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REKLAMA

BUKOWNO
Wiola Woźniczko,  
fot. Urząd Miejski w Bukownie

Aktywne przejścia dla pieszych 
zwiększające bezpieczeństwo - 
takie trzy inwestycje wykonano 
w tym roku w Bukownie.   

Pamiętacie, jak kilkukrotnie 
pisaliśmy o modernizacji przejść dla 
pieszych, na które w ubiegłym roku 
kilka naszych samorządów otrzymały 
dotacje z Funduszu Rozwoju Dróg? 

Bezpieczniej 
dla pieszych 
w Bukownie

Oleje, filtry, akcesoria 

i profesjonalne narzędzia samochodowe

Olkusz, ul. Sikorka 21.       Czynne pon.-pt. 8:18, sob. 8:14

HURTOWNIA

MOTORYZACYJNA

32 645 06 60               601 525 210

32 645 07 42, 509 153 011Wesela  
i imprezy okolicznościowe

Gwarancja niezmienności ceny 250 zł/os.*

Cena obejmuje: pełne menu (3 dania gorące+ pełna 
zimna płyta + deser), napoje bez ograniczeń, 

ciasto, powitalny szampan, korkowe i dekoracja gratis.

Poprawiny 100 zł/os.

*Gwarancja niezmienności ceny wesel do końca 2023 r. przy zawarciu umowy do 30.04.2022 r.

Sala do 130 osób + dzieci, apartament dla pary młodej gratis 
 wolne terminy II połowa 2022 i 2023 r. 

Nowe wnętrza 
po generalnym remoncie.

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

Krakowska 14

BIŻUTERIA 
ZŁOTA, SREBRNA I MODOWA

32 754 36 15, 509 455 121 
www.mcbizuteria.pl

SKUP 
ZŁOTA NAPRAWY GRAWER

 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 

JADŁO KURIER Nie chcesz czekać?

Pełne menu dostępne na stronie

Płatnoci bezgotwkowe:  itp. Pracujemy 11:00 - 17:00 (zam. do 16:30)przelew, blik, karta

zamów online:
lub zadzwoń 509 153 011   /   32 645 07 42

www.podzamczerabsztyn.pl  

Jedzenie na życzenie

Obiad dnia już od 20 zł, Zamwienia powyżej 50 zł i abonamenty dostawa gratis  
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl
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OGŁOSZENIE PŁATNE

POWIAT
A.N.Q.A.

Po rosyjskim ataku na Ukra-
inę granicę polsko-ukraińską 
przekroczyło prawie 2,5 mln 
uchodźców. Część z nich ru-
szyła dalej na zachód. Pozostali 
postanowili pozostać w naszym 
kraju. Nie wiadomo dokładnie, 
ilu z nich znalazło schronienie 
na terenie naszego powiatu. 
Żyją obok nas. Mają swoje rado-
ści i smutki. Każdy ma własną 
historię. To ludzie brutalnie 
wyrwani ze swojego świata.

Uc ieka l i  p r zed  os t r za ł em 
i bombami, byli przerażeni i zagu-
bieni, a po przekroczeniu granicy 
często nie wiedzieli, co dalej robić. 
Taki los spotkał ogromną rzeszę 
obywateli Ukrainy, zmuszonych 
do zostawienia za sobą całego 
dotychczasowego życia. Olkuski 
magistrat poinformował niedawno, 
że w naszym mieście od 16 mar-
ca do 7 kwietnia bieżącego roku 
nadano 1523 numery PESEL dla 
Ukraińców. Początkowo instytucja 
ta obsługiwała ponad 100 uchodź-
ców dziennie.

Obecnie z punktu korzysta 
mniej osób. Wśród nich znalazła 
się m.in. Alina z Charkowa. - Przed 
wojną wykładałam na Narodowym 
Uniwersytecie Lotniczym  – re-
lacjonuje nasza rozmówczyni. 
Ze względu na barierę językową 
zmuszeni jesteśmy kontaktować 
się z nią za pomocą internetowego 
translatora. - Nie mogę znaleźć 
pracy, bo nie znam polskiego. 
Miałam problem z zapisaniem się 
na kurs językowy, bo jest bardzo 
wielu chętnych. Od tego tygodnia 
biorę udział w kursie online – mó-
wi Ukrainka. 

Od pierwszych godzin woj-
ny Polacy aktywnie włączyli się 
w pomoc dla naszych wschodnich 
sąsiadów.  Wie lu zdecydowało 
się przyjąć ich pod swój dach.  - 
W Polsce jest bezpiecznie, ludzie 
nie tylko wspierają nas material-
nie, ale również podnoszą nas 
na duchu. To bardzo ważne – 
przyznaje Alina. Razem z trzema 
członkami rodziny mieszka teraz 
w jednopokojowym mieszkaniu. 
Ten stan nie będzie jednak trwał 
wiecznie i za niedługo cała czwór-
ka będzie musiała szukać sobie 
nowego lokum. - Nie mamy planów 
na przyszłość i żyjemy z dnia na 
dzień. Codziennie borykamy się 
z trudnościami, ale to nie jest 
straszne.  Przerażające jest to, 
że nie wiemy, czy będziemy mogli 
wrócić i czy będzie gdzie wrócić. 
Jeśli zostaniemy tutaj, to będzie-
my mieć problem z mieszkaniem, 
pracą i edukacją mojego dziecka – 
wylicza uciekinierka z oblężonego 
Charkowa.

