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Od 1 listopada mieszkańcy
gminy Olkusz będą płacić więcej
za śmieci. Nowa stawka to 27 złotych miesięcznie od osoby, czyli
o 5 złotych więcej niż do tej pory.
Gdy okaże się, że śmieci nie
są segregowane, wówczas stawka
ta może wzrosnąć do 54 złotych.
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Epidemia czy „koronaściema”?
– opinie mieszkańców

A.N.Q.A.

Dezinformacja, spisek i pranie
mózgu – takie określenia coraz
częściej padają w komentarzach
pod naszymi artykułami dotyczącymi koronawirusa. Z drugiej
strony nie brakuje osób przerażonych wizją zachorowania. Wszyscy
chcielibyśmy powrotu do normalności. Postanowiliśmy sprawdzić,
co myślą o obecnej sytuacji nasi
Czytelnicy.
Polityka i koronawirus dzielą dziś
Polaków jak nigdy dotąd. Zapytaliśmy
mieszkańców powiatu o to, co sądzą
o tym drugim. Opinie są różne, często
bardzo skrajne. Jest jednak wspólny
mianownik - każdy z nas chciałby
powrotu do normalności. Większość
osób woli też, aby nie podawać ich
personaliów. Głównie z obawy o to,
co powie lub pomyśli ich przełożony,
sąsiad czy rodzina. Co zatem mówią
olkuszanie?

Jedna wielka
mistyfikacja?
Młode osoby zakażone koronawirusem zazwyczaj przechodzą infekcję
bardzo łagodnie lub wręcz bezobjawowo, w wyniku czego nagminnie lekceważą zasady DDM. Maseczki stały się
jednym z podstawowych elementów
naszego ubioru. Dla jednych to niewygodna konieczność, dla innych jest
to symbol zniewolenia. „Kaganiec”

i „namordnik” – to określenia, jakimi
posługują się ich przeciwnicy. Osoby
te coraz częściej negują nie tylko
sens ich noszenia, ale samo istnienie
wirusa. – Ogarnijcie się i wyrzućcie
telewizor przez okno. Nie ma żadnej
epidemii – apelował niedawno na facebooku jeden z naszych Czytelników.
Inni nie są może tak radykalni, ale bagatelizujących zagrożenie przybywa.
- Koronawirus to taka nowa grypa.
Epidemia jest świetną wymówką, żeby nas nie leczyć, tylko dawać porady
przez telefon – twierdzi pan Andrzej,
mieszkaniec osiedla Młodych.
– I co ja mam wam na to powiedzieć? Służba zdrowia w naszym
kraju jest, jaka jest. Ludzie od zawsze
winili nas za nieszczęścia i wieszali
na nas przysłowiowe psy. Teraz jest
podobnie – żali się nam jeden z olkuskich lekarzy. - Niby mamy XXI wiek,
a ludzi wierzących w to, że ziemia
jest płaska nie brakuje. Jak mam
ich przekonać, że wirus naprawdę
istnieje? To, że ogranicza się kontakt
z pacjentami wynika z tego, że na całym świecie prawie do jednej trzeciej
zakażeń dochodzi w szpitalach i przychodniach. Teleporady mają służyć
naszemu wspólnemu bezpieczeństwu
– tłumaczy, dodając przy tym, że medycyna wie, jak postępować z grypą.
Przebieg Sars-Cov-2 – jego zdaniem
- może być nieprzewidywalny.

„Bo jest covid”
Utrudniony dostęp do większości
instytucji, zarówno tych publicznych,

jak i prywatnych, to kolejna konsekwencja obaw spowodowanych
wirusem. Wiele sfer życia sprowadzonych zostało do samoobsługi
telefoniczno-internetowej. Klienci
skazani są na wykonywanie setek
telefonów, podczas których muszą
czekać kilkanaście minut przebijając
się przez komunikaty automatycznej

sekretarki, aby w końcu porozmawiać z konsultantem. – Pieniądze to
każdy chce od nas brać, ale jak jest
jakiś problem, to wszyscy umywają
ręce. Pandemia stała się wymówką
na wszystko. Ciągle tylko słyszę,
że czegoś się nie da zrobić, „bo jest
COVID” – piekli się pani Grażyna.
Wiele gorzkich słów pada również
pod adresem rządzących. - Najpierw

wszystko zamykają, później przed
wyborami otwierają na złamanie karku. Raz mówią, że maski nic nie dają,
innym razem każą wlepiać mandaty
za ich brak. Gdyby nie to, że można
sobie przy okazji nieźle napchać
kieszenie, to by pewnie epidemię już
dawno temu odwołali – komentuje
pan Stanisław z Klucz.

Szkolny horror
Oddzielną kategorię stanowi
oświata, która pół roku temu postawiona została na głowie. Uczniowie
z dnia na dzień zostali wysłani do
domów, a nauczyciele stanęli przed
koniecznością zdalnego nauczania.
Takiego scenariusza, nawet w naj-

czarniejszych snach nikt nie przewidywał. Efekt? – Chaos i frustracja po
obu stronach.
– Mam trójkę dzieci i jeden komputer w domu. Musiałam na szybko
dokupić nowy sprzęt i razem z pociechami robić zadania przysyłane
na maila. Powrót z pracy, szybki
obiad i odrabianie lekcji do wieczora.
Myślałam, że mnie krew zaleje –
wspomina pani Agnieszka. - Teraz
wszyscy wrócili do szkoły, ale na jak
długo? Wystarczy, że jedno dziecko
spotka się z kimś, kto mógł być zarażony i zaraz cała klasa wyląduje na
kwarantannie – dodaje.
Lekko nie mieli również nauczyciele. – W ministerstwie zapadła
decyzja, że mamy uczyć zdalnie.
Fajnie, tylko skoro sami decydenci
nie mieli pomysłu jak to zrobić, to
niby skąd my mieliśmy wiedzieć, jak
mamy to ogarnąć? Nikt z nas nie był
przygotowywany do takiej formy prowadzenia zajęć. To była totalna partyzantka, w której każdy z nas musiał
się jakoś odnaleźć. Na własną rękę
wymyślaliśmy zadania i szukaliśmy
rozwiązań, żeby komunikować się
z uczniami. Nie mówiąc już o tym, że
większość z nas zmuszona była pracować na prywatnym sprzęcie i płacić
za internet. A przecież i wśród nas są
mamy, których dzieci potrzebowały
komputera do zajęć online. I co wtedy?
Czy ma pracować rodzic, czy uczyć się
dziecko? Tymczasem cała frustracja
rodziców spadła na nasze barki –
opowiada pani Irena, nauczycielka
w jednej z olkuskich szkół.

A co na to uczniowie? – Na początku było fajnie, bo z wielu przedmiotów
mogliśmy podciągnąć oceny. Szybko
zaczęliśmy się jednak nudzić siedząc
ciągle w domu. Niby później można
było się już spotkać ze znajomymi
na osiedlu, ale to nie to samo – mówi
Michał, uczeń technikum. Po chwili
dodaje jednak, że jakby go teraz
znowu wysłali na dwutygodniową
kwarantannę, to z chęcią by sobie
odpoczął od szkolnych zajęć…

Ilu ludzi, tyle opinii
Bez wątpienia wszyscy zapamiętamy rok 2020 jako okres pełen
absurdów, strachu i frustracji. Stan
epidemii - niezależnie czy w nią
wierzymy, czy nie – przysparza wiele
historii, które wspominać będziemy
jeszcze przez długie lata. Jedni mówić
będą o strachu, inni o uciążliwościach. Dziś jednak większość z nas
zaciska zęby i stara się iść do przodu,
nie bacząc na przeciwności losu . - Nie
wiem, czy ten wirus istnieje, czy go nie
ma. Nie mam czasu, żeby o tym myśleć. Muszę iść do pracy, bo z czegoś
trzeba żyć. Tylko w tej masce ciężko
wytrzymać cały dzień – mówi nam
pani Barbara, kasjerka pracująca
w jednym z okolicznych marketów.
Ale przecież chirurdzy też pracują
w maseczkach...

