmy się w tej sprawie z pytaniem
do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, które odesłało
nas do Małopolskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego w Krakowie.
Jak wynika z nadesłanej
odpowiedzi, łącznie na terenie
wszystkich gmin z naszego powiatu złożono ponad 8 tys. wniosków
dotyczących programu „Rodzina
500 plus”. Wnioski o świadczenie
wychowawcze złożone przez Internet stanowiły niespełna 17,5% tej
sumy. To nieco poniżej średniej
krajowej, która kształtuje się na
poziomie 20% i wojewódzkiej, która
wyniosła w Małopolsce 19%. Z Internetu najczęściej korzystali rodzice z Olkusza (23%), a najrzadziej
z Trzyciąża (nieco ponad 10%).
Do końca listopada na wypłatę świadczeń dla mieszkańców
naszego powiatu przekazano niebagatelną sumę ponad 38 mln zł.
Najwięcej z tych pieniędzy popłynęło do Olkuszan. Dla 3984 dzieci
przeznaczono tutaj 15 mln 856 tys.
zł. W Wolbromiu programem objęto
2172 osoby, które otrzymały łącznie

ponad 8,6 mln zł. W Gminie Klucze
do końca listopada rozdysponowano ponad 5,3 mln zł, które trafiło
do 1335 dzieci.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu na wypłatę
„500 plus” dla 850 beneficjentów
otrzymał od Państwa ponad 3,3 mln
zł. Realizacja programu w dwóch
pozostałych gminach naszego
powiatu przebiegała na zbliżonym
poziomie. W Bukownie inicjatywą
objęto 677 dzieci, których rodzice
dostali niespełna ponad 2,6 mln
zł. W Bolesławiu kwota 2,4 mln zł
trafiła do 615 mieszkańców gminy
poniżej 18 roku życia.
A jakie jest zdanie naszych
Czytelników? Jak oceniacie realizację programu „Rodzina 500
plus” na terenie poszczególnych
gmin naszego powiatu? – Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl

Wybory pod koniec lutego
bukowno
Wiola Woźniczko
28. lutego w Bukownie odbędą
się wybory do Młodzieżowej Rady
Miejskiej (MRM) w Bukownie. Jak
przedstawia się harmonogram
wyborów?
Przypomnijmy, że młodzi radni
będą zajmować się m. in. upowszechnianiem idei samorządności wśród
młodzieży, integracją i współpracą
środowisk młodzieżowych na terenie
Bukowna, organizacją aktywnego
uczestnictwa młodzieży w życiu
publicznym oraz podejmowaniem
działań na rzecz zaspokajania potrzeb
i oczekiwań młodych mieszkańców.
Kandydatów można zgłaszać
do 26. stycznia w okręgowych komisjach wyborczych w: Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Urzędzie
Miejskim. Każde zgłoszenie musi

być poparte podpisami co najmniej
pięciorga uczniów. Dzień później,
27. stycznia, listy kandydatów w
trzech okręgach wyborczych zostaną
podane do publicznej wiadomości. Od
tego momentu przez miesiąc potrwa
kampania wyborcza.
Wybory do Młodzieżowej Rady są
powszechne, bezpośrednie, równe,
większościowe i odbędą się w głosowaniu tajnym w trzech okręgach
wyborczych:
- okręg nr 1 w Gimnazjum nr 1 - 5

radnych spośród uczniów tej szkoły,
- okręg nr 2 w Gimnazjum nr 2 - 2
radnych spośród uczniów tej szkoły,
- okręg nr 3 obejmujący teren
Miasta Bukowno, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bukownie - 8 radnych spośród uczniów innych szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zamieszkałych w Bukownie.
Zgodnie z harmonogramem,
głosowanie odbędzie się 28. lutego
(w okręgach nr 1 i nr 2 w godzinach
10.00-15.00, a w okręgu nr 3 w godzi-

nach 7.00-18.00). Głosujący uczniowie mogą zaznaczyć na karcie maksymalnie tyle nazwisk, ilu radnych
jest wybieranych w danym okręgu.
Kadencja MRM trwa dwa lata.
Tak samo jak w „dorosłych”
radach, wybrane zostanie prezydium
MRM oraz komisje. Radni zajmą się
przede wszystkim podejmowaniem
uchwał w sprawach dotyczących
młodzieży, przedstawianiem opinii w
sprawach dotyczących młodzieży organom administracji samorządowej,
a także inicjowaniem i promowaniem
działań o charakterze społecznym,
kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i ekologicznym. Sesje Młodzieżowej Rady będą odbywać się
w trakcie roku szkolnego, w czasie
wolnym od nauki, nie rzadziej niż raz
na kwartał.
Wszystkie informacje na temat
Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz wyborów znajdziecie na www.bukowno.
pl/MRM
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Rekordy na jubileusz wielkiego grania!

powiat

Piotr Kubiczek, Agnieszka Zub
Pomimo wielu przepychanek
i nacisków, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 25.
I to zagrała nie byle jak! Na rzecz
ratowania zdrowia i życia dzieci
oraz seniorów na całym świecie
udało się zebrać ponad 62 miliony
złotych. W wielu miejscach jubileuszowa edycja WOŚP okazała się rekordowa pod względem zebranych
środków. Podobnie było w powiecie
olkuskim, skąd na konto fundacji
Jurka Owsiaka wpłynie ponad 173
tysiące złotych, czyli o 20 tysięcy
więcej niż przed rokiem!
W samym Olkuszu przeszło setka
wolontariuszy wróciła do dwóch sztabów z ponad 66 tysiącami złotych. 4
800 zł to zasługa młodzieży z Gimnazjum nr 1. Całą resztę, a więc 61
368 zł zebrali wolontariusze zrzeszeni
w sztabie Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam przed godz. 9 odbyła się oficjalna odprawa, w której udział wziął
burmistrz Roman Piaśnik, dziękując
kwestującym za czułość na krzywdę
innych ludzi i wytrwałość w działaniu.
Zdecydowana większość z wolontariuszy to osoby zaprawione w graniu
na rzecz Orkiestry. Przykładem jest
męski duet Dariusz Słaboński i Rafał
Węgrocki, którzy od lat biją indywidualne rekordy. Jak sami przyznają,
z Jurkiem Owsiakiem i całym jego
zapleczem grać będą według przesłania WOŚP – do końca świata i jeszcze
jeden dzień dłużej. Tym razem w „bratobójczym pojedynku” lepszy okazał
się Słaboński. W jego puszce znalazło
się dokładnie 3 751,85 zł.
Zbieranie pieniędzy i obdarowywanie darczyńców czerwonymi
OGŁOSZENIE
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serduszkami to jedno, ale równie
ważnym punktem WOŚP jest jego
strona koncertowa. W sercu Owsiaka, a także jego współpracowników
muzyka jest głęboko zakorzeniona.
Stąd coroczne występy i pokazy. Te
przy ul. Nullo zgodnie z harmonogramem rozpoczęli podopieczni Ogniska
Muzycznego „Żaczek”. Później na
scenie pojawili się przedstawiciele
Ogniska „DodiArt”, młodzi skrzypkowie ze Szkoły „Suzuki” oraz utalentowane wokalistki z sekcji MOK.
Publiczności zaprezentowali się też
muzycy z duetu „Guitarstep”, a także

typowo rockowe kapele „Unchanted”,
„Hurrockaine” i na zakończenie dnia
formacja „Wotum”. W międzyczasie
niebo rozświetliły fajerwerki.
Przez całe popołudnie prowadzono również licytacje gadżetów
WOŚP oraz rzeczy podarowanych
przez lokalnych artystów. Wszystkie
propozycje znalazły swoich nowych
właścicieli. Gdy rodzice nie szczędzili
grosza, ich pociechy miały okazję stać
się bohaterami ze szklanych ekranów,
a także poznać historię zwierzaków
cudaków. Za malowanie dziecięcych

buziek oraz balonowe zabawy odpowiedzialny był Glutaminian Sodu.
Po wszystkich atrakcjach nadszedł czas wielkiego liczenia. Już
w trakcie finału było wiadomo, że
ubiegłoroczny rekord zostanie pobity.
Magiczna do wczoraj bariera 50 tysięcy pękła chwilę po godz. 18, a końcowy wynik sztabu MOK jest naprawdę
imponujący. 61 368 zł
to zasługa wielu
osób, zarówno
wolontariuszy,
darczyńców,
jak i ludzi za-

angażowanych w pracę sztabu,
który z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy gra od samego początku jej
istnienia. Już po raz kolejny jego szefową była Elżbieta Barnaś. Jubileusz
został okraszony wynikiem, który
w następnych latach dla kontynuatorów akcji może być nie lada wyczynem
do powtórzenia.