B a r d z i e j  o p t y m i s t y c z n i e 
patrzy  na przysz łość  Tat iana 
z Czernichowa. Obecnie mieszka 
w Bukownie razem z dwójką sy-
nów: 17-letnim Glebą i 6-letnim 
Lwem.  Wyjecha ła  ze  swo jego 
miasta razem z dziećmi i dziew-
czyną starszego syna 10 marca. 
Do Kijowa zmuszona była podró-
żować bocznymi drogami, gdyż 
na autostradzie toczyły się w tym 
czasie walki. Po czterech dniach 
podróży trafiła do Warszawy. – 
Na kilka dni ugościła nas Polka, 
która pracowała we francuskim 
konsulacie.  Później  musiałam 
zacząć szukać mieszkania na wy-
najem, ale w Warszawie jest o to 
bardzo ciężko. Skontaktowali się 
ze mną znajomi, którzy przebywają 
w Bukownie. Postanowiliśmy też 
tutaj przyjechać. Dziewczyna syna 
została u swojej siostry w Warsza-
wie – relacjonuje bohaterka tej 
opowieści.

W Bukownie rodziną zaopie-
kował się pan Ryszard. Poznali się 
dzięki ogłoszeniu w Internecie. – 
To złoty człowiek. Wrócił do Polski 
z Niemiec specjalnie po to, żeby 
pomagać uchodźcom. W swoim 
domu daje schronienie 10 osobom 
– mówi Tatiana. W przedszkolu, 
gdzie zapisała młodszego syna, 
poznała zaś Ilonę, pracującą jako 
opiekunka grupy. Ona skontak-
towała ją z Martą – mieszkan-
ką Bukowna, która udostępniła 
jej do zamieszkania domek po 
dziadkach. Jak podkreśla nasza 
rozmówczyni, bardzo cieszy się, 
że  t ra f i ła  w nasze  oko l ice .  – 
Uczęszczam na kurs językowy do 
tutejszego Domu Kultury i szukam 
pracy. Z zawodu jestem fryzjerką 
i stylistką paznokci. Bardzo chcia-

łabym móc dalej to robić – mówi 
Tatiana. 

Jej starszy syn, Gleb, uczy 
się w liceum ogólnokształcącym 
w Olkuszu. – Na początku było 
tam siedem osób z Ukrainy.  Teraz 
jest już nas ponad dwudziestu 
i utworzono dla nas specjalną 
klasę. Bardzo mi się tu podoba, 
bo nauczyciele pracują z uczniami 
i są dla nas mili – opowiada nasto-
latek. Pomimo bariery językowej 
udało mu się nawiązać relacje 
z rówieśnikami i pedagogami. – 
Komunikujemy się po polsku, 
angielsku i rosyjsku. Mieszamy 
języki i jakoś jesteśmy w stanie się 
porozumieć – dodaje Gleb.

Jak podkreśla Tatiana, w Pol-
sce spotkało ją wiele dobrego. 
Chcia łaby jednak,  aby wojna 
skończyła  s ię  jak najszybcie j 
i żeby mogła wracać do domu. – 
Daj Bóg, żeby ten horror dobiegł 
końca. Chcę wracać na Ukrainę, 
bo kocham swoje rodzinne strony. 
Chcę pomagać w odbudowie swo-
jego miasta – słyszymy od naszej 
rozmówczyni.

Takich historii jest więcej 
i na pewno będziemy chcieli 
je opowiedzieć na naszych ła-
mach. Zapraszamy osoby, które 
chciałyby się nimi podzielić do 
kontaktu z naszą redakcją. Jeśli 
zaś ktoś z naszych Czytelników 
miałby pracę dla bohaterek 
naszego artykułu, to również 
prosimy o kontakt.

Tacy sami
Wspomniane przedsięwzięcia powsta-
ły właśnie w ramach tego programu.

Największe z trzech zadań do-
tyczy skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. 
Pocztową - poza przebudową przejść 
dla pieszych powstało tam rondo. 
Zakres prac obejmował również prze-
budowę zjazdów, chodników oraz bu-
dowę kanalizacji deszczowej. „Kropką 
nad i” będzie montaż ozdobnej donicy 
z kwiatami na środku ronda. 

- Serdecznie dziękujemy firmie 
PUHE WIKOS za sprawne (miesiąc 
przed terminem) przeprowadzenie 
tej inwestycji. Największe podzięko-
wania należą się jednak wszystkim 
Mieszkańcom Bukowna, a zwłaszcza 
okolicznym Sąsiadom i działającym 
w pobliżu skrzyżowania Firmom za 
wyrozumiałość i cierpliwość z poko-
nywaniu trudności związanych ze 
zmianą organizacji ruchu - mówi 
wiceburmistrz Bukowna Marcin 
Cockiewicz.

Inwestycja kosztowała 849 
736,73 złote, z czego 508 000,00 zło-
tych stanowiła dotacja z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto w ubiegłym roku pozyska-
ło jeszcze dwie dotacje na poprawę 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych. Drogowe przedsięwzięcia 
wykonano na ul. Niepodległości obok 
wyjścia z targowiska i na ul. 1 Maja 
naprzeciw wyjścia z tunelu PKP. Na 
te inwestycje samorząd otrzymał 
w sumie 192 000,00 złotych dofi-
nansowania (po 96 000,00 złotych 
na każde zadanie).

Oświetlenia we wszystkich opi-
sanych miejscach wykonano w tech-
nologii LED w oparciu o zasilanie 
z OZE. Przejścia wyposażone są także 
w „kocie oczka”. Kolejnym zastosowa-
nym rozwiązaniem jest czujnik ruchu 
- w momencie, gdy pieszy podchodzi 
do przejścia, kierowca widzi migające 
światła na znaku przed „pasami” 
oraz mrugają też tzw. „kocie oczka” 
zamontowane w korpusie drogi. 
Fragmenty nawierzchni jezdni przed 
zmodernizowanymi przejściami mają 
zwiększoną szorstkość, co poprawia 
przyczepność i tym samym zwiększa 
bezpieczeństwo ruchu. Odcinki te są 
pomalowane na czerwono.