OGŁOSZENIE UMiG OLKUSZ

Szanowni Mieszkańcy Gminy Olkusz,
zwracam się do tych z Państwa, którzy zamieszkują nieruchomości posiadające
bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków,
z apelem i przypomnieniem o obowiązku regularnego wywozu nieczystości ciekłych,
a także konieczności posiadania dowodów uiszczania opłat za realizację tej usługi.
Korzystanie z nieszczelnego szamba
lub wywożenie nieczystości na pola
uprawne to bardzo niebezpieczny
proceder, wiążący się z poważnym
zagrożeniem zanieczyszczenia bakteriologicznego i chemicznego gleb oraz
wód podziemnych. Wszyscy pamiętamy, z jak znacznymi uciążliwościami
mierzyliśmy się na początku 2016 roku
w związku ze skażeniem źródeł wody
bakterią E.coli. Do podobnych sytuacji
w całym kraju prowadzi nieodpowiedzialne zachowanie osób lekceważących obowiązek polegający na wywozie
nieczystości w prawidłowy sposób.
Olkuska Straż Miejska prowadzi
kontrole w tym zakresie, dlatego
apeluję o Państwa zrozumienie, gdy
strażnik poprosi o okazanie dowodów
potwierdzających regularny wywóz
nieczystości z szamb. Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na
bieżąco aktualizuje specjalny rejestr
zużytej wody oraz odprowadzonych
ścieków, który pozwala nam skuteczniej
docierać z interwencją w te miejsca,
gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie

unikania obowiązku wywozu ścieków. Straż Miejska może nałożyć mandat
do 500 złotych, a po skierowaniu
Jednocześnie zwracam Państwa sprawy do sądu – kara może sięgnąć
uwagę na fakt, że oszczędność z tytułu aż 5000 złotych.
opróżnienia szamba w sposób niedoDlatego raz jeszcze apeluję – dbajmy
zwolony może okazać się pozorna. o zdrowie swoje, sąsiadów oraz przyszłych pokoleń. Podłączajmy się do
istniejącej sieci kanalizacji, a tam, gdzie
nie jest to możliwe, zwróćmy uwagę
na regularne i prawidłowe opróżnianie
zbiorników bezodpływowych. Listę
z kontaktami do podmiotów uprawnionych do odbioru ścieków znajdą
Państwo na stronie internetowej
www.olkusz.eu

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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Za drugim razem
Przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów ogłaszano w gminie
Olkusz dwukrotnie. Za pierwszym
razem postępowanie unieważniono,
ponieważ cena najkorzystniejszej
oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia. Do drugiego
przetargu przystąpiło trzech oferentów: Konsorcjum ALBA MPO Sp. z o.
o w Olkuszu i ALBA MPGK Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej (12 830 400,00
złotych), konsorcjum firm: FCC
Polska Sp. z o.o. i MPGK Sp. z o.o.
w Zabrzu (13 724 640,00 złotych) oraz
ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu (13 505 040,00 złotych). Przetarg
wygrała pierwsza z firm, która zajmie
się wywozem odpadów od 1 listopada
2020 roku do końca przyszłego roku.

roku. Razem daje to kwoty: 12 099
071,95 złotych (2020 rok) i 12 567
040,00 złotych (2021 rok).
Koszty te są zdecydowanie wyższe niż w ubiegłym roku. - Dokonując
analizy miesięcznych kosztów w 2020
r. w stosunku do roku poprzedniego
(2019) należy zwrócić uwagę, na
wzrost kosztu miesięcznego z kwoty
334 800,00 zł/ miesiąc do obecnie
płaconych faktur za 1 miesiąc w przedziale ok. 900 000,00 – 1 100 000,00
złotych -zaznaczono w uchwale.
W 2019 roku odbiór odpadów rozliczany był ryczałtowo (na podstawie
umowy zawartej w 2017 roku), a od
początku 2020 roku obowiązuje roz-

- Zgodnie z obowiązującymi
przepisami system gospodarowania
odpadami komunalnymi powinien
funkcjonować na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty należy
pokryć ze środków uzyskanych przez
gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady
- czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Dla kogo zniżki?
Na niższe opłaty mogą liczyć, tak
jak do tej pory. osoby korzystające
z Karty Dużej Rodziny oraz mieszkańcy uprawnieni do pobierania
świadczeń pieniężnych z pomocy

Skąd takie stawki?
Obecnie obowiązująca stawka
(22 złote) nie wystarczyłaby na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów do końca tego roku.
W uzasadnieniu uchwały wyliczono szacunkowe koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 i 2021 roku. Wartość
brutto odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych to
odpowiednio: 10 702 865,99 złotych
i 11 119 680,00 złotych, a utworzenie
i prowadzenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych 782
845,96 złotych i 834 000,00 złotych.
Szacunkowa wartość edukacji ekologicznej, inkasa i analiz w 2020 roku
i 2021 roku wynosi 85 000,00 złotych.
Z kolei obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, sprzęt wraz
z oprogramowaniem komputerowym,
materiały biurowe, koszty korespondencji, pozostałe koszty administracyjne) to 528 360,00 złotych w 2020
roku i 528 360,00 złotych w 2021

liczenie za 1 tonę odpadów.
Znacznie wzrosły też koszty
zbierania odpadów komunalnych
w PSZOK-u. W 2019 roku koszt ryczałtowy wynosił 18 345,96 złotych
za miesiąc. W 2020 roku (w wyniku
przeprowadzonego dwukrotnie postępowania przetargowego na utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Olkuszu) ryczałtowa
kwota wzrosła do 69 500,00 złotych
za miesiąc. Również ilości odpadów
oddawanych do PSZOK-u robią
wrażenie - tylko do sierpnia tego
roku mieszkańcy oddali ich ponad
tysiąc ton.

społecznej. W obydwu przypadkach
zniżka wynosi 5 złotych miesięcznie
od osoby.
Od 1 stycznia 2021 roku właściciele domów jednorodzinnych, którzy
zdecydują się na kompostownik na
bioodpady, zyskają ulgę w wysokości
1,50 złotych na osobę w skali miesiąca. Stosowną informację należy
zawrzeć w złożonej deklaracji.

A może biogazownia?
Podczas krótkiej dyskusji na sesji
Rady Miejskiej pojawił się pomysł, jak
można zmniejszyć koszty ponoszone
przez mieszkańców na wywóz śmieci.

Drogi gotowe!

OLKUSZ

Wiola Woźniczko, fot. UMiG Olkusz
W sierpniu informowaliśmy
naszych Czytelników o rozstrzygniętych przetargach na drogowe remonty w gminie Olkusz. Wszystkie
roboty zostały już zakończone, a odnowione trakty oddane do użytku.
Jakie inwestycje wykonano?
W Gorenicach koło cmentarza na

działce 1778, w Osieku na działce
551 i w Braciejówce na działce 1151
powstały drogi transportu rolnego.
Przedsięwzięcie wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –
Handlowe „Gamex” mgr inż. Grzegorz
Żurek z Osieka (105 681,22 złote).
W Niesułowicach przebudowano ulicę
Stary Gościniec. Tutaj przetarg wygrała Firma Handlowo – Produkcyjno
– Usługowa „Kocjan” Łukasz Kocjan

P O D Z I Ę K O W A N I A

Serdeczne podziękowania Krewnym, Sąsiadom, Znajomym,
Wójtowi, Radnym i Pracownikom Gminy Bolesław
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
za udział w uroczystości pogrzebowej

