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Konsultacje uchwały
antysmogowej.
Propozycja zmiany
terminu wymiany pieców

POWIAT
Wiola Woźniczko

Wydłużenie o rok, czyli
do końca 2023 roku, terminu
wymiany „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła – to proponowana zmiana w uchwale
antysmogowej Małopolski.
Ruszyły konsultacje społeczne
w tej sprawie.
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REKLAMA

CENA PROMOCYJNA

34,99 ZŁ/2,5 l
OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21
WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)
tel. 32 642 15 87

biuro@pphuvelum.pl

PRODUCENT
MOSKITIER

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN
882-007-801

SIATKI

OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

Kupię mieszkanie w Olkuszu
do remontu
508 400 008

GARNITURY
n marynarki
n koszule, spodnie
n garnitury (wszystkie rozmiary)

przeróbki na miejscu
możliwość negocjacji cen

Olkusz, ul. Jaśminowa 8 (droga na Klucze)
tel. 605 220 250, pon.-pt. 9-20, sobota 9-17

www.przeglad.olkuski.pl

Ceny w Firmie “SOLEX”

kwaliﬁkacje na przewóz rzeczy i osób

Przenosimy ﬁlmy z nośników:
VHS
VHS-C
MiniDV
Hi8
Video8
Digital8
na postać cyfrową
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Olkusz, Rynek 30
fotoolkusz@op.pl

tel. 692 736 760
600 057 911

Olkusz, ul. Żuradzka 21 b, Tel. (32) 643 21 79
czynne 700-1600 sob. 700-1300

Klub Strzelecki LOKUS zaprasza na

Otwarte Zawody Strzeleckie oraz piknik
z okazji Święta Wojska Polskiego.
Zapraszamy 15.08 od godz. 10:00
Strzelnica Klubowa w Bukownie ul. Długa (za domem Seniora)
Dla zwycięzców medale i dyplomy. Startowe w zawodach 30 zł.
Wśród atrakcji wystawa broni,
strzelanie ASG oraz gorący poczęstunek.

Złom stalowy: min. 0,80 zł/kg
Żeliwo: 0,90 zł/kg

PRZYJMUJEMY
SAMOCHODY
DO ZŁOMOWANIA

Własna
laweta!
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-14:00

Wakacje 1983
Komun ia Jacka
i Agatki
wyciec
zka w pien iny
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W godzinę „W”. W hołdzie
powstańcom

OLKUSZ

Wiola Woźniczko
1 si e r p n i a m i n ę ł o 7 8 l a t
od wybuchu Powstania Warszawskiego. W Olkuszu rocznicowa uroczystość odbyła się
tradycyjnie na Starym Cmentarzu pod pamiątkowym obeliskiem.
- 78 lat po rozpoczęciu powstańczego zrywu w Warszawie
spotykamy się pod harcerskim
pomnikiem Powstania Warszawskiego na Starym Cmentarzu w Olkuszu, aby w skupieniu i zadumie
upamiętnić tysiące ofiar naszych
rodaków, którzy walkę o wolność
przypłacili życiem – przywitał
zebranych Konrad Kulig, prezes
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Koło Olkusz.
Uroczystość odbyła się w wojskowej asyście honorowej 6. Batalionu Logistycznego 6. Brygady
Powietrznodesantowej im. gen.
bryg. Stanisława Sosabowskiego
z Krakowa. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego zawyły syreny.
- Powstanie Warszawskie jest
dla każdego Polaka historycznym symbolem walki o Ojczyznę.
Na każdym kroku Polakom towarzyszyła śmierć. Dziś wydawałoby
się, że żyjemy w spokojnych czasach, jednak wojna w Ukrainie
uświadomiła nam, że pokój i wolność nie są nam dane raz na zawsze.
To są wartości, o które powinniśmy
dbać codziennie. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

KLUCZE

składamy hołd tym, którzy w tak
nieludzkich warunkach mieli w sobie tyle siły, by walczyć i ginąć
za swój kraj. Pamiętamy, że dziś
to my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wolną i niepodległą
Polskę. Cześć i chwała bohaterom!
- mówił olkuski burmistrz Roman
Piaśnik.
Ważnym akcentem rocznicowych obchodów było uhonorowanie
druha Ryszarda Kowala, znanego
społecznika, opiekuna Starego
Cmentarza, legendy Armii Krajowej. Burmistrz Roman Piaśnik
wręczył druhowi Kowalowi medal
„Wierni AK - owskiej przysiędze”,
nadany przez prezydium Zarządu
Głównego Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.
Po wysłuchaniu Apelu Pamięci
przedstawiciele władz samorządowych; organizacji kombatanckich,
społecznych i politycznych; szkół
i mieszkańców złożyli kwiaty pod
powstańczym obeliskiem.
Organizatorami uroczystości
byli: Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz Roman Piaśnik, Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
koło Olkusz, Hufiec Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Olkuszu
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.

12 dróg do remontu

Wiola Woźniczko, fot.UG Klucze
12 odcinków dróg na terenie 10
miejscowości gminy Klucze w ciągu
najbliższych kilkunastu miesięcy zostanie wyremontowanych. Umowa
własnie została podpisana.
Są to: droga dojazdowa do PSZOK–u w Kluczach – Osadzie, ul. Górna
w Zalesiu Golczowskim, ul. Ogrodowa
w Ryczówku, ul. Strażacka w Rodakach,
ul. Zawadka w Bydlinie, ul. Rudnicka
w Kluczach, ul. Kątowa w Ryczówku,
ul. Stawowa w Kwaśniowie Dolnym,
ul. Topolowa w Bydlinie, ul. Młyńska
w Chechle, ul. Słoneczna w Kolbarku,
ul. Dworska w Kluczach.
Jak informuje gmina, łączna wartość drogowych przedsięwzięć to ponad
4,6 mln złotych. 95 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu.

G m i n a sk ł a d a j ą c w n i o se k
o dofinansowanie argumentowała,
że „ (...) zły stan techniczny planowanych do modernizacji odcinków dróg
oznacza dla mieszkańców tych miejscowości poważne utrudnienia w dostępie
do lokalnych ośrodków administracyjno-gospodarczych, w których zlokalizowane są szkoły, biblioteki, zakłady pracy,
urzędy, placówki medyczne, jednostki
ratownicze straży pożarnej, obiekty
sportowo – rekreacyjne, etc. Stanowi
również zagrożenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców w sytuacjach kryzysowych – przejazd tymi odcinkami dróg
karetki pogotowia czy innych służb
ratowniczych jest bardzo utrudniony
i wydłużony w czasie”.
-W pierwszej kolejności będą modernizowane te drogi, gdzie są już przebudowane sieci: wodociągowa i gazowa.
Mieszkańcy nie będą mieć problemów

z dojazdem fatalnymi nawierzchniami.
Niektóre z tych dróg biegną przez nowe
tereny budowlane - mówi wójt gminy
Klucze Norbert Bień.

Roboty rozpoczną się w tym roku.
Wszystkie drogi powinny być gotowe
do grudnia 2023 roku. Wykonawcą
modernizacji wymienionych traktów
będzie Boltech Sp. z o. o. z Bukowna.

www.przeglad.olkuski.pl

Więcej środków
na DK94?