- Chcemy postawić na bezpie-
czeństwo pieszych w naszym mieście. 

Są na to twarde, empiryczne dowody, 
że odpowiednia infrastruktura drogo-
wa może ratować życie pieszych i po-
prawiać ich bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. O pieszych często mówi 
się jako o osobach „niechronionych”, 
gdyż w przeciwieństwie do kierowców 
czy pasażerów samochodu, nie chro-
nią ich żadne zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa instalowane obecnie 
w samochodach. W zderzeniu z pojaz-
dem pieszy z reguły nie ma większych 
szans na wyjście z takiego wypadku 
bez uszczerbku na zdrowiu, czy 
nawet życiu. Dlatego zdecydowanie 
inwestujemy w kwestie upłynnienia 
i uspokojenia ruchu oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa „niechronionych” 
uczestników ruchu. – mówi wicebu-
rmistrz Bukowna, Marcin Cockiewicz. 
– Korzystając z okazji jakie dały nam 
w ostatnim okresie rządowe programy 
dofinansowania tylko w ubiegłym 
roku pozyskaliśmy na te zadania 
blisko 700 tys. zł. Dodatkowo - na 
nasz wniosek i przy wsparciu gmin-
nych środków budżetowych - kolejne 
dwa zadania przebudowy przejść dla 
pieszych na drogach powiatowych 
w Bukownie realizować będzie w tym 
roku Powiat Olkuski (obszar skrzyżo-
wań ulicy Kolejowej z ulicą Nową oraz 
z ulicą Leśną i Starczynowską). Także 
w 2022 roku zaplanowaliśmy w bu-
dżecie miasta wspólnie z powiatem 
kolejne inwestycje w rozwiązania do-
tyczące poprawy bezpieczeństwa na 
ulicy Wodącej. Przykład sąsiedniego 
Jaworzna, które od lat konsekwentnie 
inwestuje w infrastrukturę drogową 
nakierowaną na bezpieczeństwo 
pieszych i osiąga w tym zakresie zna-
komite efekty pokazuje dobitnie, że 
naprawdę warto iść w tym kierunku.

Co sądzicie o aktywnych przej-
ściach dla pieszych? Spełniają 
swoją rolę?

Oferujemy usługi z zakresu psychologii 
i psychiatrii dla dorosłych oraz dzieci 
i młodzieży
•Psychoterapia indywidualna, grupowa

•Terapia uzależnień, osób współuzależnionych, DDA

•Terapia rodzin, terapia pary

•Diagnoza psychiatryczna i farmakoterapia 
(dorośli, dzieci i młodzież)

•Badanie psychologiczne wykonywane przez 
psychologa klinicznego

•Diagnoza psychologiczna oceniająca poziom 
rozwoju poznawczego i społeczno – emocjonalne-
go dziecka oraz rozszerzenie diagnozy w kierunku 
zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń 
zachowania, zaburzeń nastroju, zaburzeń 
lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń 
psychotycznych, samouszkodzeń (psychiatra, 
psycholog)

•Wczesna diagnoza rozwoju psychospołecznego 
małego dziecka

•Diagnoza i terapia neurologopedyczna

•Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

•TUS - trening umiejętności psychospołecznych dla 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych

•Trening metodą Tomatisa oraz EEG biofeedback

•Weekendowe treningi i warsztaty tematyczne

•Szkoła dla rodziców

•Grupy wsparcia/psychoedukacyjne dla dorosłych  
oraz młodzieży

•Konsultacje z psychodietetykiem – dietetykiem 
klinicznym

•Konsultacje z pracownikiem socjalnym  

•Konsultacje łączone (psychiatra, prawnik, 
psycholog, pracownik socjalny, pedagog, 
logopeda, dietetyk)

Założyciel: Patrycja Guzińska – Moskała 
psycholog, psychoterapeuta

Od maja swoją działalność rozpoczyna Centrum Psychoterapii Mental Balance
Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem klinicznym oraz psychoterapeutycznym. 
Pracujemy w podejściu psychodynamicznym, systemowym, integracyjnym, poznawczo – behawioralnym.

Skład zespołu tworzą: specjalista psychiatrii dorosłych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny, 
certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, terapeuci systemowi – dzieci i młodzieży z nurtu behawioralno – 

poznawczego oraz psychodynamicznego, dietetyk kliniczny-psychodietetyk, pedagog, neurologopeda.

Obecnie trwa nabór do grupy psychoterapeutycznej dla dorosłych (DDA/DDD) oraz młodzieży, jak również dzieci 
do grupy TUS (trening umiejętności psychospołecznych).

Bezpieczniej dla pieszych...
ciąg dalszy ze str 1

Wakacje 1983

Komunia Jacka i Agatkiwycieczka w pieniny

Przenosimy filmy z nośników:

   VHS                   VHS-C

   MiniDV              Hi8

   Video8              Digital8

na postać cyfrową

foto studio 
Olkusz, Rynek 30Olkusz, Rynek 30 tel. 692 736 760

600 057 911

tel. 692 736 760

600 057 911fotoolkusz@op.plfotoolkusz@op.pl

OCAL SWOJE

WSPOMNIENIAOCAL SWOJE

WSPOMNIENIA
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OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Po dwuletniej przerwie Powiat 
Olkuski powrócił z akcją „Zioła 
w każdej zagrodzie”. 300 pakietów 
sadzonek rozdano na olkuskim 
rynku w niespełna pół godziny.