Jakuba Musiorskiego

za złożone wieńce i zamówione Msze święte

składa Żona z Rodziną

Rozbudują DK94
w Modlnicy
MODLNICA

Wiola Woźniczko, fot. Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie
Wkrótce rozpocznie się rozbudowa drogi krajowej 94 w Modlnicy. Inwestycja pozwoli na
zwiększenie przepustowości ruchu
oraz poprawę bezpieczeństwa.
Prace dotyczą 1,5 – kilometrowego odcinka „krajówki” od ronda
z wjazdem w kierunku Giebułtowa
do węzła Modlnica. Z węzłem ma
zostać połączona droga ekspresowa
S52 (Północna Obwodnica Krakowa).
- Rozbudowa drogi krajowej
nr 94 w miejscowości Modlnica
w gminie Wielka Wieś to jedna z tych
inwestycji, na którą Mieszkańcy
liczyli od wielu lat. Nie tylko zapewni
ona łatwiejszą komunikację lokalną
i komfort jazdy, ale także poprawi bezpieczeństwo. Wjazd i wyjazd z Krakowa w kierunku Olkusza powinien się
znacznie poprawić. Będzie szybciej,
sprawniej, bezpieczniej. Co istotne,
inwestycja w całości zostanie sfinansowana z budżetu państwa – mówi
wojewoda małopolski Łukasz Kmita,
który kilka dni temu wydał decyzję
zezwalającą na realizację inwestycji
drogowej (tzw. ZRID).
Zakres robót obejmuje m. in.
rozbudowę drogi jednojezdniowej do
parametrów drogi dwujezdniowej,
przebudowę trzech skrzyżowań na
ronda dwupasowe. Dzięki temu
zwiększy się przepustowość ruchu.
-Odcinkiem drogi krajowej nr 94
pomiędzy Modlnicą i Giebułtowem,
zgodnie ze średniorocznym pomiaK O N D O L E N C J E

z Olkusza. Wartość umowy to 14
138,16 złotych. Utwardzeniem drogi
dojazdowej w Zimnodole koło kapliczki zajęła się firma Boltech Sp. z o. o.
z Bukowna (44 790,11 złotych). Drugi
etap przebudowy drogi od szkoły do
pętli autobusowej w Witeradowie
polegał na ułożeniu nowego odcinka
chodnika. Wykonawcą była firma
Usługi Transportowo – Handlowe
Kluczewski Eugeniusz z Witeradowa
(18 600,18 złotych).
- Rozwój infrastruktury drogowej to nie tylko większy komfort
kierowców samochodów osobowych

ŚP

- Opłata za wywóz odpadów
komunalnych to wypadkowa dwóch
wielkości – ceny za wywóz tony
odpadów i ilości tych odpadów. Na
pierwszy czynnik mieszkaniec naszego miasta nie ma bezpośredniego
wpływu. Inaczej wygląda jednak
sytuacja w przypadku drugiego
czynnika – ilości produkowanych
odpadów. Ta z roku na rok rośnie,
działania edukacyjne nie przynoszą
zamierzonych skutków. Jak zatem
spowodować zmniejszenie ilości
śmieci? Jedną z form jest uchwalona
obniżka dla mieszkańców kompostujących bioodpady, będą mogli jednak
z niej skorzystać tylko mieszkańcy
domów jednorodzinnych. Zważywszy
na fakt, że 60% naszych śmieci to
odpady bio, śmiem twierdzić, że nie
rozwiążemy problemu ilości śmieci
jeśli nie poradzimy sobie z tą frakcją.
Zaproponowałem zatem rozważenie
możliwości budowy biogazowni,
która jest świetną alternatywą dla
zagospodarowywania bioodpadów.
Może to brzmieć trochę egzotycznie
i niektórym źle się kojarzyć, ale
warto wiedzieć, że od końca lat
80. działa w Olkuszu biogazownia
(na terenie oczyszczalni ścieków
PWiK). Oczywiście nie nadaje się ona
w obecnej formie do przetwarzania
bioodpadów, ale skoro mamy podmiot
z doświadczeniem w prowadzeniu
tego typu instalacji, a na rynku są
dostępne technologie umożliwiające
przetwarzanie bioodpadów, to czemu
nie wykorzystać tego z korzyścią dla
wszystkich stron? Zdaję sobie sprawę, że będzie to długi proces i nie
jest to rozwiązanie na dziś, ale jeśli
nie rozpoczniemy nad nim dyskusji
już teraz to pozostanie nam tylko
narzekać na coroczne wzrosty cen
za wywóz odpadów - uważa radny
miejski Łukasz Piątek.
Wkrótce wrócimy do tematu
biogazowni o zdanie na ten temat zapytaliśmy olkuskie władze
miasta.
A Wy jak oceniacie pomysł
budowy biogazowni? Czekamy na
Wasze opinie!

i pieszych, ale także poprawa ich
bezpieczeństwa. Jest to istotne także
w sołectwach, gdzie wśród użytkowników dróg mamy wielu obsługujących
maszyny rolnicze oraz turystów,
spędzających wolny czas np. na rowerach. Z myślą o nich wszystkich
realizujemy kolejne inwestycje, nawet
w sytuacji, gdy epidemia ogranicza
nasz budżet. Nie zapominamy również o mieszkańcach miasta, gdzie
jeszcze w tym roku rozpoczną się
przebudowy ul. Nullo oraz Słowackiego – komentuje olkuski burmistrz
Roman Piaśnik.

rem ruchu wykonanym w 2015 r.
przejeżdża 20 120 pojazdów/dobę,
z czego 2277 to samochody ciężarowe.
W porannych i popołudniowych godzinach szczytu wartości te wzrastają
do tego stopnia, że tworzą się zatory.
Wynika to z faktu, że w tych okolicach
Krakowa intensywnie wzrasta od lat
zabudowa mieszkaniowa, jest dużo
zjazdów do drogi krajowej i w efekcie
jej przepustowość na tym odcinku
się wyczerpuje. Dla porównania 5 lat
temu, zgodnie z pomiarami, natężenie ruchu było tu o 26 % mniejsze.
Problem jest widoczny szczególnie
w obrębie skrzyżowań – mówi Iwona
Mikrut, główny specjalista ds. komunikacji społecznej krakowskiego
oddziału GDDKiA.
Wykonawcą projektu oraz prac
budowlanych jest firma STRABAG
INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp.
z o. o. Według harmonogramu inwestycja powinna być gotowa do
końca 2022 roku. Termin ten może
ulec przesunięciu, z uwagi na fakt, iż
wraz z rozbudową rozpoczną się prace
archeologiczne.
Opisywana rozbudowa to kolejne
przedsięwzięcie na DK 94 w tamtym
rejonie. Przypomnijmy, że w maju
tego roku otwarto rondo w Modlnicy. Znacznie ułatwiło to wjazd na
„krajówkę” od strony Giebułtowa.
W ramach tej inwestycji przebudowano także chodniki i przejścia dla
pieszych, zbudowano drogi dojazdowe
dla zapewnienia komunikacji lokalnej
i zjazdy zapewniających dostęp do
terenów przyległych, powstały także
ekrany akustyczne.
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Co z budową wiaduktu
w Bukownie?

BUKOWNO

A.N.Q.A., fot. UM Bukowno/Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek
z Gdańska
Od kwietnia ubiegłego roku
trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej
oraz uzyskaniem wymaganych
opinii i pozwoleń dotyczących
budowy wiaduktu samochodowego
w Bukownie. Jak informują władze
miasta, większość dokumentów
jest już gotowa. Epidemia koronawirusa utrudnia jednak finalizację
tego etapu inwestycji.
Od kwietnia 2019 roku gdańska
firma Pracownia Projektowa MiD realizuje dla Gminy Bukowno „Projekt
budowlany bezkolizyjnego połączenia
drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja
w Bukownie”. Jak informują przedstawiciele samorządu, do uzyskania
formalnej zgody na budowę bezkolizyjnej przeprawy konieczne jest
uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
opinii i dokumentów, wymaganych
przepisami szczegółowymi. Konieczne
są m.in. uzgodnienia ze spółką PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Na chwilę obecną została już
wykonana kompletna dokumentacja
geologiczno-inżynierska, a także
wielobranżowy projekt budowlany
obejmujący branże: mostową, drogową, wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną i teletechniczną.
W oficjalnym komunikacie wydanym
przez magistrat czytamy, że ostatnim wymaganym dokumentem jest
uzgodnienie projektu z Zakładem
Linii Kolejowych w Krakowie.
- Niestety od dłuższego czasu
z uwagi na inne prowadzone przez
PKP inwestycje, pisma w sprawie

budowy wiaduktu w Bukownie pozostawały bez odpowiedzi. Dopiero
w marcu 2020 r. po wielokrotnych
interwencjach telefonicznych uzyskano wiadomość o negatywnym
zaopiniowaniu planowanej inwestycji
przez Centrum Realizacji Inwestycji
PKP S.A. z powodu kolizji z równolegle
realizowaną inwestycją telekomunikacyjną, tj. budową kolejowego
systemu GSM-R – tłumaczą władze
Bukowna.
Centrum Realizacji Inwestycji
stoi na stanowisku, iż budowa nowego wiaduktu może wpływać na
zakłócenia fali radiowej przeznaczonej
do sterowania ruchem kolejowym
w tym miejscu. Konieczna może więc
okazać się budowa dodatkowej infrastruktury technicznej. Ze względu na
panującą epidemię nie było jednak
możliwości zaaranżowanie spotkania pomiędzy władzami miasta, PKP
oraz wykonawcą systemu GSM-R.
Spotkanie takie konieczne jest do
poczynienia odpowiednich ustaleń,
bez których nie ma da się prowadzić
dalszych prac projektowych. Bez
gotowego projektu nie można zaś