OLKUSZ
A.N.Q.A.
W miniony poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad ogłosiła, że ministerstwo infrastruktury przeznaczy
więcej środków finansowych
na rozbudowę DK94 w Olkuszu.
Próżno jednak szukać w podanym
komunikacie konkretnych kwot.
W związku z tym, że inwestor jest
w trakcie przygotowywania przetargu na to zadanie, do publicznej
wiadomości nie podano wysokości
dofinansowania.
W miniony poniedziałek, 1 sierpnia b.r., w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Krakowie podpisano aneks do programu inwestycji dla rozbudowy drogi
krajowej nr 94 przez Olkusz. Jak
informują przedstawiciele GDDKiA,
zwiększona kwota pozwoli na realizację inwestycji, która jest aktualnie
w fazie dokumentacyjnej. - W takiej
fazie była już w latach 2008-2012,
ale wówczas po uzyskaniu decyzji
środowiskowej wstrzymano dalsze
prace przygotowawcze, z uwagi na brak
funduszy. Zwieńczeniem przygotowania
dokumentacji dla rozbudowy DK94
przez Olkusz w latach 2008-2012 było
uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Dalszych prac zaniechano. Temat powrócił pięć lat później,
dzięki podpisaniu Programu Inwestycji
przez ministra Andrzeja Adamczyka 23
sierpnia 2017 r. i przyznaniu finansowania – przypomina Iwona Mikrut,
główny specjalista ds. komunikacji
społecznej krakowskiego oddziału
GDDKiA.
Według wielokrotnie składanych deklaracji, rozbudowa 4,35 km
odcinka dwujezdniowej DK94 przebiegającej przez Olkusz obejmie m.in.
podniesienie parametrów nośności
drogi, wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
i przebudowę skrzyżowań DK94 z: ul.

Gwarków i ul. Wspólną; z ul. Kruszcową, ul. Długą i ul. Spółdzielczą (rondo
turbinowe), z ul. Mickiewicza i ul. 20
Straconych, z ul. Rabsztyńską i ul.
Kościuszki (skrzyżowanie 2-poziomowe); z ul. Wiejską i ul. Słowackiego
oraz z ul. Wyszyńskiego i ul. Rataja. Wybudowana ma zostać również kładka
dla pieszych nad DK 94, mur oporowy,
ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, zatoki
autobusowe i ekrany akustyczne. Zmodernizowane zostanie także oświetlenie
uliczne w rejonach skrzyżowań, zatok
autobusowych, przejść dla pieszych
oraz na dojściach pomiędzy przejściami
a zatokami autobusowymi – wylicza
Iwona Mikrut.
DK94 stanowi obecnie alternatywę dla pojazdów poruszających
się między aglomeracją śląską a Krakowem i jego okolicami. Zgodnie
z pomiarami wykonanymi w 2020
średnioroczny ruch dobowy wynosi
na tym odcinku od 26 014 do 32 641
pojazdów. Wysokie wartości natężeń ruchu powodują degradację
nawierzchni, w szczególności występowanie kolein oraz licznych
spękań i ubytków wzdłuż odcinka
przebiegającego przez nasze miasto.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i autostrad została zobowiązana programem ochrony środowiska przed
hałasem przyjętym uchwałą Sejmiku
Województwa Małopolskiego do budowy ekranów akustycznych w tym
miejscu.
- Przeprowadzone badania stanu
nawierzchni wykazują, że 100% nawierzchni na tym odcinku jest w stanie
krytycznym i ostrzegawczym. Droga
wymaga dostosowania do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś. Ze względu
na miejski charakter tej dwujezdniowej drogi, konieczna jest przebudowa
istniejących skrzyżowań, likwidacja
bezpośrednich zjazdów i budowa dróg
dojazdowych, a wyniki pomiarów hałasu
wykazują konieczność budowy ekranów
akustycznych – mówi rzeczniczka
GDDKiA.

OGŁOSZENIA PŁATNE

Bezpłatne badania prenatalne
I i II trymestru ciąży
Jak się zapisać:

(w tym miasto Kraków)

1. wejdź na stronę www.niepelnosrpawni.rsm.org.pl
2. pobierz formularz zgłoszeniowy
3. wypełniony formularz prześlij do nas pocztą tradycyjną
lub skanem (prenatalne@rsm.org.pl)
4. czekaj na umówienie terminu wizyty
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Wymiana pieców...
ciąg dalszy ze str 1

Przypomnijmy, że zgodnie
z małopolską uchwałą antysmogową do końca 2022 roku w całym
województwie obowiązkowa jest
wymiana kotłów na węgiel lub
drewno, które nie spełniają żadnych
norm emisyjnych. Z kolei do końca
2026 roku trzeba natomiast wymienić kotły, które obecnie spełniają
chociaż podstawowe wymagania
emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub
4, według normy PN-EN 303-5:2012.
Już od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz
zakaz spalania drewna i biomasy
o wilgotności powyżej 20 proc.
Uchwała ta została podjęta
przez Sejmik Województwa Małopolskiego w styczniu 2017 roku.
Od tamtej pory sporo się zmieniło. Pandemia, wojna, inflacja,
rosnące ceny paliw – to wszystko
sprawiło, że do Sejmiku od pewnego
czasu wpływają apele małopolskich
samorządów dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale antysmogowej. Wśród naszych samorządów
tego typu apel wystosowali radni
gminy Klucze, o czym pisaliśmy
na począt ku czerwca. Chodziło m.in. o wydłużenie terminu
wymiany nieekologicznych pieców
o kilka lat w związku z obecną trudną sytuacją gospodarczą.
Teraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały antysmogowej
trafił do społecznych konsultacji.
- Zarząd Województwa Małopolskiego z uwagą wsłuchuje się w co-
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raz liczniejsze głosy samorządów,
organizacji społecznych oraz mieszkańców Małopolski, wyrażających
niepokój w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie
przepisów o wymianie tzw. kotłów
bezklasowych. Niepokój ten wynika
z trudnej sytuacji na światowych
rynkach energetycznych, wywołanej
wojną na Ukrainie. Zdajemy sobie
sprawę, że w obecnych warunkach,
zapewnienie ludziom możliwości
ogrzania własnych domów i mieszkań w nad ch o d ząc y m o kre si e
grzewczym, jest sprawą niezwykle
ważną. Dlatego, kierując się odpowiedzialnością i dobrem wspólnym,
chcąc działać w porozumieniu
z mieszkańcami Regionu, Zarząd
Województwa Małopolskiego podjął
decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały
o przesunięciu terminu obowiązywania okresu przejściowego dla
obowiązku modernizacji kotłów
bezklasowych o jeden rok - czytamy
na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- Aktualna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią i wojną
w Ukrainie ma bezsporny wpływ
na dostępność i ceny nośników
energii. W związku z tym samorządy
gminne oraz bezpośrednio mieszkańcy zwracają się z petycjami,
apelami oraz wnioskami do Samorządu Województwa Małopolskiego
o przedłużenie terminów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej
dla Małopolski. Samorząd Województwa Małopolskiego szanując
głos wnioskodawców, zwłaszcza

głos samorządów gminnych, rozumiejąc przesłanki i obawy będące
u podstaw skierowania powyższych
wystąpień, uznaje za zasadne
wprowadzenie zmian w uchwale
w zakresie zmiany terminów przepisów przejściowych dających czas
na dostosowanie się do regulacji
wskazanych w uchwale. W obliczu
rosnących cen, braku pewności
co do ciągłości dostaw surowców
oraz zawieszenia przez dostawców
gazu wykonywania nowych przyłączy, celowe jest umożliwienie
mieszkańcom Małopolski odłożenia wyboru źródła ogrzewania
o okres jednego roku. Niezmiennie
Samorząd Województwa Małopolskiego będzie kontynuował działania zmierzające do poprawy jakości
powietrza. Stanowi to bowiem cel
strategiczny zgodny z przyjętą ideą
zrównoważonego rozwoju województwa. Intensyfikacja i podjęcie
nowych działań na rzecz poprawy
jakości powietrza, zmierzających
do neutralności klimatyczne j,
w tym rozwoju tzw. zielonej energii
poprzez wspieranie energooszczędnej gospodarki i rozwój energetyki
opartej na alternatywnych źródłach
energii, to kluczowe wyzwania
stanowiące determinant dążeń
Województwa Małopolskiego –
tak brzmi uzasadnienie projektu
opisywanej uchwały zmieniające
uchwałę antysmogową.
Z projektem uchwały można
zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w dziale Konsultacje
Projektów oraz pod adresem www.
powietrze.malopolska.pl/konsultacje. Projekt jest również wyłożony
do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego (przy
ul. Królewskiej 57 w Krakowie,
w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku
do piątku, pokój nr 21).
Każdy, kto chce wziąć udział
w konsultacjach społecznych,
może zgłaszać uwagi i wnioski
do 23 sierpnia 2022 roku na trzy
sposoby: poprzez formularz dostępny na stronie www.powietrze.
malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament
Środowiska, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, ul.
Racławicka 56, 30 - 017 Kraków lub
ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