W przygotowanych dla miesz-
kańców dwupakach były: mięta, 
tymianek, curry, melisa, kocimięt-
ka, oregano, rozmaryn, majeranek 
i lippia cytrynowa. Już przed 10.00 
ustawiła się długa kolejka. Wśród 
zainteresowanych odbiorem świeżych 
ziół były osoby, które uczestniczyły 
w pierwszej edycji. - Mięta, którą 
dostałem dwa lata temu, pięknie do 
dziś rośnie w ogrodzie – opowiada 
jeden z mieszkańców, który po nowe 
zioła przyszedł z wnuczkami.

Na jaki efekt akcji liczą władze 
powiatu? - W dobie zalewającej nas 
zewsząd żywności rożnego pochodze-
nia niezwykle istotne jest stosowanie 
zdrowych nawyków żywieniowych 
i korzystanie ze sprawdzonych i war-
tościowych produktów. Dlatego też 
po raz drugi zorganizowaliśmy w po-
wiecie akcję proekologiczną „Zioła 
w każdej zagrodzie”. Zależy nam 
zarówno na zwiększaniu świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców, jak 
i zachęceniu ich do uprawy rożnego 
rodzaju ziół. Przygotowane przez nas 
pakiety nadają się do uprawy za-
równo w przydomowych ogródkach 
jak i w doniczkach na parapetach 
w mieszkaniach. W ramach naszej 
akcji rozdamy mieszkańcom 2600 
sztuk ziół - mówi starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk.

Przygotowanych pakietów nie dla 
wszystkich wystarczyło. To jednak 
nie koniec akcji. - Zioła mają moc. 
Nie tylko podkreślają i uzupełniają 
walory smakowe dań i wydobywają 
z nich ciekawe nuty, ale przy tym re-
dukują stres i zmęczenie. W naszych 
zestawach mieszkańcy znajdą popu-
larne zioła jak mięta czy tymianek, 
ale również te mniej znane a równie 
wartościowe - kocimiętkę czy wer-

benę cytrynową. Za pośrednictwem 
wszystkich radnych powiatowych 
trafią one do mieszkańców naszego 
powiatu, w tym do kół gospodyń 
wiejskich, szkół, domów dziecka, 
środowiskowych domów samopomocy 
czy też klubów osiedlowych - dodaje 
wicestarosta Paulina Polak.

Podoba Wam się taka akcja? 
Piszcie w komentarzach!

„Zioła mają moc”. 
Chętnych nie brakowało OLKUSZ

A.N.Q.A. Fot. Nadleśnictwo Olkusz
Telefony komórkowe już dawno 

przestały służyć tylko do dzwonie-
nia. Dziś smartfony towarzyszą 
nam na każdym kroku i stały się 
nieodłącznym elementem naszego 
życia. Wykorzystuje to coraz więcej 
instytucji publicznych. Do tego gro-
na właśnie dołączyło Nadleśnictwo 
Olkusz, które udostępniło specjalną 
aplikację na urządzenia tego typu. 
Jakie jest jej zastosowanie? 

Wiosna nabiera kolorów, pogoda 
coraz częściej skłania do wycieczek 
w teren, a Nadleśnictwo Olkusz zachę-
ca do pobrania i korzystania z nowej 
aplikacji turystycznej, którą właśnie 
oddało użytkownikom telefonów ko-
mórkowych. Aplikacja pozwala m.in. 
na nawigację do pomników przyrody, 
parkingów leśnych i miejsc wypoczyn-
ku. Nawiguje użytkownika również po 
szlakach rowerowych i pieszych.

- Bezpłatna aplikacja mobilna 
pod nazwą „Nadleśnictwo Olkusz” 
dostępna jest do pobrania w sklepie 
Google Play oraz niebawem w Ap-
pStore. W aplikacji znajduje się mapa 
szlaków oraz prezentacja atrakcji tu-
rystycznych i przyrodniczych regionu. 
Dzięki aplikacji można zaplanować 
wycieczkę, odnaleźć się w terenie, 
zgłosić nocleg w ramach „Zanocuj w le-
sie” czy też napotkane utrudnienie na 
szlaku.  W aplikacji opisane są także 
przystanki ścieżek dydaktycznych 
zlokalizowanych w olkuskich lasach. 
Mam nadzieję, że będzie ona przydat-
na dla turystów i spotka się z pozytyw-
nym odbiorem – mówi Marcin Polak 
, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.

Jak podkreślają przedstawiciele 
Nadleśnictwa, okoliczne tereny są 
bardzo atrakcyjne pod względem 
turystycznym i przyrodniczym. Nie 
brakuje tu atrakcji takich jak: zabytki, 

rezerwaty czy ścieżki dydaktyczne. Po-
święcono im wiele papierowych map, 
broszur, folderów a także różnych 
stron internetowych. Brak jednak 
było miejsca, które agregowałoby te 
wszystkie informacje. Stąd pomysł 
na stworzenie aplikacji dostępnej dla 
każdego posiadacza smartfonu.

Projekt został zrealizowany z ini-
cjatywy i ze środków Nadleśnictwa 
Olkusz. Stworzyła ją firma Amistad, 
mająca duże doświadczenie w tego 
typu rozwiązaniach. W przypadku 
tworzenia aplikacji Nadleśnictwa 
Olkusz zadanie było nieco ułatwione, 
bowiem podobne narzędzie tworzyli 
także dla Nadleśnictwa Gdańsk. 
Dzięki rozbudowanej funkcji nawi-
gacji mobilny przewodnik umożliwia 
wyznaczenie trasy pomiędzy dwoma 
dowolnymi punktami, będąc poza 
zasięgiem Internetu. System może 
również pełnić rolę komunikatora 
pomiędzy turystami i służbami Nad-
leśnictwa. Za jego pośrednictwem 
użytkownik może np. zgłosić niele-
galne wysypisko śmieci.