złożyć wniosku o wydanie zgody na
realizację inwestycji.
W dniu 11 lipca br. Burmistrz
Miasta Bukowno wystosował oficjalne
pismo do PKP z prośbą o pilne zajęcie
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Pod konie sierpnia otrzymał on
odpowiedź, z której wynika, iż spółka
wyraża wolę wspólnego wypracowania
technicznych rozwiązań, umożliwiających usunięcie kolizji z projektowaną infrastrukturą. Pozwoli to
na ostateczne zakończenie procesu
opiniowania i wydania uzgodnienia
z warunkami dla projektu budowy
wiaduktu drogowego w Bukownie.
- Bardzo liczymy na rychłe zakończenie procedury uzgodnieniowej
i przystąpienie do kolejnego etapu
dotyczącego uzyskania pozwolenia na
budowę. Niestety koronawirus zweryfikował trochę nasze plany. Wciąż
mamy jednak nadzieję, że będziemy
gotowi do przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację tego
zadania w 2021 roku – komentuje
Mirosław Gajdziszewski, burmistrz
Bukowna.

www.przeglad.olkuski.pl

POWIAT

Dotacje dla OSP
przyznane

Wiola Woźniczko
Dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej otrzymało dotacje z budżetu powiatu
olkuskiego. W tym roku po raz
pierwszy OSP mogły ubiegać się
o dofinansowanie z budżetu Powiatu Olkuskiego na zakup sprzętu,
umundurowania czy samochodów.
Zgodnie z regulaminem przyjętym w maju przez Radę Powiatu,
dotacja dla jednostek OSP może być
przeznaczona na dofinansowanie do
zakupu: umundurowania specjalnego
(bojowego) oraz środków ochrony

Dotacja może być udzielona do
kwoty 5 tys. złotych i stanowić do 40
proc. kosztów całego zadania. Wyjątkiem są dofinansowania do zakupu
samochodów ratowniczo-gaśniczych.
W tym przypadku chodzi o kwoty:
do 20 tys. złotych dla samochodów
ratowniczo-gaśniczych średnich i do
15 tys. złotych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości
złożonych wniosków spełniających
wymagania formalne oraz możliwości
finansowych budżetu Powiatu Olkuskiego. O dotacje na samochody ubiegały się cztery jednostki OSP: Olkusz,
Krzywopłoty, Ściborzyce i Bukowno.

osobistej strażaków ochotników;
środków łączności; sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia
niezbędnego do prowadzenia działań
ratowniczych; samochodów ratowniczo-gaśniczych. Oczywiście wszystkie
przedmioty zakupione z powiatowym
dofinansowaniem muszą być zgodne
z obowiązującymi wytycznymi i normami. Transport i szkolenia z obsługi
sprzętu ratowniczego i wyposażenia
specjalistycznego strażaków nie stanowią kosztów kwalifikowanych zadania.

Zarząd Powiatu w Olkuszu,
udzielając dotacji, bierze pod uwagę
m. in.: aktywność jednostki OSP
(wyjazdy, stan wyszkolenia, stan wyposażenia, posiadanie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej, działalność
w ramach specjalizacji i w zakresie
profilaktyki, udział w wydarzeniach,
współpraca z innymi organizacjami,
osiągnięcia itp.), udział procentowy
dotacji do całości zadania, ochronę
przeciwpowodziową na ternie powiatu olkuskiego – działalność na
obszarach stale zagrożonych powo-

dziami, współpracę ze Starostwem
Powiatowym w Olkuszu w zakresie
wspierania działań służb reagowania
i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, opinię Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, wpływ zadania na poprawę
bezpieczeństwa na terenie powiatu
olkuskiego, źródła finansowania zadania, ilość wniosków spełniających
wymagania formalne, możliwości
finansowe budżetu Powiatu Olkuskiego.
Finansowe wsparcie otrzymały:
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Olkuszu 3 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Kluczach 780,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Żuradzie 960,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Osieku 2000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Podlipiu 1000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Wolbromiu 3000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Laskach 1239,60 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Ściborzycach 3000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
Bukowno Miasto 3000,00 zł
• Stowarzyszenie Ochotnicza
Straż Pożarna RP OSP
Krzywopłoty 3000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Porębie Górnej 2000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Zasępcu 2020,00 zł
Zgodnie z zapowiedziami Zarządu
Powiatu w Olkuszu, program ma być
kontynuowany w kolejnych latach.
Wysokość środków przeznaczonych
na ten cel zależeć będzie od kondycji
finansowej powiatu.

Mieszkańcy gminy Trzyciąż cieszą się
z naprawionych dróg
TRZYCIĄŻ

Ewa Barczyk
W tym roku samorząd gminy
Trzyciąż pozyskał na remonty dróg
dojazdowych do pól środki budżetu
Województwa Małopolskiego w wysokości 138 063 zł. Dzięki dotacji
udało się zrealizować remont aż
czterech odcinków dróg, mimo, iż
pierwotnie planowano tylko trzy.
Wszystkie zostały już wykonane
i odebrane.
Gmina Trzyciąż złożyła wniosek
i otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa MałopolOGŁOSZENIA
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skiego, związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych, na
modernizację trzech odcinków dróg:
375-metrowego odcinka utwardzonej
tłuczniem ul. Szkolnej w Trzyciążu;
zniszczonej asfaltowej drogi gminnej
Zadroże - Kamieniec (285 m) oraz
75 m odcinek tłuczniowej drogi
w Małyszycach k. Baranka. Po rozstrzygnięciu przetargu, który wygrała
spółka Boltech z Bukowna, z ofertą
opiewającą na kwotę 212 406,29 zł
i okresem gwarancji 120 miesięcy na
wykonanie wszystkich trzech zadań,
okazało się, że powstały oszczędności,
które za zgodą Zarządu Województwa

Małopolskiego można było przeznaczyć na kolejny remont. Wójt Roman
Żelazny zdecydował, że będzie to
426-metrowy odcinek zniszczonego
asfaltu w Zagórowej – Parceli.
Na wszystkich czterech odcinkach dróg, które służą już rolnikom
jadącym maszynami rolniczymi
oraz innym kierowcom, wykonana
została częściowa wymiana podbudowy z kruszywa łamanego, nakładka
z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych oraz utwardzenie poboczy
tłuczniem kamiennym.
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Jura Krakowsko-Częstochowska to malownicza kraina, pełna
pięknych krajobrazów, nad którymi górują zamki tworzące Szlak
Orlich Gniazd. Promocją tego
wyjątkowego obszaru zajmują się
województwa śląskie i małopolskie,
jurajskie gminy i miasta oraz wiele
instytucji i stowarzyszeń. Efektem
ich współpracy jest regionalne
święto o nazwie JUROMANIA.
W miniony weekend odbyła się
trzecia edycja tej barwnej imprezy.
Popularność Juromanii z roku na rok systematycznie wzrasta
i przyciąga na Jurę tysiące miłośników historii, krajobrazów i walorów
przyrodniczych. Nie inaczej było i tym
razem – weekendowy festiwal przeniósł uczestników imprezy w średniowieczne klimaty zamków i warowni.

Juromania 2020 za nami

Mogli oni podziwiać rycerskie turnieje
i historyczne pokazy, posmakować
regionalnej kuchni oraz uczestniczyć
w licznych warsztatach i zajęciach
edukacyjnych. W naszej okolicy
wydarzenia związane z Juromianią
organizowane były na terenie Miasta
i Gminy Olkusz oraz Gminy Klucze.

Olkusz
Cykl imprez na terenie Srebrnego Grodu rozpoczął się w piątek,
18 września. Mieszkańcy mogli wtedy wziąć udział w zwiedzaniu średniowiecznej bazyliki św. Andrzeja
Apostoła w Olkuszu, połączonym
z prezentacją zabytkowych organów
Hansa Hummla. W sobotę na olkuskiej starówce zorganizowane zostało
Święto Gwarków Olkuskich. Ulicami
miasta przeszły barwne korowody
prezentujące miejskie legendy, na
czele których stanęli członkowie
grupy teatralnej Glutaminian Sodu.