ZKG „KM” ma
nowego szefa

Wiola Woźniczko, fotl. UMiG Olkusz
Łukasz Parfiński został nowym przewodniczącym Związku
Komunalnego Gmin „Komunikacja
Międzygminna” w Olkuszu. Jego
poprzednik Tadeusz Chwast od początku lipca kieruje Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Olkuszu.
Łukasz Parfiński - logistyk, ekonomista, licencjonowany zarządca
nieruchomości - od dawna związany
jest z samorządem. Od 2020 roku
był naczelnikiem Wydziału Geodezji
i Gospodarki Mieniem. - Pana Łukasza Parfińskiego znam doskonale
z pracy w Urzędzie. Dał się poznać
jako niezwykle sumienny i kreatywny
pracownik, chętnie rozwijający swoje
umiejętności. Mam pełne zaufanie do
tego, że będzie z równym oddaniem
wypełniał swoje nowe obowiązki
– z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. W ostatnich latach byliśmy
świadkami prawdziwej rewolucji
w jakości komunikacji miejskiej na
naszym terenie i wierzę, że jesteśmy
na dobrej drodze do dalszych pozy-

Politycy Lewicy
w Olkuszu

OLKUSZ
Wiola Woźniczko
„Bezpieczna Rodzina” - z takim programem politycy Lewicy
wyruszyli w wakacyjną trasę
po Polsce. Na mapie stu miast
powiatowych, które odwiedzają,
znalazł się również Olkusz. Tutaj
spotkanie z mieszkańcami odbyło się w piątkowe popołudnie
na rynku.
„Dodatek grzewczy 3000 PLN
dla każdego domu”, „Ciepły posiłek
dla każdego ucznia”, „Wyższe płace
w usługach publicznych”, „Obniżka
cen energii i paliwa”, „Druga waloryzacja emerytur” - hasła na planszach
to główne założenia programu Lewicy dotyczącego polskich rodzin.
O proponowanych rozwiązaniach
opowiadali na rynku goście, wśród
których byli m.in.: Wicemarszałek
Sejmu Włodzimierz Czarzasty,
parlamentarzyści: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Daria Gosek-Popiołek, Katarzyna Kret kowska,
Wiesław Buż, Maciej Gdula, Arkadiusz Iwaniak oraz Tomasz Trela.
W spotkaniu uczestniczył także
szef powiatowych struktur Lewicy
Janusz Dudkiewicz.
Inflacja, wysokie ceny ogrzewania, rosnące raty kredytów hipotecznych - to główne problemy ostatnich
miesięcy. Co proponuje Lewica?
-Dla nas rodzina to nie ideologia, dla nas rodzina to ludzie z krwi
i kości, ze swoimi planami, marzeniami i swoimi lękami. Te lęki dziś
sprowadzają się przede wszystkim
do kwestii inflacji, ale też odczuwalnej w sklepach drożyzny. To nie jest
tak, że wszystko podrożało o 15 pro-

cent. Są produkty, często pierwszej
potrzeby, które podrożały o 20, 30,
40, a nawet 60 procent. Dziś emerytka, która otrzymuje 1200 - 1500
złotych emerytury, łapie się za głowę, bo jeszcze miesiąc temu mogła
kupić butelkę oleju za niespełna 10
złotych, a dziś musi zapłacić tych
złotych kilkanaście. Ona nie ma tych
pieniędzy. Dla takich osób mamy
odpowiedź, to są konkretne projekty
ustaw - mówiła posłanka Agnieszka
Dziemianowicz - Bąk.
-Lewica zaproponowała zamiast dodatku węglowego wprowadzić dodatek grzewczy dla każdego
gospodarstwa domowego, niezależnie od tego, czym się grzeje, o ile
dochód w tej rodzinie na jednego
członka rodziny jest niższy niż
4100 złotych „na rękę”. Wydaje się,
że to będzie sprawiedliwe, nie będzie
dzieliło. Cała sytuacja z węglem
i cenami stoi na głowie. Lewica
apelowała o to, aby rząd inwestował
w to, co widziałam dziś wjeżdżając

POŻEGNANIE

2 sierpnia 2022 roku na cmentarzu w Porębie
Górnej pożegnaliśmy naszego kolegę, policjanta
w stanie spoczynku asp.szt. Roberta Domagałę.
Dobrego kolegę, wzorowego policjanta,
wyjątkowo oddanego służbie. Robert przez 28
lat służył w tej formacji i praktycznie od początku pracy związany był z ruchem drogowym.
tywnych zmian – komentuje Roman
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Nowy szef ZKG przygotowuje
się do realizacji sporej inwestycji
w ZKG - dynamicznej informacji
pasażerskiej. - Bardzo serdecznie
dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył
mnie burmistrz Olkusza Roman
Piaśnik, a także włodarze pozostałych
samorządów współtworzących ZKG
„KM”, czyli Bukowna, Bolesławia
i Klucz. Nowa funkcja to wspaniałe
wyzwanie, zwłaszcza w kontekście
poprawy jakości komunikacji zbio-

rowej na obszarze funkcjonowania
Związku. Niebawem przystąpimy
do ważnej inwestycji, polegającej
na zakupie dynamicznej informacji
pasażerskiej i montażu nowej wiaty
przystankowej przy Supersamie. Już
w maju na ten cel ZKG „KM” uzyskał
promesę na dofinansowanie w wysokości 3,7 mln złotych. Sukcesywnie
będziemy zatem realizować kolejne
plany rozwoju komunikacji miejskiej – mówi Łukasz Parfiński, nowy
przewodniczący ZKG „KM”.

W policji miał drugie „imię”. Kiedy mówiło
się „Hans”, wszyscy wiedzieli o kim mowa.
W pracy nigdy nie narzekał, zawsze uśmiechnięty, skłonny do poświeceń i dzielenia się
swoim doświadczeniem z innymi.
Zapewne zostawił po sobie marzenia, plany,
niedokończone sprawy, rozmowy…
Odszedł, pozostawiając pustkę i smutek.
Żegnają Cię, Robercie
koleżanki i koledzy

do Olkusza - na wielu dachach są panele - mówiła posłanka Katarzyna
Kretkowska.
-Władza dzisiaj musi być zaradna i pomagać ludziom poradzić
sobie w kryzysie. Jednym z naszych
pomysłów są bezpłatne przejazdy
wakacyjne komunikacją publiczną
dla dzieci i młodzieży. To jest konkretna oferta jak pomóc rodzinom,
ale przy okazji jak walczyć z inflacją.
Jeżeli będzie więcej przejazdów
komunikacją publiczną, będzie
mniejszy popyt na benzynę, a wiec
ona stanieje. To są pomysły, które
pomagają rodzinom i pomogą całej
Polsce - opowiadał poseł Maciej
Gdula.
Politycy Lewicy deklarowali,
że jeżdżą po Polsce nie tylko aby
opowiadać o swoim programie, ale
przede wszystkim by rozmawiać
z mieszkańcami. Właśnie takim
akcentem zakończyło się spotkanie
na olkuskim rynku.
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BUKOWNO

Drogowy wniosek na 100 mln zł

Wiola Woźniczko
Lepsze skomunikowanie terenów przemysłowych w Bukownie
z Jaworznem oraz z „krajówką”
przez gminę Bolesław – to główny
cel inwestycji, o dofinansowanie
której ubiega się powiat. Co dokładnie zaplanowano w ramach
przedsięwzięcia?