Aplikacja powstała we współ-
pracy merytorycznej z krakowskim 
oddziałem PTTK,  Lokalną Grupą 
Działania Nad Białą Przemszą, MO-
SiRem Olkusz, Punktem Informacji 
Turystycznej w Olkuszu, Zespołem 
Parków Krajobrazowych Wojewódz-

twa Śląskiego - oddziałem w Smo-
leniu. Wszystkim zaangażowanym 
Nadleśnictwo serdecznie dziękuje za 
pomoc. Maria Gronicz, rzeczniczka 
prasowa tej instytucji prosi również 
użytkowników aplikacji o przesyłanie 
merytorycznych uwag dotyczących 
jej zawartości. - Staraliśmy się docho-
wać wszelkiej staranności i sprawić, 
by była bogata w treść interesującą 
turystów. Jeśli jednak przeoczyliśmy 
jakieś warte odwiedzenia miejsca,  
prosimy, dajcie nam znać. Sprawmy, 
by stawała się ona coraz lepsza i bo-
gatsza w informacje – mówi leśniczka.

Z komórką w lesie

Bezpłatna aplikacja mobilna 
pod nazwą „Nadleśnictwo 
Olkusz” dostępna jest do po-
brania w sklepie Google Play 
oraz niebawem w AppStore. 
W aplikacji znajduje się 
mapa szlaków oraz prezen-
tacja atrakcji turystycznych 
i przyrodniczych regionu. 
Dzięki aplikacji można zapla-
nować wycieczkę, odnaleźć 
się w terenie, zgłosić nocleg 
w ramach „Zanocuj w lesie” 
czy też napotkane utrudnie-
nie na szlaku.
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIA PŁATNE

BUKOWNO
Wiola Woźniczko

Już w najbliższą sobotę 23 kwiet-
nia wszyscy chętni mogą wziąć udział 
w corocznej akcji sprzątania Doliny 
Sztoły w Bukownie, które odbędzie 
się z okazji Światowego Dnia Ziemi. 

- Rodzinne spacery wzdłuż Sztoły, 
podczas których zbierane są śmieci 
porzucane przez ludzi przychodzących 
nad rzekę to pomysł, który kilka lat 
temu zainicjowany został przez człon-
ków facebookowej grupy „Zakochaj się 
w Bukownie!”. W pierwszych takich 
akcjach brały udział pojedyncze osoby, 
w kolejnych za każdym razem było nas 
coraz więcej - przypomina bukowieński 
magistrat.

 Światowy Dzień Ziemi obchodzony 
jest 22 kwietnia. Ekologiczna akcja 
w Bukownie trwa kilka dni. Już od środy 
sprzątaniem zajmują się robocze zespoły 
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie oraz ZGH Bolesław. 
Piątek upłynie pod znakiem „Sprzątania 
Świata” w wykonaniu uczniów miejsco-
wych szkół. Zwieńczeniem kilkudniowej 
akcji będzie sobotnie sprzątanie, w któ-
rym każdy może wziąć udział.  

Sprzątanie zaplanowano na od-
cinku od ul. Spacerowej do ul. Borow-
skiej. -W ostatnich miesiącach Sztoła 
wyjątkowo mocno ucierpiała z powodu 
radykalnego spadku przepływu wody. 
Po zaprzestaniu odpompowywania 
wód podziemnych przez ZGH Bolesław 

w związku z procesem likwidacji kopalni 
„Olkusz-Pomorzany” korytem Sztoły 
płyną jedynie wody, które dopływają do 
Bukowna ze źródeł Baby i Witeradówki. 
Obecnie na terenie Bukowna wody 
Sztoły, płynąc już w naturalnym, piasz-
czystym korycie rzeki zanikają - w za-
leżności od warunków atmosferycznych 
- po przepłynięciu od kilkuset metrów 
do paru kilometrów. Sytuacja ta będzie 
ulegać zmianom wraz z wypełnianiem 
się leja depresji likwidowanej kopalni 
„Olkusz-Pomorzany”. Jednocześnie, 
wraz z zanikiem wody w korycie Sztoły 
ujawniły się wielkie pokłady przeróżnego 
rodzaju śmieci, które zostały tam niestety 
zostawione przez ludzi przychodzących 
przez lata nad rzekę. Przez wiele lat Sztoła 
sprawiała nam wszystkim dużo radości, 
teraz sama rzeka potrzebuje naszego 
wsparcia - informują władze miasta.

 Zainteresowani powinni przyjść 
o godz. 9.00 w okolice zakola Sztoły przy 
ul. Mostowej. Organizatorzy proszą o od-
powiedni ubiór - długie spodnie i okrycie 
wierzchnie z długim rękawem oraz buty 
terenowe lub gumowce. Wszyscy uczest-
nicy akcji otrzymają na miejscu worki na 
śmieci i jednorazowe rękawice.

Organizatorami akcji są Urząd 
Miejski w Bukownie, Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie oraz ZGH 
„Bolesław”, przy współpracy Nadleśnic-
twa Olkusz, Nadleśnictwa Chrzanów, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownie 
oraz Polskiego Związku Wędkarskiego 
Koło nr 107 w Bukownie. 

Przyłącz się do sprzątania 
doliny Sztoły!