Każdy chętny mógł nieodpłatnie
zwiedzić Muzeum Regionalne PTTK
w Olkuszu, Kolekcję Minerałów
Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości
Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej
lub wybrać się na spacery tematyczne
i wycieczki z przewodnikami. Fani
lokalnej historii mogli również rywalizować w grach terenowych ukierunkowanych na zgłębianie ciekawostek
dotyczących Srebrnego Grodu.
W niedzielę akcja przeniosła się
w okolice średniowiecznej warowni
w Rabsztynie. W ramach „Dnia
Sarmackiego” pod murami zamku
zaprezentował się Podolski Regiment Odprzodowy oraz Małopolska
Chorągiew Husarska. Uczestnicy
wydarzenia mogli podziwiać widowiskowe pokazy husarii i artylerii,
pokaz walki na szable, prezentację
strojów szlacheckich i liczne atrakcje
dla najmłodszych utrzymane w stylu
epoki. W trakcie imprezy odbyła się

również rekonstrukcja historyczna,
przedstawiająca przejazd orszaku
weselnego Gryzeldy Batorównej
i Jana Zamoyskiego. Organizatorzy
przygotowali także cały szereg wydarzeń towarzyszących, takich jak:
indywidualny rajd rowerowy, marsz
nordic walking, gry terenowe czy
zabawy karaoke. Na najmłodszych
czekały zajęcia plastyczne, konkursy
i zabawy.
Za organizację Juromanii w Olkuszu odpowiedzialne było Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”. Projekt

zrealizowany został przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Olkusz. Współorganizatorami imprezy byli: Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olkuszu, a partnerami: parafia
św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu,
Nadleśnictwo Olkusz, oddział PTTK
w Olkuszu, Stowarzyszenie „Wszyscy
dla wszystkich”, Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu oraz stowarzyszenie
„Szansa Białej Przemszy”.
OGŁOSZENIE
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Kolejny sukces Olkuskiej firmy
ProBiznes Marta Krawczyk
Od 01.09.2020 roku firma ProBiznes Marta Krawczyk rozpoczęła realizację kolejnych czterech projektów współfinansowanych ze środków
unijnych. Projekty są skierowane dla osób bez pracy, które poszukują
zatrudnienia i/lub chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
„Do dyspozycji mamy ponad 3,5 mln
złotych, które pomogą osobom w znalezieniu pracy” - twierdzi właściciel firmy
Pani Marta Krawczyk. Projekty, których realizację rozpoczynamy są bardzo ciekawe
w swoich założeniach – dodaje p. Marta,
ponieważ kierujemy indywidualne wsparcie dla Uczestników Projektu, a oznacza
to, że przychodząc do naszego projektu
zapewnimy jednej osobie wsparcie związane z organizacją stażu, innej osobie tylko szkolenie, kurs oraz staż. Jeszcze innej
pomoże pośrednik pracy napisać CV, list
motywacyjny, czy przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Wychodzimy z założenia, że każdy jest inny i wyjątkowy,
więc należy każdej osobie indywidualnie
zapewnić działania, tak aby znalezienie
i utrzymanie pracy nastąpiło jak najszybciej to możliwe.
Ostatni zrealizowany projekt zakończył
się wielkim sukcesem. W projekcie pn.
”Bo jak nie my to kto II?” z 122 uczestników projektu, ponad 97 znalazło pracę.
Chcemy być lepsi, mamy zamiar pobić ten
wynik, naszym celem jest, aby w nowych
projektach jeszcze więcej osób znalazło
i utrzymało pracę.

kańców Powiatu Olkuskiego, którzy nie
pracują i ukończyli 30 rok życia i szukają
pracy.
Co Państwo oferujecie? Poza wyżej wymienionymi szkoleniami, kursami i stażami oferujemy również wsparcie coacha,
trenera zatrudnienia, pośrednika pracy,
psychologa. Dodatkowym benefitem jest
stypendium stażowe, gdzie miesięcznie
Uczestnik projektu otrzymuje na stażu
1 984,39 zł brutto, dodatkowo zwrot
kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe,
materiały dydaktyczne oraz szkoleniowe,
catering podczas szkoleń itd.
Ile to kosztuje? Udział w projekcie nic nie
kosztuje, jest BEZPŁATNY. Całość jest finansowana ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gdzie można się zapisać do projektu?
Zapraszamy na ul. Szpitalną 5 w Olkuszu
w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy również na
spotkanie informacyjne w dniu 28 września, godzina 12:00. Spotkanie odbędzie
się w budynku przy ul. Króla Kazimierza
Kto może wziąć udział w projekcie? Do Wielkiego 15 (II piętro) nad Salonem Diaprojektu zapraszamy wszystkich miesz- mond w Olkuszu.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 784 036 561
Jeżeli straciłeś zatrudnienie, szukasz pracy, lub chcesz powrócić
na rynek pracy po dłuższej przerwie, NIE CZEKAJ zgłoś się do nas
już dziś a znajdziemy pracę dla Ciebie!

Klucze
W Gminie Klucze przygotowano dwudniowy program imprezy.
W piątek, 18 września, z Róży Wiatrów znajdującej się na Pustyni
Błędowskiej wystartował nocny „Rajd
Świetlika”. Grupę prowadzili przewodnicy z Klubu Przewodników PTTK
w Olkuszu, którzy nie tylko zadbali
o bezpieczeństwo uczestników, ale
także o dostarczenie im odpowiedniej
dawki wiedzy na temat lokalnego krajobrazu. Oprócz latarek „czołówek”,
uczestnicy przemarszu otrzymali
w pakiecie startowym koszulki z logo

Juromanii, a także pamiątkowe certyfikaty w postaci pocztówek z okolicznościowymi stemplami.
W sobotę, nieopodal ruin zamku
w Bydlinie, pod hasłem „Jurajska
uczta u Niemierzy herbu Strzała”,
na odwiedzających czekało szereg
atrakcji. W programie znalazł się
m.in.: jarmark lokalnych przysmaków, warsztaty rzemiosł dawnych,
średniowieczna kuchnia z wypiekiem
podpłomyków, młyno-piekarnia
z warsztatami wytwarzania pieczywa
według historycznych receptur, pokazy rycerskiego rynsztunku, trening
z celności strzału z łuków i kusz,
a także quizy wiedzy o Jurze oraz
konkursy plastyczne z nagrodami.
Fani sportu mogli także spróbować
swoich sił na ściance wspinaczkowej.
Organizatorami JUROMANII
w Gminie Klucze byli: Wójt Gminy Klucze, Stowarzyszenie Forum
Oświatowe Klucze, Referat Spraw
Społecznych i Promocji Urzędu Gminy
Klucze, Gminny Ośrodek Kultury oraz
Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie.
Partnerem wydarzenia była spółka
Gaz-System. Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Województwa Małopolskiego.
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Zgłoś zadanie do BO Małopolski!