Temat remontu jak
bumerang
Planowane przedsięwzięcie
w dużej mierze dotyczy traktu wiodącego z Bukowna do Jaworzna,
o którym pisaliśmy wielokrotnie.
To jedna z dróg, o której remont
często dopytują nasi Czytelnicy.
Droga w niektórych miejscach się
„rozsypuje”. W fatalnym stanie jest
również most. Kierowcy kursujący
tą trasą od kilku lat dopytują, kiedy
nareszcie zostanie tam wykonana
modernizacja z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko doraźne naprawy
nawierzchni.
Ostatnio temat ten poruszaliśmy w maju. Wówczas olkuski
starosta Bogumił Sobczyk mówił,
że z uwagi na szereg prowadzonych
dużych inwestycji powiat nie jest
wstanie wykonać teraz gruntownej modernizacji traktu. Zapewnił
jednocześnie, że postara się o wprowadzenie do budżetu środków na wykonanie dokumentacji, aby ubiegać
się o zewnętrzne dofinansowanie
kompleksowej przebudowy 7,5 km
drogi powiatowej Bukowno - Jaworzno. Sytuacja nieco się zmieniła.

Powiatowy wniosek nie
jest jedynym dotyczącym
opisywanych terenów. Dwa
wnioski dotyczące drogowej
infrastruktury związanej
ze Strefie Aktywności Gospodarczej do piątej edycji
Polskiego Ładu złożyło
również Bukowno

Wniosek na 100 mln zł
Niedawno powiat złożył wniosek
o dofinansowanie sporej inwestycji
drogowej do piątej edycji Polskiego
Ładu, dotyczącej inwestycji zwią-

zanych z rozwojem stref przemysłowych. Jak czytamy na stronie Banku
Gospodarstwa Krajowego, wnioski
mogą zostać złożone m.in. na „(...)
inwestycje, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom
COVID-19 poprzez stworzenie lub
poprawę warunków obsługi i rozwoju istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych
o powierzchni co najmniej 80 ha
oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z których
przynajmniej 50 proc. powierzchni
terenu było w dniu ogłoszenia naboru zagospodarowane infrastrukturą
przemysłową”.
Można uzyskać dofinansowanie
w wysokości 98 proc. wartości inwestycji dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury: drogowej,
elektroenergetycznej, technicznej
drogowej, wodno - kanalizacyjnej.
W tym naborze samorządy lub związki jednostek samorządu terytorialnego mogły złożyć dwa wnioski,
których wysokość dofinansowania
nie przekracza 100 mln złotych i 250
mln złotych.
W skrócie - chodzi o przebudowę drogi powiatowej Bukowno
Jaworzno, budowę nowej drogi łączącej drogę z Jaworzna z ul. Kole-

jową w rejonie Strefy
Aktywności Gospodarczej w Bukownie oraz przebudowę odcinka ul.
Kolejowej w Bukownie do nowo
budowanej obwodnicy Bolesławia.
Jak informują władze powiatu, dzięki
tej inwestycji 150 hektarowe tereny
inwestycyjne Bukowna będą bardziej
atrakcyjne dla inwestorów, co powinno się przełożyć na zwiększenie
liczby miejsc pracy dla Mieszkańców
Powiatu Olkuskiego. Szacunkowa
wartość projektu to kwota 100
mln zł, a wysokość wkładu własnego
to tylko 2 proc. wartości inwestycji.
-Jest to rekordowy wniosek o dofinansowanie inwestycji na drogach
powiatowych w historii. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie, wykonamy
połączenie drogowe strefy inwestycyjnej w Bukownie ze Śląskiem,
a bezpośrednio z Miastem Jaworzno.
Ważna jest w tym zakresie współpraca z Miastem Bukowno. Burmistrz
Bukowna zadeklarował partycypację
w środkach finansowych na wnioskowane zadanie. Będziemy wspólnymi
siłami zabiegać o pomyślne rozstrzygnięcie naboru dla wszystkich
mieszkańców naszego powiatu
- mówi starosta olkuski Bogumił
Sobczyk. Gdyby udało się pozyskać
dofinansowanie, powiat planuje,
aby do końca 2026 roku kierowcy

mogli korzystać z całkiem nowego
połączenia drogowego.
- Informacja o ogłoszeniu piątego naboru „Polskiego Ładu” dotyczącego poprawy funkcjonowania
Stref Przemysłowych od razu nas
„zelektryzowała”, ponieważ od lat
zmagamy się z problemem skomunikowania terenów Strefy Aktywności
Gospodarczej w Bukownie z drogami
szybkiego ruchu – zarówno z drogą
krajową DK 94, jak i z autostradą A4.
Podczas wizyt kilku poważnych inwestorów zagranicznych, m.in. z Korei, USA, czy z Francji potencjalnie
zainteresowanych naszymi terenami
inwestycyjnymi, wśród słabych stron
naszej SAG wielokrotnie wskazywali
oni brak bezpośredniego połączenia
z siecią szybkich dróg – zauważa zastępca burmistrza Bukowna, Marcin
Cockiewicz.

Samorządowa współpraca
Inwestycja, o której piszemy,
została zaplanowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 7,5 km istniejącej
drogi Bukowno – Jaworzno miałoby
zostać gruntownie przebudowane
do klasy G. Zaplanowano także
przebudowę mostu na Sztole. Wzdłuż
traktu miałby powstać ciąg pieszo rowerowy. Nowa droga łącząca trakt

do Jaworzna z ul. Kolejową o długości ok. 3,3, km także miałaby klasę
techniczną G. Tutaj zaplanowano
tunel pod linią kolejową, a także dwa
ronda (na skrzyżowaniu z ulicami:
Nową i Puza oraz z ul. Kolejową
w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej). Ulica Kolejowa zyskałaby
ciąg pieszo - rowerowy oraz zatoki
autobusowe. Powiat podkreśla,
że dla przebudowywanych dróg powiatowych planuje się podniesienie
nośności nawierzchni jezdni jak dla
ruchu ciężkiego. Taką samą nośność
ma mieć również nowo budowana
droga od traktu do Jaworzna do ul.
Kolejowej.
- Kilka lat temu istniała szansa,
aby w oparciu o środki unijne poprawić warunki komunikacji naszej
strefy aktywności gospodarczej. Niestety, decyzja ówczesnego starosty
olkuskiego o wycofaniu się Powiatu
z poparcia dla naszego wniosku spowodowała, że co najmniej na kilka
lat zaprzepaszczone zostały szanse
na ściągnięcie do Bukowna dużych
inwestorów. Obecny nabór do Polskiego Ładu daje nam jednak ponownie szansę na pozyskanie dużych
środków pozabudżetowych na poprawę funkcjonowania naszej ponad
150-hektarowej Strefy Przemysłowej.
Warto przypomnieć, że szczególnie
w obliczu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”, która była do niedawna
jednym z największych pracodawców w naszym regionie, poprawa
warunków do tworzenia nowych
miejsc pracy ma kolosalne znaczenie społeczno-gospodarcze dla
całego powiatu olkuskiego. Cieszę się
więc, że tym razem Powiat Olkuski,
a w szczególności Pani Wicestarosta
Paulina Polak oraz Pan Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł
Pacuń chętnie przystali na naszą
propozycję wspólnego opracowania
wniosku dotyczącego wybudowania
nowej drogi, a także modernizacji
istniejących dróg powiatowych prowadzących do naszej Strefy. Łączna
długość tego przedsięwzięcia może
objąć ponad 11 km dróg powiatowych,
w tym m.in. budowę i modernizację
dwóch obiektów mostowych, a jego
wartość może wynieść blisko 100
mln zł. Trzeba podkreślić jednak,
że poziom dofinansowania może
sięgać nawet do 98% wartości całego
zadania. Dlatego w imieniu samo-