BUKOWNO
W Bukownie 25. finał WOŚP
odbył się na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Najpierw

bowiem lokalna społeczność zrobiła
wszystko co mogła, aby poprzeć ideę
Orkiestry. Przed rokiem, po czwartej
edycji wspólnego grania z WOŚP mówiono o sukcesie po zebraniu ponad
17 tys. zł. Teraz środków na ratowanie życia dzieci i seniorów z gminy
będzie jeszcze więcej, bo dokładnie
21 507,47 zł. Finałowi towarzyszyły
występy artystyczne, pokazy tańca
oraz przeróżne licytacje.

JANGROT
zaprezentowano
blok występów artystycznych w wykonaniu dzieci z Miejskiego
Przedszkola w Bukownie
(wraz z grupą przedszkolaków z Bukowna Starego), sekcji
wokalnej MOK-u, Szkoły Tańca
MARENGO oraz uczniów ZS nr 1 i 2.
Występy przeplatane były licznymi
licytacjami, podczas których można
było nabyć przedmioty od darczyńców
i gadżety WOŚP. Niespodzianką był
okazały i smaczny tort, którym uraczeni zostali wszyscy uczestnicy imprezy. Następnie na scenie w solowym
występie zaprezentowała się Sandra
Sobczyk z sekcji Fitnes&Dance, a na
koniec przed MOK-iem odbył się
koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej
ZGH „Bolesław”. W towarzystwie orkiestry bukowianie przeszli pod Urząd
Miejski, skąd punktualnie o 20.00
posłano „światełko do nieba”.
W czasie imprezy w holu głównym MOK-u oraz w czytelni Biblioteki
Miejskiej trwała rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych. Akcja została zorganizowana
z myślą o chorej na białaczkę 9-letniej
Amelce Zając.

W sumie podczas finału WOŚP
w Bukownie zebrano rekordową
kwotę 49 369,28 zł. Bukowieński
sztab zagrał w tym roku po raz 17.
Przypomnijmy, że jego szefową jest
Anna Strzelczyk.

KLUCZE
Biorąc pod uwagę godzinę pierwszego występu na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Kluczach wielkie
granie na rzecz WOŚP rozpoczęło
się najpóźniej. Nie przeszkodziło to
jednak 63 wolontariuszom w zebraniu 24 031,14 zł. W tej kwocie
znalazły się również środki uzyskane
z licytacji oraz dodatkowych atrakcji,
jakie w niedzielne popołudnie czekały
na mieszkańców w „Papierniku”.
Pierwsze zaprezentowały się dzieci
z miejscowej szkoły podstawowej,
a później scenę opanowali znacznie starsi „Rodaczanie”. Z dawką
mocnego brzmienia wystąpiła także
sześcioosobowa formacja „Merkaba”
z wokalistką Olgą Sierką.

BOLESŁAW
Sztab zlokalizowany w tamtejszym Dworze ma się z czego cieszyć,

Mimo braku dodatkowych atrakcji związanych z jubileuszowym
finałem na terenie miejscowego
Zespołu Szkół do puszek blisko 20
wolontariuszy trafiło ponad 12 tysięcy
zł. To nie koniec wsparcia Orkiestry
ze strony dyrekcji i uczniów, bowiem
w ramach akcji przygotowano również
występ dzieci i młodzieży dla swoich
rodzin, podczas którego również zbierane będą środki na fundację Jurka
Owsiaka.
Jubileuszowy 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
powoli przechodzi do historii, choć
wiele aukcji oraz towarzyszących
akcji eventów jeszcze trwa. Jaki
był to finał? Na pewno wyjątkowy
i to z kilku powodów. Po pierwsze
antyreklama, jaką ekipa rządząca
zrobiła Owsiakowi, jakby trochę na
przekór przyniosła odwrotny skutek.
Społeczeństwo jeszcze chętniej dorzucało się do wspólnej puli o czym
świadczą liczby. Ponad 62 miliony
już zaksięgowane na koncie WOŚP
robią wrażenie. Po drugie w wielu
miejscach pękły kwotowe bariery, jak
chociażby w Olkuszu gdzie zebrano
ponad 66 tysięcy zł. Rekordy pobito
także w Bukownie i Bolesławiu. Jak
zapowiadają dowódcy sztabów, za rok
ma być jeszcze lepiej! Sie ma!
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Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
W związku z art. 6 i 7 ustawy z dnia 9. października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r.
poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o rozpoczęciu konsultacji
społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie określenia zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących określenia zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, znajdujących się w projekcie
uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 20 stycznia 2017 r. do dnia 20 lutego
2017 r. w formie:
1. Spotkania w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Sala
Narad), na którym omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026”).
Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć do Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) oraz elektroniczną
na adres: j.lis@umig.olkusz.pl, a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.
Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne
od dnia 20 stycznia 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej,
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Gminny
Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026”) oraz w pokoju 334 w UMiG Olkusz. Formularz
konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy
Olkusz w godzinach pracy Urzędu.
Nie będą rozpatrywane, uwagi opinie i propozycje:
- z datą wpływu przed dniem 20 stycznia 2017 r. oraz po dniu 20 lutego 2017 r.
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.
BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie
(13 obszarów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie
(13 obszarów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści,
który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również
do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach:
• poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30
• od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
W podanym miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie
dostępne wykazy danych” dalej „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2017r.,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w sali narad (nr 112) o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym projekcie planu
miejscowego może wnieść do niego uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej:
1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) projekt ww. planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, z zapewnianiem możliwości udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w sposób
i w terminie określonym powyżej.Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz. Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska
Z-ca Burmistrza