POWIAT

Wiola Woźniczko, fot. UMWM
Trwa nabór zadań do Budżetu
Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego. Zainteresowani
mogą składać swoje propozycje do
połowy października. W puli piątej
edycji BO jest 12 mln złotych.
Zainteresowanie obywatelskimi
inicjatywami z roku na rok jest
coraz większe. W małopolski BO
aktywnie włączają się mieszkańcy
powiatu olkuskiego. Przypomnijmy,
że w poprzednich czterech edycjach
BO Małopolski w powiecie olkuskim
zwyciężyło łącznie 17 zadań. Wśród
nich był szereg projektów dotyczących różnorakiej pomocy osobom
niepełnosprawnym (dzieciom i dorosłym), zadania związane z organizacją
warsztatów i dodatkowych zajęć dla
uczniów, reaktywacja zespołu „Małe
Zedermianki”, udział uczniów w zespołach folklorystycznych, wsparcie

szkółek siatkarskich czy wyposażenie
w sprzęt rehabilitacyjny i zakup kriokomory dla Wojewódzkiego Szpital
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.
- W zeszłym roku mieszkańcy
Małopolski zaskoczyli nas swoją aktywnością i pomysłowością – zgłosili
239 zadań, czyli najwięcej w historii
naszego budżetu obywatelskiego.
Wierzę, że teraz rekord znów zostanie
pobity. Tym bardziej, że w tym roku
– ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców - zarówno złożenie formularza zadania, jak i zebranie
wymaganych podpisów poparcia,
będzie możliwe bez wychodzenia
z domu! – zachęca Edward Czesak,
który w Zarządzie Województwa Małopolskiego odpowiada m.in. za budżet
obywatelski.
Zgłoszeń mogą dokonywać
mieszkańcy Małopolski, którzy mają
ukończone 16 lat. Każdy projekt
musi być poparty podpisami 30

mieszkańców naszego województwa.
Szacunkowy koszt realizacji zadania
musi się mieścić w przedziale 50 - 150
tys. złotych.
- Wypełniony formularz zgłoszenia zadania i wymagane 30 podpisów
poparcia - w formie zbiorczej listy
poparcia mieszkańców bądź indywidualnej karty poparcia (pobierz plik)
należy złożyć w urzędzie marszałkowskim w terminie od 1 września do 15
października. Pamiętaj – podpisy poparcia możesz zbierać na zbiorczych
listach, jak i w formie indywidualnych kart poparcia, ważne, żeby na
wszystkich tych dokumentach zebrać
łącznie 30 podpisów uprawnionych
osób. Ważne: musisz dokładnie przestrzegać terminu 15 października.
Jeśli zadanie wpłynie do urzędu za
późno - nie zostanie w ogóle wzięte
pod uwagę, nawet jeśli data stempla
pocztowego jest wcześniejsza! - czytamy na stronie UMWM.

Formularz zadania i podpisy
mieszkańców możesz złożyć tradycyjnie – przynosząc na dziennik
podawczy urzędu marszałkowskiego
bądź przesyłając pocztą: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków lub do jednej z czterech
agend zamiejscowych (w Oświęcimiu,
Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie). Należy pamiętać, aby przed
osobistym złożeniem dokumentacji
skontaktować się z urzędem.
Na stronie bo.malopolska.pl
udostępniono generator,gdzie można
przygotować formularza zadania.
Konieczne jest podpisanie pliku za
pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Gotowy plik przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego (ePUAP). W taki sam
sposób można wysłać zeskanowane
podpisy mieszkańców, wymagane
do złożenia projektu. Jak wyjaśnia
UMWM, „(...) mieszkańcy mogą
„podpisać” się też na liście poparcia
elektronicznie – wtedy najlepiej wysłać do 30 uprawnionych osób plik
indywidualnej karty poparcia, który
każdy mieszkaniec podpisze swoim
profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Potem wystarczy zebrać wszystkie
podpisane pliki i przesłać wraz z formularzem zadania na urzędową
skrzynkę ePUAP”.
Po sprawdzeniu każdego zgłoszonego zadania przez pracowników
Urzędu Marszałkowskiego, zostanie
opublikowana pełna lista. Autorzy
odrzuconych propozycji będą mogli
się odwołać. Potem ukaże się spis
zadań, na które Małopolanie zagłosują wiosną.
Szczegółowe informacje na temat
piątej edycji BO znajdziecie na www.
bo.malopolska.pl

www.przeglad.olkuski.pl

Ryczówek.
Znaleziono
niewybuch
RYCZÓWEK

KPP w Olkuszu

W Ryczówku na terenie
ogródków działkowych znaleziono pocisk artyleryjski pochodzący najprawdopodobniej z czasów
II Wojny Światowej. Pocisk został
odnaleziony podczas prac budowlanych.
19 września br. w godzinach
południowych policjanci otrzymali
zgłoszenie, że w Ryczówku podczas
prac prowadzonych na terenie
działki rekreacyjnej, ujawniono
niewybuch o długości 30 centymetrów. Pocisk artyleryjski pochodził
najprawdopodobniej z czasów II

Wojny Światowej. Pocisk zabezpieczono i o znalezisku powiadomiono
16 Batalion Powietrzno- Desantowy
z Krakowa.
Jak zachować się w sytuacji,
gdy odnajdziemy pocisk? Nigdy
samodzielnie nie próbuj przenosić
tego typu znaleziska. Pod żadnym pozorem nie zmieniaj jego
położenia, nie dotykaj ani rozbrajaj go. Takie miejsce zabezpiecz
przed dostępem osób postronnych,
a zwłaszcza dzieci. W sytuacji,
kiedy ujawnisz podejrzany przedmiot, jak najszybciej powiadom
o tym fakcie Policję, dzwoniąc na
numer 112.

R E K L A M A

R E K L A M A

Olkusz
Studia inżynierskie
i licencjackie





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

Karolina Warat
Studentka na kierunku
zarządzanie menedżerskie

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

www.przeglad.olkuski.pl
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog.
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED"
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00.
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

CHIRURG
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie
naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej,
kończyn dolnych i górnych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel.
604 410 240.
Sławomir Kaźmierczuk 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.
PIĄTEK 16:00‒19:30.
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, USG jamy brzusznej, USG doppler
naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, „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. Rejestracja telefoniczna 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, specjalista chirurgii plastycznej Olkusz,
ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od
17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503
799.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy.
Konsultacje, 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. Jeden CZWARTEK w miesiącu 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. 1000lecia 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. Rejestracja 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 piekarni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie
wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii urazowej 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. Rejestracja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, piątek
8.00-17.00.

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, 606 327
510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz
dla dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 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 dermatolog, wenerolog, specjalista medycyny estetycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca,
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion
barwnikowych, pełny zakres dermatologii
estetycznej – botox, kwas hialuronowy,
peelingi, laser frakcyjny i CO 2 - odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,
www.annadudek.pl
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermatolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000lecia 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.
D o ro t a N o w a k l e ka r z d i a b e t o l o g .
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 gastroenterolog. 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 ginekolog- -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. Przyjmuje: 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

OGŁOSZENIA
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„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 czwartek 17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna.
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych,
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG ginekologiczne, 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., specjalista ginekolog – położnik. Gabinet ginekologiczny, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,
I piętro, tel. 501 745 330.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon.,
śr., pt. 16‒19.
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 alergologiczne, 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.

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 dyzartrii, afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). 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, antycellulitowa. 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, nadciśnienia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyjmuje: 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. Konsultacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul.
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.

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

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, Test wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego
28 (I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099
674.

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

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica
w Olkuszu. Gabinet kardiologicznointernistyczny. 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, 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 16:30‒19:30.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista
kardiolog. Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja
telefoniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. 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.

Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna,
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista
Chorób Oczu
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe badanie wzroku, dobór soczewek,
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy,
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00,
CZWARTEK 10:00‒15:00.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe badanie wzroku, dobór soczewek,
pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy,
OCT, medycyna pracy. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA
15:00- 17:00.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. 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.
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 kontaktowe, 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, specjalista 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.podologiakosmetyka.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. Psychoterapii 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, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychoterapii uzależnień i psychologiczny. Psychoterapia osób uzależnionych,
współuzależnionych, DDA. Porady psychologiczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 501 286
603.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, psycholog, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog,
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731.

www.przeglad.olkuski.pl
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-morasiewicz.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, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, superwizor
psychoterapii. Badania psychologiczne, psychoterapia, 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. „FIZJOMED” 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 Ortopedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Pooperacyjna, 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).
ARTYKUŁ

OGŁOSZENIA

CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731.

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.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny.
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.
fizjoterapia.olkusz.pl

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjalistyczna praktyka lekarsko-dentystyczna.
Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 10.0017.00, pt. 9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643
27 37 wew. 37.

Justyna Stasiak - technik masażysta. Usługi
masażu medycznego, zabiegów rehabilitacyjnych (ćwiczeń), tapping i masaż kamieniami,
z dojazdem do klienta. Tel. 535 287 970.

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.

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 10.0018.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 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. zachowawczej 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.

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia stomatologiczna. Olkusz, ul. K. K.
Wielkiego 63, I piętro, tel. 604 294 088.
Izabela Rup - Mastalerz lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek –
piątek 9.00 – 18.00.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz,
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 602 276 667.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjalistyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 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.

—
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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, czw. 8.00-14.00. Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805
027. Umowa z NFZ.