www.przeglad.olkuski.pl

rządu Miasta Bukowno zadeklarowaliśmy chęć współfinansowania
wkładu własnego, niezbędnego
do uzyskania przez Powiat tej dotacji.
Bardzo dziękujemy całemu Zarządowi Powiatu Olkuskiego z Panem
Starostą Bogumiłem Sobczykiem
na czele za przychylność i ostateczną
decyzję o złożeniu przez Powiat Olkuski wniosku dotyczącego modernizacji drogi powiatowej DP 1061K
(ul. Bukowska do Jaworzna) wraz
budową wzdłuż niej ciągu pieszo-rowerowego, a także budowy nowej
drogi prowadzącej w stronę SAG
w Bukownie do drogi powiatowej
DP 1069K (ul. Kolejowa w Bukownie). W ten sposób powstałaby m.in.
zachodnia obwodnica Bukowna,
która umożliwiłaby wyprowadzenie
ruchu ciężkich pojazdów z ulic Puza,
Wodącej, Sławkowskiej i Krążku,
a także powstałoby nowe bezkolizyjne skrzyżowanie (tunel) pod torami
linii kolejowej nr 62 i LHS do Katowic – mówi wiceburmistrz Marcin
Cockiewicz.
Powiatowy wniosek nie jest
jedynym dotyczącym opisywanych
terenów. Dwa wnioski dotyczące
drogowej infrastruktury związanej
ze Strefie Aktywności Gospodarczej
do piątej edycji Polskiego Ładu złożyło również Bukowno. - Zdając sobie
jednak sprawę z ograniczonej kwoty
środków finansowych przeznaczonych na alokację dla tego naboru,
a także z ogromnego zainteresowania tym naborem wśród pozostałych samorządów zdecydowaliśmy,
że również Miasto Bukowno złoży
samodzielnie dwa wnioski obejmujące powyższe połączenie, ale w zakresach ograniczonych do budowy
nowych dróg (odpowiednio na zadania o łącznych wartościach 62 mln zł
oraz 25 mln zł). Każde z tych zadań
przewidziano do realizacji w formule
„zaprojektuj i wybuduj” z potencjalnym terminem zakończenia robót
w 2026 roku. Nie ukrywamy, że najmocniej trzymać będziemy kciuki
za powodzenie wniosku „powiatowego”, jednak będziemy się też cieszyć,
gdy którekolwiek z nich znajdzie się
ostatecznie na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania. Wiemy,
że nie będzie łatwo, ale wierzymy
w ostateczny sukces – dodaje wiceburmistrz Cockiewicz.

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ
Informuję, że Gmina Olkusz przygotowuje się do wykonania analizy możliwości wykorzystania
terenów, w tym rolnych, pod lokalizację farm fotowoltaicznych. Analiza będzie brała pod uwagę
położenie gruntów w obszarach chronionych krajobrazowo i przyrodniczo, przydatność rolniczą
terenów, dostępność komunikacyjną i inne uwarunkowania mające wpływ na ekonomiczno –
społeczne możliwości lokalizacji inwestycji oraz złożone wnioski. Analiza powyższa służyć będzie
w przyszłości podjęciu decyzji o ewentualnych zmianach w dokumentach planistycznych.
W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych lokalizacją farm fotowoltaicznych
proszę o złożenie wniosku do tut. Urzędu do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości (numery działek i nazwę obrębu – wskazane
jest dołączenie mapy), określenie prawnego tytułu do nieruchomości, planowaną powierzchnię i moc
inwestycji, w przypadku gruntów rolnych – jego klasę, określenie miejsca podłączenia do sieci
energetycznej, jak również określenie prawnego dojazdu do inwestycji.
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w formie papierowej na adres: Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub elektronicznie na adres:
fotowoltaika@umig.olkusz.pl, jak również za pomocą platformy ePUAP na adres: /il751m3lrx/skrytka.

Informuję, że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Roman Piaśnik
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz

Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną
przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do siedziby archiwum zakładowego, nad którym
nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

Podziękowanie
W związku z zakończeniem Letniego Festiwalu Organowego „Organy Srebrnego
Miasta 2022” mam zaszczyt złożyć podziękowanie i wyrazy wdzięczności.
Wyrazy głębokiej wdzięczności kieruję do Ks. Prałata Mieczysława Miarki proboszcza Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu za udzielenie gościny, pomoc i wsparcie
podczas koncertów.
Bardzo gorąco dziękuję za finansowe wsparcie Patronom wydarzenia. Projekt zrealizowano przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz. Dziękuję Panu Romanowi Piaśnikowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za objęcie Patronatem Honorowym Letniego Festiwalu Organowego „Organy Srebrnego Miasta 2022”
Dziękuję Sponsorom: firmie Interkonekt – operatorowi sieci światłowodowej Fiber, firmie
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o. oraz Centrum Kwiatowemu Pana Ryszarda Kafla.
Wyrazy podziękowania składam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz
pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury za współpracę przy organizacji Letniego Festiwalu
Organowego, niestrudzoną pomoc, wsparcie organizacyjne i rzeczowe oraz życzliwość.
Dziękuję bardzo Patronom medialnym: redakcji Przeglądu Olkuskiego i redakcji Radia
Kraków i dziennikarzom: Pani Joannie Szarras, Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu, którzy
relacjonowali i popularyzowali letnie koncerty organowe.
Dziękuję wszystkim wykonawcom koncertów festiwalowych, dzięki którym mogliśmy słuchać oryginalnego brzmienia organów Hansa Hummla.
Szczególne podziękowanie składam Panu Krzysztofowi Urbaniakowi, który był Dyrektorem Artystycznym Festiwalu za wspaniałe prelekcje oraz dobór utworów festiwalowych i wykonawców.
Na koniec z całego serca składam podziękowanie wszystkim słuchaczom Letniego Festiwalu
Organowego „Organy Srebrnego Miasta 2022”, którzy uczestniczyli w koncertach w murach
Bazyliki jak również słuchaczom, którzy uczestniczyli w koncertach za pośrednictwem internetu.
Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu.
Lidia Kalecińska
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Szósta fala,
czwarte szczepienie

ZGŁOŚ INTERWENCJE:
32 754 44 77

Wolbrom. Co się dzieje
w sprawie obwodnicy?

POWIAT

A.N.Q.A.
Zgodnie z decyzją ministra
zdrowia od dwóch tygodni osoby
z grupy wiekowej 60-79 lat oraz osoby powyżej 12 roku życia z zaburzoną odpornością mogą zapisywać się
na szczepienie przeciw COVID-19
drugą dawką przypominającą.
Przepustką do szczepienia jest
e-skierowanie. To dokument, który
uprawnia do przyjęcia szczepionki.
W większości przypadków jest ono
generowane automatycznie dla osób,
które mogą zapisywać się na szczepienie. Można to zrobić m.in.: dzwoniąc
na infolinię 989, rejestrując się online
przez e-Rejestrację, wysyłając SMS
o treści SzczepimySie na numer
880 333 333, korzystając z aplikacji
mobilnej mojeIKP lub udając się bezpośrednio do punków szczepień, które
mieszczą się w wybranych aptekach
i przychodniach.
Zaszczepić można się również
w punkcie szczepień przy szpitalu
w Olkuszu. Rejestracja odbywa się
od poniedziałku do piątku w godzi-

WOLBROM

nach 9:30-14.00 w punkcie szczepień
i pod numerem telefonu 41 240 13 05.
- Zgodnie z komunikatem Ministerstwa
Zdrowia drugą dawkę przypominającą
szczepienia mogą przyjąć osoby, które
otrzymały pierwszą dawkę przypominającą. W drugim szczepieniu przypominającym stosowane są wyłącznie
szczepionki mRNA; preparaty Pfizer
oraz Moderny – mówi Marta Pióro,
rzeczniczka prasowa placówki.