Zarządzenie Nr 0050.1872.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
z dnia 04.01.2017 r.
w sprawie: wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Olkusz
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446 z późn. zm.), art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XIX/261/2012 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Olkusz na lata 2013 – 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zarządza:
§1
1. Wprowadzić następujące miesięczne stawki bazowe czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz, położonych w następujących strefach miasta i gminy:
miejska – 6,74 zł
peryferyjna – 6,10 zł.
2. Wprowadzić następujące miesięczne stawki bazowe czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych,
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz, położonych w następujących strefach miasta i gminy:
miejska – 2,19 zł
peryferyjna – 1,98 zł.
§2
Podział obszaru Miasta i Gminy Olkusz na strefy czynszowe określony został w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§3
Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu.
§5
Traci moc Zarządzenie Nr 0050.963.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie:
wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz.
§6
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.
B U R M I S TR Z
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1872.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
z dnia 04.01.2017 r.
Podział obszaru Miasta i Gminy Olkusz na strefy (w mieście do strefy zalicza się prawą i lewą stronę ulic należących do danego
kwadratu, w sołectwach – wsie wraz z koloniami i przysiółkami):
I. Strefa miejska:
Augustiańska, Bóżnicza, Krakowska, Krzywa, Rynek, Basztowa, Floriańska, Mickiewicza, Sławkowska, Górnicza, Staszica, Szkolna,
Szpitalna, Krakowskie Przedmieście, Gęsia, Żuradzka, H. Dąbrowskiego, T. Kościuszki, Fr. Nullo, M. Bylicy, Króla K. Wielkiego,
29 Listopada, Świętokrzyska, Na Skarpie, W. Łukasińskiego, Skalska, J. Słowackiego, Nowa, Minkiewicza, Olewińska, Polna, J. Korczaka,
Partyzantów, Składowa, Przemysłowa, Kolorowa, Budowlanych, 20-Straconych, J. Kantego, Szybikowa, Skarbnika, Powstańców
Śląskich, Kopalniana, Harcerska, Gwarecka, Ołowiana, Kruszcowa, Hutnicza, Metalowa, Piaskowa, Mazaniec, Czarnogórska, MazaniecBoczna, Kamyk, Parkowa, Dworska, Leśna, J. Piłsudskiego, A. Asnyka, W. Broniewskiego, A. Kocjana, Boczna, Krótka, Skwer, Kolejowa,
M.C. Skłodowskiej, Witeradowska, Okrzei, M. Biema, Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, M. Płonowskiej, Kpt. Hardego, Al. Tysiąclecia,
Strzelców Olkuskich, Osiecka, Legionów Polskich, Armii Krajowej, L. Rydla, F. Chopina, Jana Pawła II, E. Orzeszkowej, Sosnowa, J. Tuwima,
Z. Nałkowskiej, M. Konopnickiej, M. Reja, Z. Krasińskiego, K.K. Baczyńskiego, St. Żeromskiego, Pakuska, Zagaje, Kosynierów, Batalionów
Chłopskich, W. Witosa, M. Rataja, Pl. Konstytucji 3 Maja, R. Traugutta, P. Ściegiennego, O. Kolberga, Gen. Buchowieckiego, Kard. Stefana
Wyszyńskiego, Wiejska, Miła, Jasna, Nowowiejska, Rabsztyńska, Sikorka, H. Sienkiewicza, Jesionowa, Zielona, Kwiatowa, Astrów,
Cegielniana, Storczykowa, Bohaterów Westerplatte, Niepodległości, Lipowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Topolowa, Ogrodowa, Kluczewska,
Spółdzielcza, Głowackiego, Pułaskiego, Sobieskiego, Klonowa, Malinowa, Różana, Rzemieślnicza, Makowa, Wapienna, Wiśniowa, Parcze,
Podgrabie, Dygasińskiego, Kopernika, Gwarków, Pomorska, Długa, Ponikowska, Mieszka I, H. Kołłątaja, Zacisze, Biała, Stary Olkusz,
Jurajska, Na Skraju, Polne Wzgórze, Skalista, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Krucza Góra, Jana Kochanowskiego, Parcówka, Wspólna,
Słoneczna, Urocza, Piękna, Księdza Prałata Henryka Januchty, Mieczysława Karwińskiego.
II. Strefa peryferyjna – sołectwa:
Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kosmolów, Kogutek, Zadole Kosmolowskie, Niesułowice, Olewin, Wiśliczka, Osiek, Pazurek, Podlesie
Rabsztyńskie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr0050.1872.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
z dnia 04.01.2017 r.
Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu
1. Mieszkanie o współczesnym standardzie z c.o.
2. Mieszkanie z wszystkimi urządzeniami bez c.o.
3. Mieszkanie z łazienką i wc bez c.o. i gazu
4. Mieszkanie tylko z wod.-kan. i wc
5. Mieszkanie tylko z wod.-kan. bez wc
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Nie wrócił do domu
olkusz
Piotr Kubiczek, fot. KPP Olkusz
28 listopada wyszedł z domu
i do dzisiaj nie powrócił 55-letni
Zdzisław Skorupka z Łobzowa.
Mimo że od dnia, w którym ostatni raz widziano zaginionego minęło
już prawie 2 miesiące, najbliżsi nadal
mają nadzieję na jego powrót do rodziny. Osoby, które widziały zaginionego
mężczyznę i mogą mieć informacje
o jego miejscu przebywania, proszone
są o kontakt telefoniczny pod numerami: (32) 647 82 84, (32) 647 82 86,
997 lub 112.

Rysopis zaginionego:
wzrost: 161-165 cm,
waga: około 50-59 kg,
szczupła sylwetka,
kolor oczu: jasne
włosy: krótkie, proste,
ciemno-szpakowate,
uczesane na przedziałek,
twarz: szczupła, cera blada,
uzębienie: widoczne
ubytki uzębienia.

„Leśne” kluby
dla najmłodszych
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Nowe łóżka w Nowym
Szpitalu
olkusz
Jakub Fita
Nowy Szpital w Olkuszu do
końca kwietnia bieżącego roku ma
zostać doposażony w 190 nowych
łóżek. To efekt porozumienia,
które zostało zawarte pomiędzy
władzami placówki i Starostwem
Powiatowym w Olkuszu. Stanowi
ono skutek budowy lądowiska dla
helikopterów na terenie szpitala
przed niespełna dwoma laty.
Przypomnijmy, że olkuski szpital dostosowując się do aktualnych
wymagań prawnych, zmuszony był
w 2015 roku wybudować na swoim
terenie nowe lądowisko dla helikopterów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wszystkie szpitale,
które posiadają szpitalne oddziały
ratunkowe, czyli tzw. SOR-y, miały
obowiązek wybudowania na swoim
terenie takich obiektów do końca
2016 r.
Budowa nowego lądowiska wiązała się z koniecznością likwidacji
istniejącej na terenie szpitalnym

studni głębinowej. Stanowiła ona
niezależne od sieci miejskiej źródło
wody pitnej dla lecznicy. Pomiędzy
Zarządem spółki Nowy Szpital w Olkuszu, a Zarządem Powiatu Olkuskiego, czyli właścicielem nieruchomości
i szpitalnego majątku, zawarto wtedy
umowę. Zobowiązywała ona spółkę
do budowy nowej studni do końca
czerwca 2017 roku.
W przypadku nie wywiązania się
z umowy w wyznaczonym terminie,
spółka zobligowana była do zapłacenia dwóch kar umownych na rzecz
Powiatu w łącznej wysokości 300
tys. zł. Po kilku miesiącach władze
placówki postanowiły renegocjować warunki porozumienia. Zarząd
szpitala zaproponował, aby odstąpić
od konieczności budowy studni.
Pojawił się wniosek, aby w zamian
przeznaczyć kwotę kary umownej,
tj. 300 tys. zł na zakup nowych łóżek
szpitalnych.
Starostwo zadeklarowało, że
Powiat jako udziałowiec w spółce
Nowy Szpital w Olkuszu mógłby odstąpić od kary i przeznaczyć kwotę
300 tys. zł z własnego budżetu na
zakup nowego sprzętu, pod warun-

kiem, że drugi wspólnik, tj. Grupa
Nowy Szpital, proporcjonalnie do
wielkości swoich udziałów, wniesie
w taką inwestycję wkład w wysokości
700 tys. zł. Pozwoliłoby to poczynić
zakupy na łączną kwotę 1 mln zł.
Na to nie było zgody ze strony Grupy
Nowy Szpital.
Ostatecznie obu stronom udało
się jednak dojść do porozumienia.
W dniu 30 grudnia ubiegłego roku
podpisano aneks do umowy zawartej
pomiędzy władzami szpitala i Powiatu. W umowie nie padają już żadne
konkretne kwoty. Zamieniono je na
zapis dotyczący ilości sprzętu, który
powinien zostać zakupiony celem
zwiększenia komfortu pobytu pacjentów w szpitalu.
Spółka Nowy Szpital w Olkuszu
zobowiązała się nabyć i umieścić
w oddziałach olkuskiego szpitala
190 sztuk nowych łóżek. Inwestycja
ma zostać zrealizowana do końca
kwietnia bieżącego roku.
A jakie jest zdanie naszych
Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl

„Srebrne Miasto”
Olkusz w Mikołowie
jaroszowiec
laski
Wiola Woźniczko, fot. Rafał Jaworski
Pod koniec grudnia w Jaroszowcu otwarto Klub Dziecięcy
„Leśne Skrzaty”. Kilka miesięcy
wcześniej podobna placówka powstała w Laskach. Na utworzenie
Klubów samorządy Klucz i Bolesławia uzyskały dotacje z „Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 – MALUCH 2016” Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W Jaroszowcu miejsce dla maluchów w wieku do trzech lat mieści się
w budynku tamtejszego Przedszkola
im. Marii Konopnickiej. Przypomnijmy, że gmina Klucze dostała na działalność dofinansowanie w wysokości
prawie 149 tys. złotych. Adaptacja
pomieszczeń na potrzeby Klubu oraz
prace remontowe w przedszkolu kosztowały 228 tys. złotych. W ramach
modernizacji przebudowano ściany,
klatkę schodową oraz toalety. Położono też nowe parkiety w salach
OGŁOSZENIA

i płytki w sanitariatach. Zakres
robót obejmował jeszcze remont
łazienki, instalację nowej wentylacji,
rozbudowę instalacji elektrycznej,
malowanie sal oraz montaż nowych
drzwi i okien.
Obecnie do Klubu zapisanych jest
dwadzieścioro dzieci. Poza codziennymi zajęciami maluchy mają zapewnione dodatkowe atrakcje. Pierwszą
z nich były zabawy w ramach projektu
„Akademia Skrzatów na Leśnej”,
realizowanego przez Stowarzyszenie
Forum Oświatowe Klucze, które
zdobyło dotację na ten cel z programu „Na dobry początek” Fundacji
BGK. Zajęcia dla dzieci prowadziły:
Iga Szeląg (koordynatorka programu
z ramienia Stowarzyszenia Forum
Oświatowe Klucze), Anna Konieczniak
(kierownik klubu „Leśne Skrzaty”)
oraz panie opiekunki: Anita Jeziorna,
Kaja Zasada i Justyna Mucha W planach są również wycieczki i spotkania
z logopedą. Stawka za godzinę pobytu
dziecka wynosi 1,60 zł. Więcej informacji można uzyskać w Klubie lub
sąsiednim przedszkolu.
We wrześniu otwarto Klub Dziecięcy „Leśna Kraina” w Laskach,
w budynku, gdzie znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa. Na ada-

ptację, wyposażenie sal, szatni i toalet
pozyskano prawie 104 tys. złotych
ministerialnego dofinansowania,
a cała inwestycja kosztowała około
194 tys. złotych.
Od początku tego roku obowiązuje niższa dzienna stawka za
pobyt dziecka - 15 złotych. Be zmian
pozostała opłata za wyżywienie – 5
złotych. Jeśli do „Leśnej Krainy”
i przedszkola w Laskach uczęszcza
rodzeństwo, wówczas opłata za dziecko w Klubie Dziecięcym stanowi 75
proc. stawki. Wychowankowie oprócz
podstawowych zajęć mogą skorzystać
z dodatkowej, nieodpłatnej oferty,
która obejmuje: rytmikę, gimnastykę
korekcyjną, naukę języka angielskiego oraz zajęcia z logopedą.
Zarówno w Jaroszowcu, jak
i w Laskach, do Klubów przyjmowane
są dzieci od ukończenia 1 roku życia
do 3 lat (w szczególnych przypadkach
w wieku od 10 miesięcy do 4 lat)
zgodnie z kolejnością wpływu wniosków. Jeśli chętnych jest więcej niż
miejsc, pierwszeństwo mają dzieci:
zamieszkałe na terenie danej gminy,
niepełnosprawne, mające oboje rodziców pracujących lub uczących
się oraz matek lub ojców samotnie
wychowujących dzieci.

mikołów
Agnieszka Zub
W minioną środę, 11 stycznia,
w Galerii Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie odbył się wernisaż
poplenerowej wystawy „Srebrne
Miasto” Olkusz 2016. Wystawie
głównej towarzyszyła ekspozycja
prac pochodzących z plenerów plastycznych „Zamek Rabsztyn”.
Jest już tradycją, że na początku
każdego roku w olkuskiej Galerii
BWA goszczą prace powstałe podczas
Międzynarodowego Pleneru „Impresje Mikołowskie”, a w Mikołowie
prezentowane są prace poplenerowe z Olkusza. Można bez wahania
powiedzieć, że współpraca między
BWA Olkusz a MDK w Mikołowie jest
bardzo dobra. Wynika to być może
stąd, że życie kulturalne Olkusza i
Mikołowa jest dość podobne. W obu
miastach istnieją galerie organizujące
międzynarodowe plenery, w obu działają instytucje literackie (w Mikołowie
Instytut Mikołowski, w Olkuszu –
Galeria Literacka przy BWA), w obu
miastach jest porównywalna liczba
artystów malarzy, pisarzy i poetów. W
związku z wystawą wśród gości miko-
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach
od 20.01.2017 r. do 10.02.2017 r. wywieszony
będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
- działka nr ew. gr. 4946 (ul. Urocza) w Olkuszu w celu
umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej:
gazociąg wraz z przyłączami gazu.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale DrogowoInwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem
telefonu 32 626 01 58.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 211, w dniach
od 20.01.2017r. do 03.03.2017r. wywieszony
będzie wykaz nieruchomości zabudowanej, składającej się
z działek nr 2235/12 i 2236/1 o łącznej pow. 1069 m2, położonej
w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu. Nieruchomość zabudowana budynkiem
o charakterze biurowo-usługowym, garażami i budynkiem
gospodarczym, objęta księgami wieczystymi: KR1O/00075777/7
i KR1O/00037424/0.
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500, w pok. 204 lub pod
numerem telefonu 32 626 02 04.

łowskiego MDK nie mogło zabraknąć
dyrektora BWA Stanisława Stacha
oraz prezesa Stowarzyszenia Zamek
Rabsztyn Jacka Sypienia, którzy
opowiadali zebranym gościom o idei
odbywania się takich artystycznych
imprez na olkuskiej ziemi. Wśród gospodarzy wernisażu byli obecni m.in.
dyrektor mikołowskiego MDK Izabela
Paździorek-Jakubowska, były prezydent Mikołowa Marek Balcer i były
dyrektor Galerii MDK w Mikołowie
Gerard Piszczek.
Przypomnijmy, że Galeria Sztuki
Współczesnej BWA w Olkuszu od
2004 roku organizuje plenery malarskie. Pierwszy z nich miał zasięg
ogólnopolski, a kolejne już międzynarodowy.
Tegoroczny, XII Międzynarodowy
Plener Malarski „Srebrne Miasto”
Olkusz 2016, odbył się w sierpniu.
Wzięli w nim udział artyści nie tylko z
Polski, ale również z Białorusi, Gruzji,
Niemiec, Słowenii i Ukrainy. Byli to:
Adel Seyoun (Słowenia), Edward Gałustow (Białoruś), Gocha Chkaidze
(Gruzja), Jana Dolenc (Słowenia),
Joanna Zając-Slapnicar (Słowenia),
Teimuraz Kharabadze (Gruzja), Wołodymyr Czornobaj (Ukraina) oraz artyści z Polski: Aleksandra Zuba-Benn,