—

ORTODONTA

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

—

technika dentystyczna

"Somadent", ekspresowe wykonywanie
protez, sklejenia, dostawienia zębów, klamer
na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12
(dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 23, pon.-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG

UROLOG
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 14:00‒17:00.
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyjmuje w poniedziałki 16.00‒18.00, ul. Jana
Pawła II 30, Olkusz. Choroby nerek, prostaty,
kamica moczowa, diagnostyka USG i leczenie.
Rej. 9.00‒15.00. Tel. 32 643 30 19.

Studio Venus Expert Dominika Kłębek,
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.

USG

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.

Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – Indywidualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG:
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw
kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686
603, www.usgolkusz.pl

URODA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermatologia lecznicza, kosmetyczna, 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.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbolesne 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” 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

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specjalista 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. Przyjmuje: 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.

SPONSOROWANY

DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ OCZU
Rozmowa z dr n. med. Michałem Kamińskim specjalistą chorób oczu

dr n. med.
Michał Kamiński
specjalizacja z chorób oczu i zdrowia
publicznego. Wieloletni mikrochirurg
okulistyczny, specjalizujący się w operacjach zaćmy, witrektomii i operacjach przeciw jaskrowych. Doświadczenie zdobywał w Polsce i za granicą.
Przeprowadził tysiące skomplikowanych, wysokospecjalistycznych operacji. W 2019 r. wykonał, osobiście,
rekordową, największą ilość operacji
zaćm w Polsce! Stworzył własną szkołę mikrochirurgii okulistycznej. Twórca
ogólnopolskiej sieci klinik okulistycznych OKOKLINIK i jej główny operator.
W zakresie diagnostyki okulistycznej
specjalizuje w wysokospecjalistycznej
diagnostyce chorób oczu; badaniach
angio-OCT, UBM, USG, HRT,GDX. Specjalizuje się również w zakresie zabiegów laseroterapii okulistycznej. Urodzony w Chrzanowie. Syn znanego
śp. chrzanowskiego ginekologa i położnika Sylwestra Kamińskiego, który
w szpitalu w Chrzanowie przepracował
prawie 40 lat. Na stałe mieszka w Warszawie.

Zaćma, jakie są objawy i metody
jej leczenia?
Zaćma to postępujące zmętnienie
soczewki. Pacjent zaczyna widzieć
przez mgłę, co często określa jako
widzenie przez brudną szybę. Pojawiają się trudności podczas czytania,
oglądania telewizji czy prowadzenia
samochodu. W przypadku zaćmy
w miarę starzenia się, białka tworzące soczewkę oka ulegają przemianom. Soczewka twardnieje, staje się
cięższa, żółta, nieprzepuszczalna dla
promieni słonecznych, traci przejrzystość i zdolność akomodacji.
Jedyną metoda leczenia zaćmy
jest zabieg operacyjny. OKOKLINIK
w Chrzanowie ma zawarty kontrakt
z NFZ na tego rodzaju operacje. Pacjenci nie muszą jeździć do Krakowa
czy Katowic. W ramach NFZ wszczepiamy zarówno soczewki jednoogniskowe jak i toryczne (korygujące
astygmatyzm). Stosujemy również
wszczepy wszystkich rodzajów soczewek premium; w tym w szczególności wieloogniskowych. Dobór
sztucznych implantów w OKOKLINIK odbywa się za pomocą uznanego za najbardziej precyzyjne urządzenie; laserowego biometru Master
ﬁrmy Carl Zeiss.

OKOKLINIK posiada również kontrakt na program lekowy AMD. Co
to jest za jednostka chorobowa
i na czym polega jej leczenia?
OKOKLINIK wyspecjalizował się również w leczeniu i diagnostyce schorzeń siatkówek. W oddziale OKOKLINIK w Chrzanowie posiadamy
zakontraktowany przez NFZ program lekowy AMD. Zwyrodnienie
plamki związane z wiekiem - AMD
to schorzenie powodujące utratę
centralnego widzenia. Jest główną przyczyna upośledzenia ostrości
widzenia u osób po 50 roku życia.
Zwyrodnienie
plamki
związane
z wiekiem dzielimy na postać suchą
i mokrą. Objawy towarzyszące AMD
to zmiana kształtu obrazów, utrata
ostrości wzroku, zaburzenia widzenia barwnego, utrata wrażliwości na
kontrast, ubytki w centralnym polu
widzenia, załamywanie się linii, zamazany obraz.
Diagnostyka AMD polega na badaniu ostrości widzenia, badanie
dna oka, i badaniach obrazowych;
OCT i angiograﬁi ﬂuorescencyjnej.
OCT optyczna koherentna tomograﬁa jest nowoczesną, bezkonta-ktową techniką obrazowania
zmian na dnie oka, która umożliwia

otrzymanie precyzyjnych przekrojów warstw siatkówki. Diagnostykę
schorzeń siatkówki w szczególności
AMD w OKOKLINIK prowadzimy
na najnowocześniejszym aparacie
OCT Cirrus 500 ﬁrmy Carl Zeiss,
a angiograﬁe na aparacie ﬁrmy Topcon. W ramach programu lekowego AMD podajemy w OKOKLINIK,
uznany za najskuteczniejszy w leczeniu lek - anty-VEGF. Lek ten podajemy również w cukrzycowym
obrzęku plamki i innych schorzeń
siatkówki.
W OKOKLINIK w Chrzanowie można również wykonać w ramach
kontraktu z NFZ najbardziej skomplikowany zabieg okulistyczny witrektomię. Na czym polega witrektomia?
Witrektomia jest to zabieg chirurgiczny, w trakcie którego wprowadza się do wnętrza gałki ocznej narzędzia mikrochirurgiczne i poprzez
szereg technik chirurgicznych stara
się uzyskać efekt naprawy lub też
usunięcia stanu chorobowego. Witrektomia to często zabieg ostatniej
szansy na poprawę widzenia. Wskazania do witrektomii to choroby siatkówki: odwarstwienia, niedrożności naczyń, otwory siatkówki, błony

O OKOKLINIK

Pod koniec roku 2008 powstała ogólnopolska siec klinik okulistycznych Nowoczesne
Centrum Okulistyczne OKOKLINIK. To już
12 lat funkcjonowania. Właścicielem sieci
jest dr n. med. Michał Kamiński, urodzony
w Chrzanowie. Ideą powstania OKOKLINIK
było stworzenie podmiotów leczniczych
specjalizujących się w mikrochirurgii okulistycznej; w szczególności w operacjach zaćmy, witrektomii i operacjach p-jaskrowych,
w miejscowościach i powiatach gdzie ich
dotychczas nie było, by pacjenci nie musieli
wędrować do odległych szpitali lub wyjeżdżać
za granicę. Już wkrótce otwarcie nowej siedziby w Chrzanowie - ul. Popiełuszki 1.

www.okoklinik.pl
Ogólnopolska Sieć Klinik
Okulistycznych i Stomatologicznych
Dr n. med. Michała Kamińskiego
OPERACJE ZAĆMY, WITREKTOMII
I JASKRY W RAMACH NFZ
NATYCHMIAST I BEZ KOLEJEK. DIAGNOSTYKA
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
Informacje: 506 644 028 Rejestracja: 32 623 83 44

przed- i podsiatkówkowe, krwotoki
podsiatkówkowe, krwotoki do ciała szklistego, zmiany patologiczne
w ciele szklistym, stany zapalne gałki
ocznej i pozapalne, urazy przenikające gałki ocznej oraz stany pourazowe, także z obecnością ciała obcego.
W OKOKLINIK wykonujemy operacje witrektomii w ramach kontraktu z NFZ . Operujemy na najbardziej
zaawansowanym
technologicznie
sprzęcie ﬁrmy DORC – Evie. Zabieg
wykonywany jest w systemie chirurgii jednego dnia, w znieczuleniu
miejscowym.
Posiadacie również doskonały
sprzęt do diagnostyki i leczenia
jaskry?
Diagnostykę jaskry prowadzimy
w OKOKLINIK oparciu o pakiety
badań diagnostycznych, dających
możliwość podczas jednorazowego
pobytu w naszych klinikach wykonanie szeregu badań, precyzyjnie
diagnozujących zmiany jaskrowe.
W ramach pakietów wykonujemy
badania HRT, GDX , pole widzenia - badamy w oparciu o aparat
o zdwojonej częstotliwości Matrix
FDA. W leczeniu jaskry opieramy się
o najnowocześniejszy laser do SLT
oraz operacje przeciw jaskrowe.
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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
25.09. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00

R E K L A M A

WOLBROM

- dyżur 20:00-24:00
Os. Skalska 9

26.09. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00

Skalska 22

27.09. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-8:00

Krakowska 43

28.09. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00

Os. Skalska 9

29.09. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00

Skalska 22

30.09. Mickiewicza 7- dyżur 20:00-24:00

Krakowska 43

1.10.