W punkcie szczepień przy szpitalu ze szczepień mogą skorzystać
wszystkie osoby, które mają aktywne skierowania na szczepienie
przeciw COVID-19. - Na dzisiaj mogę
powiedzieć, że jest spore zainteresowanie szczepieniami i cały czas można się
rejestrować. Nie notujemy zwiększonej
liczby hospitalizacji związanych z COVID-19. Obecnie w szpitalu w Olkuszu
jest jeden pacjent z COVID-19 – dodaje
Marta Pióro.
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PRACA
DODATKOWA
KOLPORTAŻ
GAZET
504 178 683

Ogłoszenie

Ewa Barczyk
Mieszkańcy Wolbromia
z niepokojem obserwują brak jakichkolwiek działań w sprawie budowy zaplanowanego ostatniego,
trzeciego etapu obwodnicy miasta.
Pamiętają, że w październiku 2021
roku wojewoda małopolski Łukasz
Kmita nadał inwestycji tytuł natychmiastowej wykonalności, pod
koniec roku został wykarczowany
pas lasu pod drogę, a na wiosnę
została podana do publicznej
wiadomości wiadomość o otwarciu ofert złożonych do przetargu.
Od tego czasu nie widać postępów
w realizacji inwestycji.
“Jest już lipiec, wycięty pas
zieleni powoli się odradza, a z nieoficjalnych plotek dochodzą słuchy,
że firma, która wygrała przetarg nie
podpisała umowy. Proszę o zweryfikowanie informacji krążących
w formie pogłosek - napisał do nas
Czytelnik.
Zwróciliśmy się o wyjaśnienia
do zarządcy drogi czyli Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie. Z bardzo
szybko udzielonej odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że: 10 stycznia 2022 r.
zakończono nabór ofert do przetargu
na wykonanie tego zadania i ogłoszono wyniki postępowania, w ramach
którego złożonych zostało 11 ofert.
Niestety okazało się, że zawirowania na rynku budowlanym i pogorszenie sytuacji gospodarczej nie
pozostały bez wpływu na inwestycję
w Wolbromiu. Po wstępnej ocenie

Wójta Gminy Trzyciąż o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę położonych na terenie

Gminy Trzyciąż.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021
r. poz. 1899 ) Wójt Gminy Trzyciąż ustala i podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz

obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
L.p

Nr działki

Powierzchnia działki

Położenie
działki

Przeznaczenie
działki

Czynsz
w zł
brutto

Płatność
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1.
2.
3.

Cz. Dz. Nr 222
Cz. Dz. Nr 98
Dz. Nr 192/79

0, 0700 ha
0,0500 ha
0,0384 ha

Imbramowice
Sucha
Trzyciąż

Rolna
Rolna
Rolna

27,28 zł
5,78 zł
14,97 zł

Roczna
Roczna
Roczna

4.

Cz.Dz. Nr
107/15
Cz.Dz. Nr
107/15
Cz. Dz.Nr 232

0,0800 ha

Trzyciąż

Rolna

15,59 zł

Roczna

0,1000 ha

Trzyciąż

Rolna

19,49 zł

Roczna

0,2200 ha

Imbramowice

Rolna

71,82 zł

Roczna

Dz. Nr 528/2

0,2314 ha
0,2000 ha

Michałówka

Rolna

60,89 zł

Roczna

Michałówka

Rolna

49,68 zł

Roczna

5.
6.

7.
8.

Dz. Nr 528/2

W Powyższa wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo może ulec zmianie, w związku ze zmianą ceny kwintala żyta, stanowiąca podstawę ustalenia opłaty czynszu dzierżawnego na dany rok podatkowy.
Podany czynsz powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy lub
najmu na warunkach zawartej umowy. Wykaz podlega wywieszeniu do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzyciąż w Trzyciążu, ul. Leśna 4,
32-353 Trzyciąż przez okres 21 dni.

ofert i wyborze najtańszej z nich
okazało się, że wykonawca faktycznie ostatecznie nie zdecydował się
na zawarcie umowy “z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen, spowodowany
sytuacją geopolityczną”. Konieczne
było dalsze procedowanie, a - jak
informuje Agnieszka Ćwiertniewicz
z ZDW - następni w kolejności
oferenci zostali wykluczeni z uwagi
na brak odpowiedzi lub brak zgody
na wybranie ich ofert, z powodu
zmian cen i dynamicznej sytuacji
na rynku budowlanym.
- W chwili obecnej trwa badanie
dokumentów z dziewiątej z kolei
oferty wykonawcy, który wyraził
zgodę na ewentualne podjęcie się
realizacji zadania. Przy założeniu

spełnienia wszystkich wymagań
określonych w postępowaniu przetargowym oraz dopełnienia niezbędnych formalności, potencjalne
zawarcie umowy i przekazanie terenu budowy będzie możliwe na koniec
sierpnia bieżącego roku - wyjaśnia
Agnieszka Ćwiertniewicz, dodając,
że w takiej sytuacji rozpoczęcie
robót w terenie najprawdopodobniej nastąpi na przełomie września
- października, po opracowaniu
harmonogramu, uzgodnieniu Projektów Tymczasowej Organizacji
Ruchu, zatwierdzeniu materiałów
oraz podwykonawców.
Jak wspomniał nasz czytelnik,
Lasy Państwowe przygotowały teren
pod przyszłą drogę, wycinając drzewa
z terenu leśnego, zgodnie z zawartym
porozumieniem z ZDW, w związku
z czym - według Agnieszki Ćwiertniewicz - został przygotowany główny
front robót dla wykonawcy. Jak
jednak mogą się przekonać spacerowicze - natura szybko upomina się
o swoje i las szybko odrasta. Gdyby
w końcu udało się szczęśliwie wyłonić wykonawcę i podpisać umowę
inwestycja ruszy jesienią tego roku.
Jej zakończenie - zgodnie z zapisami
umowy - ma nastąpić w 18 miesięcy
później.
Zniecierpliwionym mieszkańcom Wolbromia, zmęczonym
ogromnym natężeniem ruchu przez
centrum miasta, pozostaje zatem
trzymanie kciuków, aby tym razem
wykonawca spełnił wymogi i nie
wycofał się z oferty.
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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
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00.
Tel. 604 270 920.
Bartosz Dudzicz chirurg ogólny, proktolog, konsultacje, biopsje, USG jamy
brzusznej, USG tarczycy, leczenie ran,
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do zabiegów, usuwanie kaszaków, odcisków,
włókniaków, usuwanie wrastających
paznokci. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIEDZIAŁEK 16:00 - 19:00
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.

CHIRURG NACZYNIOWY
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER
żył i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie żylaków. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.
32 479 10 00. CZWARTEK 8:15–14:00.

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 specjalista ortopeda.
Olkusz, ul. Króla K. Wielkiego 64. Rejestracja tel. 32 645 44 70, 695 514 481,
661 292 159. Przyjmuje w poniedziałki
i czwartki.
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).
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.

Przemysław Waluch ortopeda, traumatolog. Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Rejestracja tel. 32 479 10 00. Wtorek
14:00–17:00.
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
Jadwiga Głowacka lek. med. specjalista chorób
zakaźnych. Centrum Medyczne ul. kr.K.Wielkiego 64 przyjmuje w piątek od godz.16.00 Rejestracja telefoniczna 32-645 44 70

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 CO2 - odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog, wenerolog (leczenie dorosłych
i dzieci). Olkusz, ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr.
16.00-18.00. REJESTRACJA tel. 32 641 14 75,
602 236 380.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista dermatolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Nowak. Diagnostyka oraz leczenie
cukrzycy i jej powikłań. Możliwość konsultacji dietetycznych. Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Rejestracja telefoniczna w
godz. 9-13: diabetolog- 505 163 293, dietetyk- 515 427 770.

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.
Magdalena Knap-Zamarło, lek. specjalista
gastroenterolog dziecięcy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. 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.
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.
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. 606 647 961. Pon., wt., pt.
15.30–17.30.

www.przeglad.olkuski.pl
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Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.
32 479 10 00.

Granicki Aleksander dr neurochirurg.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja
tel. 232 479 10 00.