Anita Baenisch-Juda, Anna Płachecka-Śniadach, Anna Szymanek,
Dorota Waligóra, Grzegorz Skrzypek,
Janusz Debis, Karol Mazuś, Małgorzata Małek, Michał Kwarciak, Mirosław Michalski, Stanisław Dziubak,
Stanisław Mazuś, Stanisław Stach
i Tomasz Awdziejczyk. Poplenerowa
wystawa była prezentowana w Olkuszu w listopadzie i grudniu.
Drugą olkuską ekspozycją zaprezentowaną w Mikołowie była wystawa prac pochodzących z plenerów
plastycznych „Zamek Rabsztyn”. Na
ścianach mikołowskiej Galerii zawisło
ponad 40 obrazów inspirowanych
rabsztyńską warownią, które powstały podczas kolejnych edycji pleneru,
jaki od 4 lat organizuje Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”. Znalazły
się wśród nich prace uczniów liceów
plastycznych z Krakowa i Dąbrowy
Górniczej oraz podopiecznych sekcji
plastycznych domów kultury z terenu
powiatu olkuskiego.
Trzeba przyznać, że podobne wydarzenia są bardzo dobrą formą promocji olkuskiej ziemi. Obie wystawy
będą prezentowane w Mikołowie przez
miesiąc, a niewątpliwą zachętą do ich
obejrzenia jest różnorodność tematyczna, bogactwo technik i stylów.
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Bogaty budżet Wolbromia

wolbrom

Ewa Barczyk

Podczas ostatniej w 2016 r.
sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu
został przyjęty projekt budżetu
gminy na rozpoczynający się
rok. Obok realizacji nałożonych
na gminę zadań obligatoryjnych,
władze samorządowe chcą kontynuować rozpoczęte wcześniej
przedsięwzięcia oraz podejmować
nowe. Zanim jednak radni przyjęli
przedłożony przez burmistrza
projekt, od razu konieczne było
wprowadzenie do niego kilku autopoprawek.
Największa z nich dotyczyła konieczności zabezpieczenia środków na
dalsze funkcjonowanie jako jednostki
budżetowej, planowanego wcześniej
do przekształcenia w spółkę prawa
handlowego od 1 stycznia 2017 Wolbromskiego Zakładu Wodociągów,
Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, którego plan finansowy nie został ujęty w pierwotnym
projekcie. Według wyjaśnień burmistrza formalności związane z rejestracją nowej spółki potrwają jeszcze
do lutego.
W uzasadnieniu do projektu
budżetu na rozpoczęty właśnie rok
Adam Zielnik zaznaczył, że w roku
2017 zamierza prowadzić dalsze
działania obniżające wydatki bieżące,
zwłaszcza związane z administracją
oraz pozyskiwać dostępne środki
zewnętrzne.
W przyjętym przez radnych jednomyślnie projekcie budżetu na rok
2017 założono deficyt w wysokości
7.806.583 zł, który ma być pokryty
w całości przychodami pochodzącymi
z zaciąganych kredytów i pożyczek jak zaznaczono - przede wszystkim
preferencyjnych, czyli częściowo
OGŁOSZENIA
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umarzalnych. Pozostałe przychody
w kwocie 1.193.417 zł pochodzące
z tych samych źródeł zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.
Dochody budżetu gminy Wolbrom
zaplanowano na kwotę 78.330.984,83
zł (w wersji pierwotnej, przed poprawkami było to 78.250.984,83 zł),
z czego 74.018.338.23 zł to dochody
bieżące. Wśród nich najbardziej znaczącą kwotę 16.062.995 zł stanowią
dochody z tytułu podatków i opłat
lokalnych, najmu i dzierżawy, udziały
w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 19.531.669 zł.
Jeżeli chodzi o podatki, to stawki
podatku od środków transportowych,
podobnie jak większość podatków od
nieruchomości w gminie Wolbrom
na rok 2017 nie uległy zmianie.
Wyjątek stanowią zmniejszone nieznacznie w oparciu o rozporządzenie
Ministra Finansów stawka podatku
od gruntów pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami
powierzchniami płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych oraz stawka
podatku od budynków lub ich części
związanych z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych. W stosunku do poprzedniego roku zmniejszono też o 2
grosze stawkę podatku od gruntów
niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, która w 2017 r. będzie
wynosiła 2.98 zł.
Dochody gminy Wolbrom zasilą
dotacje celowe na zadania zlecone
gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.537.055 zł,
dotacje celowe z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących
gmin w kwocie 1.827.870 zł oraz
subwencje w wysokości 16.540.464
zł. Dodatkowo w dochodach uwzględniono środki finansowe w wysokości
440.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kwoty pozyskane z Unii

Europejskiej na realizację projektów
Erasmus+, POWER i LIFE - w sumie
252.154,53 zł.
Wśród przewidzianych na kwotę
4.312.646,60zł (w pierwszej wersji
4.232.646,60 zł) dochodach majątkowych najpoważniejsze pozycje stanowią zaplanowane w kwocie 2.719.465
zł dochody ze sprzedaży mienia oraz
dotacja na rozwój bazy sportowej
w gminie z Ministerstwa Sportu
(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)
w wysokości 1.508.181,60 zł.
Wydatki gminy Wolbrom na 2017
rok zostały zaplanowane na poziomie
86.137.567,83 zł (w pierwszej wersji
budżetu przed autopoprawkami
było to 86.057.567,83 zł), z czego
66.049.967,41 zł to wydatki bieżące
(bez zmian wobec wersji pierwotnej
budżetu), w tym kwota 42.332.128,76
zł będzie stanowiła wydatki bieżące
jednostek budżetowych (wynagrodzenia i naliczane od nich składki
to w założeniu 27.159.896,17 zł,
a wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
- 15.172.232,59 zł).
Poważną pozycję w tegorocznym
budżecie gminy Wolbrom stanowią
wydatki na oświatę. Na bieżące
funkcjonowanie placówek oświatowych i realizację zadań oświatowych w budżecie zapisano sumę
24.645.660,17 zł. Koszty utrzymania
administracji publicznej oszacowano
na 7.167.535,28 zł. Natomiast na
realizację rządowego programu 500
plus zapisano w budżecie kwotę 11
mln. 942 tys. zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.087.600,42 (w pierwszej wersji budżetu przed autopoprawkami burmistrza była to kwota
mniejsza o 80 tys. zł). Najważniejsze
zaplanowane do realizacji w roku
2017 przedsięwzięcia to m. in. rozpoczęcie wiosną br. długo oczekiwanej budowy pierwszego odcinka

południowej obwodnicy Wolbromia
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783,
inwestycji, którą będzie prowadził
samorząd województwa małopolskiego, a gmina wspiera w tym roku
wkładem własnym w wys. 2.095.721
zł. Przewidywane są też prace modernizacyjne przy innych drogach
lokalnych - na przebudowę i modernizację dróg gminnych zaplanowano
przeznaczyć kwotę 4.316.868,14 zł.
Na budowę drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu
zagwarantowano w budżecie kwotę
1.323.960 zł. Środki na drogi będą
pochodziły także z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, z większych wydatków: mieszkańcy Dłużca
zdecydowali o przeznaczeniu kwoty
22.639,98 zł na modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych,
21.238,27 zł wspomoże modernizację
parkingu przy drodze dojazdowej do
gruntów rolnych na działce gminnej
w Jeżówce, na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów wzdłuż lasu
od Zabagnia - Radochy do drogi Wolbrom – Pilica przeznaczono 20 tys.
zł, a 16.600 zł z funduszu sołeckiego
Łobzowa pozwoli na modernizację
przepustu drogowego na drodze Nr
1138K w tej miejscowości. Mniejsze
kwoty z funduszu sołeckiego również
wspomogą na prace remontowe i inne
drobniejsze inwestycje w innych
miejscowościach. Gmina będzie też
partycypowała w kwocie 239.250 zł
w modernizacji dróg powiatowych.
Kolejne 2 mln. zł chce gmina
przeznaczyć na sfinalizowanie zakupu
i przebudowę budynku po byłym
hotelu przy ul. Łukasińskiego, który
ma zwiększyć zasoby mieszkaniowe
gminy. Burmistrz planuje kupić i wyremontować zdewastowany budynek
przy udziale częściowo umarzalnej
pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej, ze środków przyznawanych na
tworzenie lokali socjalnych, mieszkań