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 503) 
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XXXVII/363/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław 
obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i  Hutki i  przystąpieniu do sporządzania zmiany planu. 
Zmiana planu sporządzana będzie w szczególności zakresie:

1) Korekty błędów redakcyjnych tekstu – błędnych odwołań;
2) Doprowadzenia do spójności ustaleń tekstu i  rysunku planu dotyczących dopuszczenia urządzeń do 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych w terenie 1K;
3) Korekty linii zabudowy od dróg;
4) Korekty zasięgu terenów do zabudowy
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu w  formie papierowej 

w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław lub elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław. 
Wójt Gminy Bolesław

/-/ Krzysztof Dudziński
Informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesław z  siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01,  

mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych.
7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail: iod@gminaboleslaw.pl
8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy Bolesław

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” 
w Olkuszu, ul. Gen. Stefana Buchowieckiego 37,

Tel. (032) 643-37-98 ogłasza
PRZETARG  nieograniczony

i zaprasza Wykonawców do składania pisemnych ofert na 
przewidziane do realizacji w zasobach SM „NOWA” w Olkuszu 

roboty remontowe dotyczące  
„Poprawy efektywności cieplnej budynków”.

Termin realizacji do 20.12.2022 r.
W  przetargu mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze, które 

złożą ofertę wg założeń do przetargu.
Założenia do przetargu (t.zn. S.I.W.Z.) na wyszczególnione zakresy 

robót można odebrać w Sekretariacie SM „NOWA” w godz. od 8:00 do 
godz. 14:00, od dnia 26.04.2022 r. po wpłaceniu kwoty 123,00 PLN 
(brutto) w kasie Spółdzielni.

Wadium w wysokości 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy PLN) przy 
uczestnictwie w przetargu należy wpłacić na konto Zamawiającego 
do dnia 09.05.2022 r. (decyduje data wpływu środków)
Nr konta PKO BP SA O/OLKUSZ 08 1020 2430 0000 8102 0000 5611 

(decyduje data wpływu na rachunek). 
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych 

kopertach do dnia 09.05.2022 r. do godz. 14:00 z opisem „Oferta 
na roboty remontowe związane z poprawą efektywności cieplnej 
budynków”. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego jeżeli oferent, 
którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godz. 11:00  
w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
Wykonawcy oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

ZARZĄD  SM „NOWA” w OLKUSZU

Starosta Olkuski
informuje

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 
wywieszone zostało ogłoszenie o drugim przetargu 
ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu 
Państwa położonej w Olewinie. Przetarg ograniczo-
ny jest do właścicieli / użytkowników wieczystych 
nieruchomości sąsiednich. 
Ogłoszenie zamieszczone jest także na stronie 
internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

>LOMBARD<

Skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel. 512 777 884 

Tomasz Kiełtyka
Olkusz, Kasztanowa 4,

czynne: pon.-sob. 8.00-20.00

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
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 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

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
każda marka

każdy stan

793 999 910

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

www.przeglad.olkuski.pl

Interwencje w toku

Droga Bukowno - Jaworzno: kiedy remont?

Problemy z parkowaniem przy ul. Żeromskiego w Olkuszu

Wyblakłe tabliczki z nazwami ulic
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmono-
log. 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. spe-
cjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. 
Tel. 604 270 920. 
Bartosz Dudzicz chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy 
brzusznej, USG tarczycy, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów, usuwanie kaszaków, odcisków, 
włókniaków, usuwanie wrastających pa-
znokci. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIEDZIA-
ŁEK 16:00 - 19:00
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, 
proktolog, konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczy-
cy, USG węzłów chłonnych, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów. 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 dop-
pler naczyń. Leczenie chorób żył: lecze-
nie żylaków, „pajączków” za pomocą 
skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (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 dziecię-
cy. Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stu-
lejka, leczenie ran i urazów, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja 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, sklerotera-
pia, leczenie żylaków. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWAR-
TEK 15:30–19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycy-
ny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem Millenium), wejście 
od podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Reje-
stracja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. 
Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, pią-
tek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista or-
topeda traumatolog, neuroortope-
da mgr rehabilitacji. Olkusz, Krakow-
skie 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 Medycz-
ne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Przemysław Waluch ortopeda, traumato-
log. Konsultacje, USG narządu ruchu, blo-
kady, 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 za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:45–19:30. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatolo-
gii estetycznej – botox, kwas hialuronowy, 
peelingi, laser frakcyjny i CO2 - odmła-
dzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista der-
matolog, 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. NIECZYNNE DO CZERWCA.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „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 diete-
tycznych. Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Re-
jestracja telefoniczna w godz. 9-13: diabeto-
log- 505 163 293, dietetyk- 515 427 770.

DIETETYK
Dietetyk kliniczny mgr Agnieszka Kraw-
czyk Olkusz, ul. Żeromskiego 4/28. Reje-
stracja: tel. 515 427 770.
Dietetyk Maciej Malinowski. Skuteczne 
odchudzanie, dietoterapia w chorobach, 
żywienie i suplementacja sportowców. 
Poradnia: Olkusz ul. K. K. Wielkiego 15, 
rejestracja tel. 501-314-154, szczegóły 
współpracy: www.elastyczna-dieta.pl

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroente-
rolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki 
od 15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKAN-
KA mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Paku-
ska 64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gi-
nekolog-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. 
Wtorek, piątek od 15:00. Rejestracja telefo-
niczna 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 gineko-
log i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. Środa 9:00–12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-po-
łożnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17–18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekolo-
giczna. Kwalifikacje do zabiegów gineko-
logicznych, kompleksowe prowadzenie 
ciąży, USG ginekologiczne, profilaktyka 
nowotworowa, leczenie zachowawcze nie-
trzymania moczu. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gi-
nekolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskie-
go 8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. 
Pon., śr., pt. 16–19. 