KARDIOLOG

NEUROLOG

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.
32 645 44 70 pn-pt 10–19.
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.
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.
Tomasz Łuszczek Konsultacje, EKG, ECHO
serca, Holter EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10
00. CZWARTEK 16:00 - 20:00
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. Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.
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.
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

LOGOPEDA - diagnoza i terapia. Tel.
692 987 304.

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
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Na codzień zajmuje się ciężkimi przypadkami, wymagającymi hospitalizacji i leczenia
operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami
medycyny estetycznej z użyciem m.in. toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego
i osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabiegów dla urody, leczy botoksem migrenowe
bóle głowy, bruksizm, przykurcze czy nadpotliwość. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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.
Renata Mędrek-Januszek, specjalista
neurolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28,
poniedziałki. Rejestracja telefoniczna:
501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.
32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna,
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja tel. 789 032 277
oraz www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K.
K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech Banyś
Specjalista Chorób Oczu.
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.
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. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
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.

PODOLOG
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. Lipowa 5. Tel. 517 952 536.
www.podologolkusz.pl
Podolog. W ofercie terapie schorzeń
stóp: odciski i modzele, pękające pięty,
grzybica stóp i paznokci, stopa cukrzycowa, wrastające paznokcie - klamry tytanowe, brodawki wirusowe. Oraz wiele
innych zabiegów ppdologicznych. Ul.
Bóźnicza 5 tel. 530-788-848

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. Nullo 35 b. Terapia małżeńska, nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.olkuszpsycholog.pl2
Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny Justyna Jochymek – specjalista
psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień. Psychoterapia
osób uzależnianych, współuzależnionych
oraz DDA. Porady psychologiczne oraz
wsparcie osób w kryzysie psychologicznym. Psychologiczna diagnoza kliniczna.
Centrum Medyczne S5, Olkusz, ul. K.K.
Wielkiego 63, tel. +48 668 127 238.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna
Kaska-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza i terapia dzieci,
młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia
2, tel. 608 462 479.
Ewa Leśniak - pedagog, surdopedagog,
terapeuta pedagogiczny. Diagnoza i
terapia pedagogiczna dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tel.
602 561 394.
Gabinet
psychologiczno-psychoterapeutyczny mgr Nadia Knyziak. Psychoterapia uzależnień, Psychoterapia osób
współuzależnionych i osób z syndromem DDA. Badania i porady psychologiczne, tel.501 286 603.
Agata Majda, psycholog, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 331 430. www.
pracowniaterapeutyczna.eu
Lidia Nalaskowska - psychoterapia,
psychoanaliza , terapia rodzinna, terapia uzależnień Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10
00. PIĄTEK 13:00- 20:00
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych
i rodzin. Wolbrom, Rynek 19 (I piętro).
Rejestracja tel. 510 120 408.
Anna Rogal-Paciej, lek. psychiatra. Leczenie zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, lękowych, snu i innych. Olkusz
ul. Jana Kantego 28 (Pro Familia), tel: 32
754 35 22, Pon. 15-19.
Psychoterapia indywidualna: dorośli,
młodzież, terapia rodzin i par; grupy terapeutyczne - wiek: 11-14 lat i 14- 19,
Olkusz ul. Górnicza 2 tel. 502091259,
www.iwonasiudak.cba.pl
WESPAR
Gabinet
Psychologiczno-Terapeutyczny. Trening poznawczy
seniorów 65+. Aktywizacja rozwoju
psychomotorycznego dzieci. Terapia
krótkoterminowa. 505221080. wespar.
gabinet@gmail.com
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

www.przeglad.olkuski.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
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, piętro -1 (Medesto).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Rehabilitacja neurologiczna. Kinezyterapia.
Usprawnianie ruchowe. Wizyty domowe.
Tel. 508451924.
Fizjoterapia uroginekologiczna: terapia rozejścia mięśni prostych brzucha, w obniżeniach
narządów miednicy mniejszej, nietrzymania
moczu, stolca, terapia blizn. Chorzów /Zabrze/
dojazd do Pacjentki. fizjobella tel. 690681675

STOMATOLOGIA

Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta.
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54A. Pon.,
środa, czwartek 9.30-19.00. 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.
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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.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz,
ul. Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr.
8.30 – 13.30, czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjalistyczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306,
pon.-czw. 10.00-15.00, pt. 9.00-14.00,
rejestracja w godzinach pracy gabinetu
lub telefonicznie Tel. 694 54 79 59.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek.
dent. Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul.
Na Skarpie 14 (vis a vis kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., śr. od 14.00;
wt., czw. od 16.30; sob. od 8.00 do 11.00
. Tel. 32 645 21 08.
„MEDESTO” Wielospecjalistyczna Poradnia Stomatologiczna - stomatologia
zachowawcza, endodoncja mikroskopowa, protetyka, chirurgia stomatologiczna (implanty), RTG. Olkusz, ul. K. K.
Wielkiego 63, I piętro, tel. 327545900,
604294088.
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.
Tel. 606 305 405.

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul.
F. Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Piątek
9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00.
Tel. 32 754 25 18.

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.

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.

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie – zbiegi modelujące, antycellulitowe,
ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe,
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Kr.
Kazimierza Wlk. 10/4 I piętro. Tel. 663166872
www.gabinet-uroda.pl

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.

UROLOG
Ewa Czapkowicz specjalista 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
14:00–17:00.
Ryszard Satalecki – specjalista urolog.
Przyjmuje w poniedziałki 12.30 - 14.00,
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.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

URODA

USG

„MEDESTO” Gabinet Medycyny Estetycznej. Mezoterapia, botox, nici PDO,
radiofrekwencja mikroigłowa, modelowanie i powiększanie ust, osocze bogatopłytkowe i inne zabiegi. Olkusz, ul. K.
K. Wielkiego 63, I piętro, tel. 327545900,
604294088.

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

Natasza Idzikowska Centrum Medycznym
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: USG
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu
moczowego, USG szyi, USG tarczycy, USG
ślinianek, USG węzłów chłonnych (w tym
USG szyi, USG dołów pachowych), USG jąder, USG tkanek miękkich, USG blizny.
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med.
specjalista radiodiagnostyki. Centrum
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,
pok. 11, I piętro (winda). Rejestracja tel.
696 514 481, 32 645 44 70, pon.-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.
Panek Grzegorz - Centrum Medycznym
INTER-MED Olkusz wykonuje badania:
USG piersi, USG jamy brzusznej, USG
układu moczowego, USG szyi, USG tarczycy, USG ślinianek, USG węzłów chłonnych
(w tym USG szyi, USG dołów pachowych,
USG pachwin), USG jąder, USG tkanek
miękkich, USG blizny. Przyjmuje: dwa
piątki w miesiącu 16:00-20:00
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Wt., czw. – Przychodnia „Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok
„Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.
32 643 38 46, 600 249 359.

REKLAMA

Specjalistyczna
praktyka lekarska

Maria Trzcionkowska

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
czynne w godzinach 900-1700

lek. dentysta

32 643 25 30

Olkusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Tel. 606 305 405

RENTGEN
STOMATOLOGICZNY
(panoramiczny, punktowy, cefalometryczny)

psychiatra dziecięcy i dla dorosłych
psychoterapia indywidualna i grupowa dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
terapia rodzin i par
diagnoza psychologiczna i neurologopedyczna
zajęcia TUS
Obecnie trwa nabór do grup terapeutycznych dla dorosłych DDA/DDD oraz
dla młodzieży

gazem
Sedacjaelającym
rozwes

RTG

lek. dent. Magdalena Dukat
poniedziałek14:00-18:00 | czwartek 9:00-14:00

AKUPUNKTURA
Lek. Joanna Czopek–Majewska
ALERGOLOG
Lek. Monika Godulska
Lek. Agata Piegza–
Stępniewska
CHIRURG /
CHIRURG ONKOLOG
Lek. Sebastian Mosiej
CHIRURG NACZYNIOWY
Lek. Łukasz Szkółka
Lek. Aleksander Czajka
DERMATOLOG
Lek. Beata Gimlewicz–Pięta
DIETETYK
Mgr inż. Sonia Zastawnik

DYŻURY APTEK

Dyżur w porze nocnej tj. od godz. 20.00 do 8.00 dnia
następnego. Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest
również na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu:
www.sp.olkusz.pl

- Protetyka (protezy szkieletowe, akronowe,
porcelana na cyrkonie, bonding-Hollywood
smile)
- Stomatologia zachowawcza i endodoncja,
mikroskop
- Stomatologia dziecięca (podtlenek azotu)
- Chirurgia (chirurgiczne usuwanie zębów
mądrości, podcinanie wędzidełek u dzieci)
- Profilaktyka stomatologiczna.