chronionych i lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu
gminy nie będących lokalami socjalnymi. Według zapowiedzi Adama
Zielnika inwestycja ma kosztować
w sumie ok. 5,8 mln. zł.
Dalsze 30 tys. zł ma być zabezpieczone w budżecie na przygotowanie
dokumentacji planowanej przebudowy wraz z dobudową budynku
przedszkola integracyjnego przy ul.
Pod Lasem w Wolbromiu. Marzeniem burmistrza jest przeniesienie
przedszkolaków ze starego budynku
przy ul. Młyńskiej do całkiem nowego
skrzydła „Dwójki”. 15 tys. - zaplanowano przeznaczyć na dokumentację
projektową planowanej budowy sali
gimnastycznej przy Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w Łobzowie. Kwotę 1
mln. 580 tys. zł gmina zabezpieczyła
w budżecie na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej,
na którą zabiega również o środki
unijne. W 2017 r. planowana jest
finalizacja budowy hali sportowej przy
Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1
w Wolbromiu i na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 5.845.767 zł.
Spore kwoty zostaną też przeznaczone
na modernizację odkrytego kąpieliska
przy ul. Kamiennogórskiej (700 tys.
zł) oraz na przebudowę, rozbudowę
i nadbudowę budynku basenu krytego (1.374.518,14 zł).
Wśród większych inwestycji nie
ujętych w budżecie planowane jest
przystąpienie do modernizacji wolbromskiej oczyszczalni ścieków, przy
czym projekt ten będzie finansowany
i realizowany przez spółkę, w której
gmina będzie miała 100% udziałów,
a która ma powstać w niedługim
czasie w wyniku przekształcenia
zakładu budżetowego. Według informacji z magistratu szacunkowa
kwota przeznaczona na realizację
tego przedsięwzięcia w roku 2017
wyniesie: 3,5 mln. zł. Obecnie trwają
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prace nad zmianą dokumentacji
projektowej i ostateczna całościowa
kwota jaka będzie potrzebna na realizację tej inwestycji będzie znana po
ich zakończeniu. O tym w jaki sposób
nowa spółka, formalnie zawiązana 15
grudnia 2016 r., ma zamiar poradzić
sobie samodzielnie z tym wielkim
wyzwaniem dowiemy się zapewne
w niedługim czasie, na razie bowiem
nie wiadomo nawet kto będzie nią
kierował. Burmistrz zapowiedział
ogłoszenie konkursu na prezesa
spółki podczas grudniowej sesji Rady
Miejskiej w Wolbromiu - oferty ewentualnych kandydatów przyjmowane
będą w wolbromskim magistracie do
9 stycznia br.
Przychody budżetu, których źródłem są kredyty i pożyczki ustalono
w łącznej kwocie 9 mln. zł, z czego na
spłatę zaciągniętych pożyczek ma być
przeznaczone 177.417 zł, a na spłatę
kredytów - 1.016.000 zł, co daje
w sumie kwotę 1.193.417 zł. Pozostałe 7.806.583 zł z puli przychodów ma
być przeznaczone na sfinansowanie
deficytu budżetowego. Rada wyraziła
też zgodę na zaciąganie przez burmistrza doraźnych zobowiązań z tytułu
odnawialnych kredytów i pożyczek
na pokrycie przejściowego deficytu do
maksymalnej kwoty 2,5 mln. zł.
W uzasadnieniu do projektu
budżetu burmistrz podkreślił, że przy
założeniu uzyskania oszczędności po
przetargach, przy centralizacji zamówień publicznych i łączeniu jednostek
budżetowych oraz po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością,
a także przez skuteczne pozyskiwanie
środków zewnętrznych może okazać
się że gmina zdecyduje o zwiększeniu liczby inwestycji lub zrezygnuje
z części zaplanowanych kredytów
i pożyczek.
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Ogłoszenia
drobne
już od
2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

www.inwestlokum.pl
- biuro nieruchomości
- pośrednictwo w zakresie
kupna-sprzedaży,
wynajmu: lokali,domów,
magazynów, gruntów
Olkusz, ul. Kościuszki 30,
Tel.791377551, 32 3071234.

OGŁOSZENIA DROBNE
Kupiê - Sprzedam

Kancelaria Prawno-Finansowa
Tel.(32)6413433, (643)0987,
(606)306841, oferuje: oprawy
Sudlex, ul. Augustiañska 8,
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ
Olkusz.
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000
kolorów), bindowanie, termoszt., cena - 60 gr./szt. (do nego- bindowanie, bigowanie, z³ocenie Œwiadczymy us³ugi doradztwa
cjacji). Tel.(796)177027.
prawnego, w szczególnoœci:
metod¹ termodruku.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, =Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew,
-przygotowujemy opinie prawne
tanie i drogie, gotówka od rêki, wynajem i us³ugi rêbakiem do
z gwarantowan¹ cen¹ 39 z³,
p³acê najlepiej.
ga³êzi, elektyczne itp.
Tel.(512)898278.
-sporz¹dzamy pisma
Tel.(512)373245.
procesowe
i urzêdowe,
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê,
Sprzedam 100-letni¹
tanie i drogie, gotówka od rêki,
p³acê najlepiej.
Tel.(793)001819.

bryczkê na ¿elaznych ko³ach,
2-konn¹. Do renowacji.
Tel.(604)260781.

Elektrotechniczne
=Komis narciarski, serwis,
rtv-agd, artyku³y satelitarne,
=Naprawa telewizorów.
komórki, nawigacje, po¿yczki.
Tel.(535)871074.
Plac Targowy. Tel.(502)261113.

Finansowo - prawne

Usługi
=FIRMA INTROLIGATORSKA
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko „Victorii”).

Lombard Tomasz Kie³tyka,
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne
8-20, skup i sprzeda¿ z³ota,
atrakcyjne ceny, super warunki.
Tel.(512)777884.
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redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ.

TYGODNIK REGIONALNY
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic,
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka, Krza,
Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic, Rodak,
Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia, Zarzecza,
Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.

-pomagamy w otwarciu
dzia³alnoœci gospodarczej,
-oferujemy sta³¹ obs³ugê
prawn¹ przedsiêbiorców,
-tworzymy regulaminy
dla sklepów internetowych
oraz dokumentacjê wymagan¹
przez GIODO.
Kontakt: Tel.(607)426076,
olkusz@sudlex.pl
NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE
POWIATU OLKUSKIEGO:

OLKUSZ:

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 13 45
Olkusz, gm. Olkusz,
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

=Darmowa porada prawna,
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum Olkusz, ul.
Biema 5b. Tel.(513)761029,
(530)369200.
=Chwilówki oraz zastaw.
Tel.(796)435370.
Okolicznoœciowe

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

Motoryzacja
=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA
I PROFESJONALNE NARZÊDZIA
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”,
Olkusz, ul. Sikorka 21. Tel.
(32)6450660, czynne: 8-19.
=AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria

- lakiery samochodowe
ju¿ od 17 z³/100 ml

NIERUCHOMOŚCI

- lakiery spray do wszytkich
pojazdów!!!