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gi-
nekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 606 647 961. Pon., wt., pt. 15.30–17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyj-
muje: 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, Hol-
ter 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., spe-
cjalista kardiolog. Diagnostyka i  leczenie 
nadciśnienia tętniczego, chorby wieńcowej 
oraz zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłko-
wy 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., specjali-
sta kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG 
(Echo serca). Holter EKG i  ciśnieniowy. Ol-
kusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 
440. Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.  
www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, inter-
nista, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierow-
ców, 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 wewnętrz-
nych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja tele-
foniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista la-
ryngolog. 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. Bada-
nia 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, anty-
cellulitowa. Gabinet „Twoja Aura” Olkusz, 
ul. Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie cho-
rób 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. 232 479 10 00.
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie. 
Na codzień zajmuje się ciężkimi przypadka-
mi, wymagającymi hospitalizacji i  leczenia 
operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego 
i osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabie-

gów dla urody, leczy botoksem migrenowe 
bóle głowy, bruksizm, przykurcze czy nad-
potliwość. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Ol-
kusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16–18. Tel. 
603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. 
Konsultacje. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „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. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Oku-
listyka®, 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 dia-
gnostyka oka (OCT, USG, foropter), 
wieloletnie doświadczenie w  chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Par-
kowa 9a, wt., czw. od 16:30. Rejestracja 
tel. 606 790 500.
Magdalena Kuchno-Jop specjalista cho-
rób 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. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista cho-
rób 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. Reje-
stracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970.

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferuje-
my 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 cho-
rób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, 
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 
32 643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista cho-
rób dzieci, neonatolog. Diagnostyka i  le-
czenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. 
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Opti-
ca) Rejestracja tel. 502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., spe-
cjalista chorób dzieci. Olkusz, ul. 
Nowowiejska 63. Przyjęcia w  gabine-
cie 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. Profi-
laktyka dzieci zdrowych, leczenie dzieci 
chorych. USG: stawów biodrowych, mó-
zgu, 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. Face-
book: gabinet zdrowych stóp.

Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy 
mgr Paulina Węglarz. Usługi kosme-
tyczne i  lecznicze dla Twoich stóp. Ol-
kusz, 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 cukrzy-
cowa, wrastające paznokcie - klamry ty-
tanowe, 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 małżeń-
ska, nerwice, depresja, zaburzenia od-
żywiania. Tel. 516 067 571 www.olku-
szpsycholog.pl2
Gabinet psychologiczno-psychotera-
peutyczny Justyna Jochymek – specja-
lista psycholog kliniczny, certyfikowany 
psychoterapeuta uzależnień. Psycho-
terapia osób uzależnianych, współuza-
leżnionych oraz DDA. Porady psycho-
logiczne oraz wsparcie osób w kryzysie 
psychologicznym. Psychologiczna dia-
gnoza kliniczna. Centrum Medyczne S5, 
Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 63, tel. +48 
668 127 238.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna 
Kaska-Biś. Wczesna interwencja psy-
chologiczna. 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-psychotera-
peutyczny mgr Nadia Knyziak. Psycho-
terapia uzależnień, Psychoterapia osób 
współuzależnionych i osób z syndro-
mem DDA. Badania i porady psycholo-
giczne, tel.501 286 603.
Aleksandra Krysztoforska - psycholog 
dziecięcy. Diagnoza i terapia psycholo-
giczna dzieci i młodzieży, konsultacje. 
Tel. 668 123 956
Agata Majda, psycholog, terapia krót-
koterminowa. Tel. 512 331 430. www.
pracowniaterapeutyczna.eu
Lidia Nalaskowska - psychoterapia, 
psychoanaliza , terapia rodzinna, te-
rapia 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 Paproc-
ka. Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych 
i  rodzin. Wolbrom, Rynek 19 (I  piętro). 
Rejestracja tel. 510 120 408. 
Anna Rogal-Paciej, lek. psychiatra. Le-
czenie zaburzeń depresyjnych, nerwi-
cowych, 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 te-
rapeutyczne - wiek: 11-14 lat i 14- 19, 
Olkusz ul. Górnicza 2 tel. 502091259, 
 www.iwonasiudak.cba.pl
Karolina Wcisło -pedagog, terapeuta 
pedagogiczny. Ocena gotowości szkol-
nej, diagnoza dysleksji i trudności szkol-
nych, terapia pedagogiczna, nauka czy-
tania. Tel.  505 130 705.
WESPAR Gabinet Psychologiczno-
-Terapeutyczny. Trening poznawczy 
seniorów 65+. Aktywizacja rozwoju 
psychomotorycznego dzieci. Terapia 
krótkoterminowa. 505221080. wespar.
gabinet@gmail.com
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, cer-
tyfikowany psychoterapeuta Gestalt, 
superwizor psychoterapii. Badania psy-
chologiczne, psychoterapia, konsulta-
cje. Tel. 791 918 888. 

OGŁOSZENIA PŁATNE
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REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Tera-
pia manualna w  dysfunkcji stawów krę-
gosłupa, stawów obwodowych i  mięśni. 
Terapia: kobiet w  ciąży, dysfunkcji dna 
miednicy, blizny. Kinesioteraping, szero-
ki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FI-
ZJOMED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fi-
zykalne.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, Te-
rapia Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, 
tel. 885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BA-
BATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 63, piętro -1 (Medesto).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Re-
habilitacja neurologiczna. Kinezyterapia. 
Usprawnianie ruchowe. Wizyty domowe. 
Tel. 508451924.
Fizjoterapia uroginekologiczna: terapia rozej-
ścia 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. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, 
dr n. med. lek. stom. Dorota Supernak-
-Bobko, lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. 
dent. Anna Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 14, tel. 326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. za-
chowawczej z  endodoncją. Olkusz, ul. Ko-
ściuszki 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, specja-
listyczna praktyka lekarsko-dentystycz-
na. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 
10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja 
w godzinach pracy gabinetu lub telefonicz-
nie 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 zacho-
wawcza, endodoncja mikroskopowa, prote-
tyka, chirurgia stomatologiczna (implanty), 
RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, 
tel. 327545900, 604294088.