1 Maja 39

Nullo 2 - dyżur 20:00-24:00

www.przeglad.olkuski.pl

www.przeglad.olkuski.pl

OLKUSZ
A.N.Q.A.
W piątek, 18 września 2020 r.,
miała miejsce druga część zainicjowanej przez parę prezydencką akcji
#sadziMY. Olkuskie Nadleśnictwo
rozdało z tej okazji mieszkańcom
naszego powiatu 2100 sadzonek.
Chętnych na darmowe drzewka
nie brakowało.
Lasy i drzewa zapewniają nam
tlen, oczyszczają powietrze, wpływają
korzystnie na klimat i na samopoczucie. Są też domem dla wielu gatunków
roślin, grzybów i zwierząt. Dlatego
w miniony piątek, już po raz drugi, we
wszystkich nadleśnictwach w naszym
kraju odbyła się akcja #sadziMY.
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Nadleśnictwo rozdało drzewka

Tak jak w poprzednim roku
leśnicy rozdawali chętnym sadzonki. Inicjatorem ogólnopolskiej akcji
był prezydent Andrzej Duda wraz
z małżonką. Każda chętna osoba
czy organizacja mogła zgłosić się do
jednego z 430 nadleśnictw czy też do
jednej z siedemnastu regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych i odebrać sadzonki: lipy, świerku, klonu
zwyczajnego lub klonu jaworu.
W Olkuszu można było to zrobić
nieopodal siedziby Nadleśnictwa
Olkusz. Stoisko z sadzonkami usytuowane było przy bramce wejściowej
do obiektu. Każdy chętny mógł dostać
maksymalnie 5 sadzonek. Chętnych
nie brakowało.
- Celem akcji pod nazwa #sadziMy było zaangażowanie mieszkańców
powiatu w aktywną działalność na

rzecz polskiego leśnictwa. Chętni odbierali sadzonki rodzimych gatunków
drzew leśnych i sadzili je w swoich
ogrodach. Nadleśnictwo Olkusz przekazało łącznie 2100 sztuk sadzonek
takich gatunków jak: sosna, świerk,
modrzew, klon jawor, brzoza, grab
i buk – wylicza Katarzyna Szyjka
z Olkuskiego Nadleśnictwa.
Polscy leśnicy każdego roku
sadzą 500 milionów drzew. Mimo
że czasem wysiłek wielu pokoleń
niszczą klęski żywiołowe, sadzenie
trwa i lasów w Polsce stale przybywa.
Zajmują one już blisko jedną trzecią
powierzchni naszego kraju. Drzewa
są jednak potrzebne wszędzie tam,
gdzie żyjemy, a nie tylko w lesie.
Stąd pomysł na akację #sadziMY,
która ma przede wszystkim znaczenie
symboliczne.

Zamiast Święta Ziemniaka
TRZYCIĄŻ

Ewa Barczyk, fot. Grzegorz Wrześniak
Gdyby nie ograniczenia związane z pandemią Covid-19 za niecałe
dwa tygodnie w Trzyciążu odbyłoby
się doroczne „Święto Ziemniaka”.
Niestety, ta plenerowa impreza,
poświęcona promocji tradycji ludowych i dobrego lokalnego jedzenia,
podobnie jak inne gminne festyny,
w tym roku się nie odbędzie. Nie
odwołano jednak związanych z imprezą konkursów.
W ostatnią niedzielę, 20 września na stawach w Trzyciążu zostały
rozegrane przygotowane przez Stowarzyszenie Wędkarskie w Trzyciążu
tradycyjne zawody w wędkarstwie
spławikowym. Chociaż ryby trochę
„zastrajkowały” (pewnie dowiedziały
się o odwołaniu pikniku z okazji ziemniaczanego święta), to spośród 20
startujących w zawodach wędkarzy

udało się wyłonić zwycięzców. Zostali
nimi: Rafał Czapnik, który złowił karpia o wadze 5,95 kg i zajął pierwsze
miejsce, a na drugim uplasował się
Sylwester Kemona z amurem o wadze 1,95 kg.
O zwycięzcach konkursu na
najpiękniejszy ogród już pisaliśmy,

ale przed nami jeszcze rozstrzygnięcie
w trwającym aktualnie (okazy można
zgłaszać jeszcze do 25 września!) najważniejszym i najbardziej związanym
ze „Świętem Ziemniaka”, tradycyjnym konkursie na największą bulwę
ziemniaczaną wyhodowaną w gospodarstwie na terenie gminy Trzyciąż.

Nagrody dla zwycięzców konkursów przygotowuje BIOAK Gminy
Trzyciąż, a ich wręczenie odbędzie się
prawdopodobnie podczas sesji Rady
Gminy, gdyby radni obradowali stacjonarnie, jednak zwycięzcy zostaną
o tym powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew,
wynajem i usługi rębakiem do
ǧ Autoskup - kupię każdą
gałęzi, elektryczne itp.
markę, tanie i drogie, gotówka
Tel.(512)373245.
od ręki, płacę najlepiej.
ǧ Naprawa komputerów PC
Tel.(512)898278.
i laptopów. Tel.(601)623740. Dojazd
ǧ Komis rowerowy. Skup - sprze- do klienta.
daż RTV, AGD. Pożyczki pod zastaw. ǧ Hydraulik, naprawy, wymiany,
Tel.(502)261113.
itp. Tel.(531)534267.

USŁUGI

FINANSOWO - PRAWNE

ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA
ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka,
“Jupiter” Olkusz, ul. MickiewiOlkusz, Kasztanowa 4, czynne:
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”).
pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż
Tel.(32)6413433, (643)0987,
złota, atrakcyjne ceny, super
(606)306841, oferuje: oprawy
warunki. Tel.(512)777884.
tradycyjne - twarde (duża ilość
kolorów), bindowanie, termobindoOKOLICZNOŚCIOWE
wanie, bigowanie, złocenie metodą
ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1
termodruku.
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia
ǧ Autoskup - kupię każdą
do dokumentów (drobny retusz
markę, tanie i drogie, gotówka
gratis, możliwość wykonania
od ręki, płacę najlepiej.
Tel.(793)001819.
w domu u klienta). Tel.(600)057912.
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ǧ WESELA - obsługa muzyczna
- DJ, prezenter - imprezy okolicznościowe - 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.

O G Ł O S Z E N I A

Dzień Liczby Pi

ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-

BWA,
2 października
2020 o 18:00

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.

Galeria BWA w Olkuszu i Fundacja
Kultury AFRONT zapraszają
2 października, o godz. 18.00,
do siedziby Galerii na spotkanie
z poetą Łukaszem Jaroszem,
który będzie czytał wiersze
z najnowszej książki poetyckiej
"Dzień Liczby Pi" (Bukowno 2020).
Zapraszamy szczególnie
gorąco te osoby, które ze
względu na pandemię
i spowodowane przez nią
ograniczenia, nie mogły
wziąć udziału w spotkaniu
z Łukaszem Jaroszem
w sierpniu br.
BWA Olkusz

ǧ POMOC DROGOWA.
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI
ǧ Lokal do wynajęcia przy
ul. K. K. Wielkiego, wejście od
ulicy. Tel.(519)192879.
ǧ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 60 m², II piętro, Olkusz, ul.
Tuwima, cena 265000 do negocjacji. Tel.(690)547388.

R E K L A M A

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22
% 32 643 01 59, 32 643 17 65,
604 249 478, 608 559 224
Wypłacamy zasiłek pogrzebowy
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta
Olkusz, ul. Szpitalna 14
% 32 643 06 07, 32 643 48 33,
502 35 43 32
Wypłacamy zasiłek pogrzebowy
przed pogrzebem
WŁASNA CHŁODNIA

HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
„SWEMOT”
Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