Lokale uŻytkowe

- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,
Tel.(32)7547633, (601)445721,
(695)634005.
=AUTO-SZYBY: markowe
szyby samochodowe, sprzeda¿,
monta¿, naprawa, serwis.
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.
=AUTO SKUP GOTÓWKA,
OSOBOWE I DOSTAWCZE,
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE CENY
DOJAZD. TEL.(515)274430,
(602)871305.
Autoskup, osobowe,
dostawcze. Tel.(531)666333.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê,
tanie i drogie, gotówka od rêki,
p³acê najlepiej.
Tel.(793)001819.
=POMOC DROGOWA.
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI.
Przegl¹dy - dezynfekcjanaprawa. Olkusz, Al.1000lecia
1b, Tel.(695)634005.

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

Praca
=Przyjmê do biura spedytora
na transport miêdzynarodowy,
znajomoœæ j.angielskiego,
równie¿ do przyuczenia.
Tel.(509)020901.
=Przyjmê kierowcê na transport miêdzynarodowy, C+E, na
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe.
Tel.(784)980707.
=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze
ekonomiczne, szukam pracy.
Tel.(693)651057.
=Cieœla-murarz szuka pracy.
Tel.(661)874382.
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CHIRURG
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy.
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka,
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. SOBOTA 09:00–12:00.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg,
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00.
Rejestracja tel. 604 979 399, 32 645 54 97.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00.
Tel. 604 410 240.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skórnych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel.
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej.
O l k u s z , u l . S ł a w ko w s k a 4 . C z w a r t e k
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 733 96 79.
www.gal-med.com
Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny,
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne,
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIEDZIAŁEK 16:00 -18:00.

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

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

CHIRURG ortopeda
Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu,
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.
Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. 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.
WTOREK 16:00–19:00.
Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chirurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową.
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18.
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt.
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
Waldemar Pasich, specjalista ortopeda traumatolog, specjalista medycyny sportowej, USG
narządu ruchu. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28.
Pon. 16:30-19, czw. 16-18. Rejestracja tel.
604 489 612.
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. 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.
WTOREK 18:00–19:00.

CHOROBY ZAKAŹNE
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18,
sob. 10-13.

Dermatolog
Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.
Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia,
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

www.przeglad.olkuski.pl

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

Diabetolog
Diabetolog, diagnozowanie i leczenie cukrzycy.
NZOZ Pro Familia J. Kantego 28, 32-300 Olkusz.
Tel 32 754 35 22, 793 346 033.

dietetyk
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach,
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Zastawnik,
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,
www.diet-fit.pl
Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchudzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne
w jednostkach chorobowych, programy żywieniowe dla sportowców oraz żywienie kobiet
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.
795 638 226, www.poradniametabo.pl

endokrynolog
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog,
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV
WTOREK 15:30–18:00.
Edyta Barczyk dr n. med. , Endokrynolog. Olkusz,
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel.
32 645 44 70.

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

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

GINEKOLOG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.
695 942 182.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekologpołożnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel.
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekologpołożnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy,
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza,
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
ŚRODA 14:00–16:00.
Marek Szpringer, lek. med., specjalista 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.
Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.
Konsultacje, USG, KRIO, 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.
SOBOTA 09:00–12:00.

•

poradnia schorzeń sutka

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,
608 681 422. www.gal-med.com

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

KARDIOLOG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak.
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA,
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112,
wt.16-18, pt.16-18.
Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista,
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.
Kardiolog/Kardiochirurg oferują swoje usługi w
NZOZ Pro-Familia w zakresie leczenia i kwalifikacji do zabiegów. NZOZ Pro Familia J.Kantego 28
tel. 32 754 35 22, 793 346 033.

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog.
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470,
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista 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.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Maria Marciniak-Chmielewska lek. med. .
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11.
Rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 10.0018.00. Tel. 696 024 735.

KARDIOLOG dziecięcy

OKULISTA

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

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

LARYNGOLOG
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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032,
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog 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 od
15.30.

LOGOPEDA
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB),
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logopedyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8
Olkusz.
LoogoMOWA - Pracownia logopedyczna
mgr Katarzyna Knopik – logopeda metody krakowskiej. Gabinet mobilny (dojazd do pacjenta).
Kontakt: 510 871 776 www.loogomowa.pl
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO
Anna Szotek - logopeda dyplomowany,
specjalista neurologopeda-surdopedagog.
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.
www.logopeda.olkusz.pl

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

MEDYCYNA estetyczna
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K.
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt.
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16
13. www.chirurgiaolkusz.pl
Studio Venus, Joanna Sułowicz dr n. med.,
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny estetycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7,
Tel. 501 310 050.

nefrolog
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog,
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18.
Rejestracja tel. 575 602 802
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog.
Leczenie chorób nerek, układu moczowego,
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Buchowieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.
Tel. 32 645 49 02 / 04.

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

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog.
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja telefoniczna: 668 127 238.
Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsultacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrzczaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK
16.00–18.00.
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog.
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl
Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, medycyna pracy.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.
„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med.
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20
( n a p r z e c i w ko s z p i t a l a ) . R e j e s t r a c j a
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.
508 177 970.

ONKOLOG
Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicznej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30.
NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28. Tel.
32 754 35 22.

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

PediAtra
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921.
Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu,
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul.
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci
i noworodków, badania USG: głowy, jamy 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.

PSYCHIATRIA
/ psychoterapIA
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci,
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519.
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psychoterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw., pt. 15-20.
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030.
www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom,
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul.
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571
www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wójcicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli).
ul. Krakowska 3, Olkusz oraz Rynek 19, Wolbrom.
Tel. 693 697 592.
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28.
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89.
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

REHABILITACJA
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731
w w w . m a r l i b o - m e d i c a . p l
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.
Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.
Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath,
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż,
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magnetyczne, bioptron i inne.
Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny,
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny,
neonatologiczny, pediatryczny, pulmonologiczny
dla dzieci i dorosłych. Wykonujemy m. in.: USG,
ECHO, Holter, EKG, Test wysiłkowy, blokady,
punkcje, PRP, kwas hialuronowy, zastrzyki, kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych.
Ponadto: dietetyk, neurologopeda, psycholog,
szkoła rodzenia, fizjo-fitness, zumba, trening
funkcjonalny.
Centrum Rehabilitacji VITAL+MED (Jerzmanowice). Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych. Terapia metodą m.in. NDT- Bobath.
Mc Kenzie, PNF. Masaże, krioterapia, Fala uderzeniowa, laser wysokoenergetyczny. Tel. 500 478
004, www. evitalmed.pl
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy.
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro
(Medesto).
Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch.
Udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SLA,
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach,
wypadkach, masaż leczniczy kręgosłupa. Rehabilitacja w przychodni GAL-MED lub wizyty
domowe. Tel. 505 503 249. www.an-medic.pl
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i dorosłych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa,
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED”
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie doktoratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa.
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu.
M c Ke n z i e . Te ra p i a M a n u a l n a . O l ku sz ,
ul. K. K. Wielkiego 54A. Te. 885 628 627.
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjonalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny.
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl

Stacja dializ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 15A
(Zatrudnimy pielęgniarki). Zapewnia dializy dla
pacjentów z Olkusza i okolic. Tel. 32 645 49 02.