EMG
Lek. Małgorzata Cisowska–
Babraj
ENDOKRYNOLOG
Dr n. med. Agnieszka Żak–
Gołąb
KARDIOLOG
Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz
Dr n. med. Marek Grabka
Dr n. med. Andrzej Kułach
Lek. Michał Majewski
LARYNGOLOG
Lek. Zyta Szkulik–Bugaj
NEUROCHIRURG
Lek. Wojciech Kukier

OLKUSZ

CYFROWE

www.centerdent.pl

NEUROLOG
Dr n. med. Przemysław Puz
OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej
ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb
PSYCHIATRA
Lek. Beata Wawrzak–Mucha
PSYCHOLOG
Mgr Justyna Jochymek
REUMATOLOG
Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk
UROLOG
Lek. Marek Pogodziński

WOLBROM

5.08

Apteka, Al. 1000-lecia 17

Dr. Max, ul. Mariacka 6

6.08

Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

7.08

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2b

Dr. Max, ul. Skalska 22

8.08

Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

9.08

Apteka Dbam o zdrowie, ul. K.K. Wielkiego 14

Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

10.08

Apteka Gemini, ul. K.K. Wielkiego 28

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

11.08

Apteka Słoneczna, ul. K.K. Wielkiego 60

Dr. Max, ul. Mariacka 6

Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna
na terenie powiatu olkuskiego
w Nowym Szpitalu w Olkuszu
| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,
nowy budynek z bud. administracji,
telefon: 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (MiejskoGminne Centrum Medyczne WOL-MED)
telefon: 32 644 10 29, 32 644 12 74.
Świadczona w zakresie POZ od pon. do pt. od 18.00 do 8.00
dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Wpis w
„Pomocniku Pacjenta”
już od 90 zł netto/mc
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ZUS: wypłata
„czternastki” pewna; nie
trzeba składać wniosku

OGŁOSZENIA PŁATNE

POWIAT

Anna Szaniawska regionalny rzecznik
ZUS w województwie małopolskim
Już w tym miesiącu, 25
sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie
zostanie wypłacone z urzędu.
Oznacza to, że nie trzeba składać
żadnego wniosku, aby otrzymać
pieniądze – mówi prof. Gertruda
Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
„Wypłata czternaste j emerytury w bieżącym roku została
zagwarantowana ustawowo. Wypłaty są zabezpieczone i na pewno trafią do osób uprawnionych
w wyznaczonym terminie” – zapewniła prezes ZUS.
Jak dodała szefowa ZUS, kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne
świadczenie pieniężne trafi do 9
mln emerytów, rencistów i innych
osób pobierających świadczenia
długoterminowe, w tym 8,1 mln
z ZUS.
Wśród osób uprawnionych
są też te, które pobierają renty
socjalne, zasiłki przedemerytalne,
emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia
uzupełniające, renty inwalidzkie,
świadczenia uzupełniające dla
osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji.
„Co ważne, prawo do świadczenia podstawowego, takiego

jak emerytura czy renta, będzie
badane na 24 sierpnia, czyli dzień
poprzedzający pierwsze wypłaty”
– powiedziała prof. Uścińska.
„Czternastka” w pełnej wysokości „na rękę” wyniesie 1217,98
złotych. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego,
p o b r a n a b ęd z i e t y l k o sk ł a d k a
zdrowotna.
„Czternastkę” w pełnej kwoc i e o t r z y m a o k . 7 , 7 m l n o só b ,
których świadczenie podstawowe
nie przekracza 2900 zł brutto.
W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł
„czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka
za złotówkę”. Jednak minimalna
jej wysokość wyniesie 50 złotych.
W ZUS terminy wypłaty tego
świadczenia to: 25 sierpnia, 1,
5, 6, 10, 15, 20 września. Nato-

miast w systemie mundurowym
i w przypadku osób pobierających
zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi
we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze
rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.
„Czternastka” będzie wolna
od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się
do dochodu przy ubieganiu się
o pomoc społeczną, alimenty czy
świadczenia z programu „Rodzina
500 plus” dla niesamodzielnych.
Z szacunków wynika, że w tym
roku na „czternastkę” może zostać
przeznaczone nawet około 11,4
mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

REKLAMA

26 sierpnia ukaże się

Znany 59-letni ﬁlipiński uzdrowiciel z wielkim doświadczeniem. Długoletni członek Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze sławnej na świecie rodziny uzdrowicieli. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane
są w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. Skuteczność jego uzdrowień potwierdzają liczni pacjenci, np.:
Pan Kazimierz z Wrocławia któremu po dwóch wizytach znikły dolegliwości prostaty
a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie ustabilizowało się i wróciło do normy.
Pani Jadwiga z Gdyni - ciągły ból głowy stany migrenowe, depresja i nerwica lękowa to
dolegliwości z którymi nie umiałam sobie poradzić. Po trzech wizytach u uzdrowiciela
wyciszyłam się, ustąpiły stany depresyjne i przestała mnie boleć głowa. Jestem mu bardzo
wdzięczna za pomoc. Pani Anna z okolic Krakowa po jednej wizycie uzdrowiciela znikła
mi torbiel na jajniku a guzek piersi wchłonął się. Pani Julia z Piotrkowa Trybunalskiego
- guz nowotworowy na głowie trzustki i maksymalnie 6 miesięcy życia, tak brzmiała
diagnoza. Dzięki Jego zabiegom, żyję już piąty rok, a guza nie ma. Dziękuję.
Uzdrowiciel pomaga w: chorobach serca, nerwicach, nowotworach i paraliżach,
schorzeniach kręgosłupa i gruczołów prostaty, wrzodach żołądka, schorzeniach
kamieni nerkowych i żółciowych oraz w kobiecych i wielu innych schorzeniach.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie
uzdrowicieli może zawsze osiągnąć pomoc.

660 399 002

Skup i sprzedaż złota,
atrakcyjne ceny, super warunki.
Tel. 512 777 884

w siebie

Tematyka dodatku:

Oferta edukacyjna, oferty pracy,
kursy doszkalające,
poszukiwanie pracy

Nie zwlekaj!

Zadzwoń :515 266 722

16 SIERPNa - Kraków 17 SIERPNIA - Wadowice, Jaworzno

18 SIERPNIA - Olkusz, Oświęcim

>LOMBARD< AUTOSKUP
Tomasz Kiełtyka
Olkusz, Kasztanowa 4,
czynne: pon.-sob. 8.00-20.00

Inwestuj

DODATEK
TEMATYCZNY

każda marka
każdy stan

793 999 910
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

AUTOSKUP
Kupię każdą markę,
tanie i drogie,
gotówka od ręki,
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

Twoja reklama już od

53

60
zł

szczegóły:
tel. 32 754 44 77

HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA

Olkusz, ul. Sikorka 21.

Czynne pon.-pt. 8:18, sob. 8:14

32 645 06 60

601 525 210

Oleje, ﬁltry, akcesoria
i profesjonalne narzędzia samochodowe
Tygodnik Regionalny Adres redakcji: 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15,
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„PRZEGLĄD
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
OLKUSKI”

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740
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