StOMATOLOGIA
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.
Specjalista protetyki stomatologicznej.
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.
606 654 777.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent.
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. ChmistWójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524.
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.
32 726 28 87.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjalistyczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz,
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt.
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt.
od 10., sob. od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjalistyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1.
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr.
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00,
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
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Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul.
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Rejestracja telefoniczna: 602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowawczej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Z imowscy S tomatologia O l ku s z ,
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19,
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

•

chirurgia stomatologiczna

Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicznej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K.
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18.
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom.
601 805 027. Umowa z NFZ.
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka,
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt.
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54.
www.kucharzewscy.pl Wt, śr., pt. 15-19 przyjmuje lek. stom. Grażyna Batko.
OGŁOSZENIA

•

ZDROWIE i URODA
ortodonta

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

•

technika dentystyczna

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

TERAPIE naturalne
Studio Venus, Katarzyna Strojna bioenergoterapeuta. Masaże, terapie naturalne, refleksoterapia, klawiterapia. Świecowanie, konchowanie,
masaż dźwiękiem mis tybetańskich. Olkusz,
Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

URODA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermatologia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia

dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Venus, depilacja laserowa, carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek, zabiegi
pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

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

URolog

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie
– 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.gabinet-uroda.pl
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa,
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, peelingi, cellulologia, makijaże
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58
www.milena-uroda.pl

P Ł AT N E

W PORZE
NOCNEJ

tj. od 2000 do 800

DYŻURY
APTEK

OL K U S Z

20-01-2017

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 28

21-01-2017

Sobota

ul. 1000-lecia 17

22-01-2017

Niedziela

ul. Piłsudskiego 22

23-01-2017

Poniedziałek

ul. Krakowska 16

24-01-2017

Wtorek

ul. 1000-lecia 2B

25-01-2017

Środa

ul. 1000-lecia 16

26-01-2017	Czwartek

ul. 1000-lecia 17

Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje,
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30,
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica
moczowa, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.0015.00. Tel. 32 643 30 19.

usg
Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne,
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt.
10-18, sob. 10-13.
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn.
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia

„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”).
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,
600 249 359.
Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy,
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych,
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00.
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekarska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg,
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel.
32 645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

pozostałe
NZOZ Pro Familia J. Kantego 28, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 35 22, 793 346 033. Oferuje usługi
w zakresie: holter ciśnieniowy, spirometria,
iniekcje, badania laboratoryjne, EKG wysiłkowe,
EKG, USG, badania genetyczne.
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KALENDARIUM
=21 stycznia
20:30 Assassin’s Creed (3D NAPISY)
=22 stycznia
13:00 Zakwakani (2D DUBBING)
19:30 Assassin’s Creed (3D NAPISY)
=23 stycznia
17:00 Zakwakani (2D DUBBING)
Assassin’s Creed (3D NAPISY)
=24 stycznia
17:00 Zakwakani (2D DUBBING)
Assassin’s Creed (3D NAPISY)
=27 stycznia
20:00 Powidoki (2D Pl)

=20 stycznia
15:30 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
18:00 Assassin’s Creed (3D NAPISY)
20:15 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
=21 stycznia
15:30 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
18:00 Assassin’s Creed (3D NAPISY)
20:15 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
=24 stycznia
15:30 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
18:00 Assassin’s Creed (3D NAPISY)
20:15 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
=25 stycznia
13:30 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
18:00 Assassin’s Creed (3D NAPISY)
20:15 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
=26 stycznia
15:30 Po prostu przyjaźń (2D Pl)
18:00 Assassin’s Creed (3D NAPISY)
20:15 Po prostu przyjaźń (2D Pl)

=20 stycznia
08:30 - 13:00 Spektakle teatralne dla dzieci
18:00 Gala wręczenia nagród i wyróżnień Cordis Nobilis
=21 stycznia
17:00 Koncert Charytatywny Stowarzyszenia
Wszyscy dla Wszystkich
=22 stycznia
17:00 Koncert Bożonarodzeniowy - MOK Olkusz
=25 stycznia
17:00 Koncert kolęd w wykonaniu Ogniska Muzycznego
„DodiArt” - Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=26 stycznia
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku MOK Olkusz
=29 stycznia
12:30 „Sylwester na Bis” - wyjazd do Teatru Rozrywki
w Chorzowie - MOK Olkusz / Chorzów

=20 stycznia
17:00 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Dychtoń
i Iwony Skupińskiej pt. „Dworskie malowanie”
=23 stycznia
Akademia Aktywnego Seniora

=21 stycznia
10:00 - 11:30 Uniwersytet Juniora - wykład
=26 stycznia
10:00 - 15:00 Warsztaty komputerowe dla seniorów
=28 stycznia
10:00 - 11:00 Soboty on-line
11:00 - 12:00 Zabawy z książką

15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej
Książki.

=20 stycznia
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=23 stycznia
16:30 Zajęcia wokalno-aktorskie
20:30 Zumba
=24 stycznia
16:45 Język angielski
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=25 stycznia
16:30 Zajęcia wokalno-aktorskie
17:00 Zajęcia krawieckie
=26 stycznia
16:00 Korepetycje z matematyki
16:15 Plastyka dla dzieci
19:30 Latin Dance
=27 stycznia
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy

15:00 Teatr Niepełnosprawnych
17:00 Teatr Seniora w integracji z młodzieżą
=23 stycznia
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy,
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej
Książki.
16:00 Język niemiecki dla Seniora
17:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce
17:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego w wieku
od 7-10 lat
17:15 Zajęcia komputerowe dla początkujących
=24 stycznia
14:00 Wspólne Śpiewanie
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy,
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej
Książki.
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla
zaawansowanych
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko

=23 stycznia
16:00 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego)

=22 stycznia
16:00 Kabaret Skeczów Męczących
19:00 Kabaret Skeczów Męczących

=20 stycznia
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy,

=21 stycznia
10:00 Uniwersytet Juniora w Bukownie
=22 stycznia
16:00 Filmowa niedziela w MOK Bukowno

=22 stycznia
17:15 Koncert Kolęd „Kolędujmy wszyscy wraz...”
=20 stycznia
09:30 Powiatowa Licealiada - koszykówka chłopców
=21 stycznia
08:30 Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Srebrnego Miasta - eliminacje III
=22 stycznia
08:30 Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Srebrnego Miasta - FINAŁ
15:00 SPR Olkusz. Liga piłki ręcznej: Młodziczki
18:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2016/2017
25 stycznia
09:30 Halowy Turniej Piłki Nożnej - ZS nr 3
=28 stycznia
15:00 SPR Olkusz. Liga piłki ręcznej: Dzieci
=29 stycznia
09:30 Halowy Turniej Piłki Nożnej Ludowych Zespołów
Sportowych
18:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2016/2017

=20 stycznia
17:00 Spotkanie z pisarką Magdą Majcher

17:00 Szachy dla Seniorów
=25 stycznia

=24 stycznia
15:30 Klub Kresowy: różnice kulturowe
17:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:30 Zumba

15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce

=25 stycznia
16:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania dla miłośników
znaczków, monet, medali etc.
16:30 Spotkanie koła robótek ręcznych na drutach
17:30 Spotkania backpackersów, czyli jak i gdzie podróżować za grosze

15:00 Wspólne Śpiewanie

=26 stycznia
16:00 Język rosyjski dla dzieci
17:00 Język rosyjski dla dorosłych
17:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:00 Malowanie na szkle, dekoracja artystyczna szkła
(nauka od podstaw)

Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej

=27 stycznia
15:00 Język angielski dla dzieci (6-8 lat)
16:00 Język angielski dla dzieci (9-13 lat)
17:00 Język angielski dla dorosłych
- Zajęcia plastyczne dla dzieci

15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy,

15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy,
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej
Książki.
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy
=26 stycznia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy,
Książki.
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy
=27 stycznia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej
Książki.
15:00 Teatr Niepełnosprawnych
17:00 Teatr Seniora w integracji z młodzieżą