Izabela Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. Ol-
kusz ul. Jaśminowa 4, Tel. 698 910 524, 600 
961 654, poniedziałek - sobota 9.00 - 18.00
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Ol-
kusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja tele-
foniczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 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.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Sto-
matologicznej Barbara Kucharzewska 
– Malik, specjalista chirurgii stomatolo-
gicznej. 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 Ga-
binecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ.

TECHNIKA DENTYSTYCZNA
„Somadent”, ekspresowe wykonywa-
nie protez, sklejenia, dostawienia zębów, 
klamer na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 12 (dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 
23, pon.-pt. 9-17, sobota 9-10.

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

URODA
„MEDESTO” Gabinet Medycyny Estetycz-
nej. Mezoterapia, botox, nici PDO, radio-
frekwencja mikroigłowa, modelowanie i 
powiększanie ust, osocze bogatopłytkowe i 
inne zabiegi. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I 
piętro, tel. 327545900, 604294088.
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, derma-
tologia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64. Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikro-
dermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), bo-
tox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne 
zabiegi dematologiczne.
Gabinet kosmetyczny „URODA” En-
dermologie – zbiegi modelujące, an-
tycellulitowe, ujędrniające twarz i  cia-
ło, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka 
pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Kr. Ka-
zimierza Wlk. 10/4 I piętro. Tel. 663166872  
www.gabinet-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i  nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 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 ne-
rek, prostaty, kamica moczowa, diagno-
styka USG i  leczenie. Rej. 9.00–15.00.  
Tel. 32 643 30 19. 

USG 
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
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 chi-
rurg ogólny, proktolog. Konsultacje, biop-
sje, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG 
tarczycy, USG węzłów chłonnych, lecze-
nie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 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 tarczy-
cy, 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. Pn. 
14.30–17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychod-
nia „Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok 
„Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.  
32 643 38 46, 600 249 359. 
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OGŁOSZENIA PŁATNE

DYŻURY APTEK OLKUSZ WOLBROM

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

22.04 Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

23.04 Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

24.04 Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Dr. Max, ul. Mariacka 6

25.04 Apteka, ul. Nullo 2 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

26.04 Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Dr. Max, ul. Skalska 22

27.04 Apteka, Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

28.04 Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

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

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

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

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00czynne w godzinach 9 -17

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

(panoramiczny, punktowy, cefalometryczny)

     32 643 25 30

RENTGEN
STOMATOLOGICZNY

- 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.

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

Maria Trzcionkowska
lek. dentysta

Specjalistyczna 
praktyka lekarska

Tel. 606 305 405

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 (Miejsko-
Gminne 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.

Zrób depilację 
laserową

Zrób depilację 
laserową

Centrum Centrum 
kosmetologiikosmetologii
eesstteettyycczznnee

tel. 570 691 681

www.kosmetyka-olkusz.pl

Skutecznie Bezpiecznie

Na zawsze
Skutecznie Bezpiecznie

Na zawsze
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Malowanie paneli ściennych to coraz częst-
szy zabieg, który ma na celu generalne 
odświeżenie aranżacji. Warto bowiem pa-
miętać, że moda na drewno na ścianach 
towarzyszyła nam głównie w okresie póź-
nego PRL-u, aby ponownie święcić triumfy 
na przełomie lat 80. i 90. Przez kolejne lata 
błyszcząca boazeria była uznawana za zde-
cydowane wnętrzarskie faux pas, dlatego 
zaczęła masowo znikać z rodzimych wnętrz 
— najczęściej tych przedpokojowych i ku-
chennych. Współcześnie moda na drewno 
na ścianach jak najbardziej powraca, jednak 
w zdecydowanie odmienionej formie. 
Swoją obecną popularność boazeria może 
zawdzięczać kilku modnym stylom, które 
przez ostatnie lata stały się prawdziwym 
hitem w świecie aranżacji wnętrz. Mowa o 

wspólnego z obecnymi trendami. Na szczę-
ście malowanie paneli ściennych jest pomy-
słem tyle sprytnym i wprowadzającym do 
wnętrz przyjemny powiew świeżości, ile eko-
nomicznym. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że 
pod drewnianymi listewkami kryje się zazwy-
czaj surowy beton, który należy odpowiednio 
wykończyć. Wszystko to sprawia, że zrywa-
nie boazerii potrafi być nie tylko niezwykle 
czasochłonne, ale również może generować 
znaczne koszty. 
Tymczasem zafundowanie panelom ścien-
nym kolorystycznej metamorfozy tworzy 
zupełnie nowe możliwości aranżacyjne! Po 
pierwsze, możesz uniknąć niechcianego re-
montu i nadprogramowej inwestycji. Po dru-
gie, pomalowane drewno wygląda naprawdę 
efektownie, a wnętrza nie tracą nic na swojej 
przytulności. Co więcej, dekoratorską rewolu-
cję z drewnem w roli głównej z powodzeniem 
wykonasz samodzielnie – wystarczą odpo-
wiednio dobrane narzędzia i farba do drewna 
wysokiej jakości.

Jak pomalować panele ścienne? 
Instrukcja krok po kroku
Jeśli zastanawiasz się, jak pomalować pane-
le ścienne, aby dać im drugie życie i uczynić 
z nich naczelną gwiazdę aranżacji, mamy dla 
Ciebie krótki poradnik. Dzięki niemu krok po 
kroku dowiesz się, jak przeprowadzić kolory-
styczną metamorfozę.

Oto nasze wskazówki:
1. Skompletuj wszystkie narzędzia i akceso-
ria potrzebne do malowania. A będą to:
• puszka wysokiej jakości farby Śnieżka SU-
PERMAL® Emalia akrylowa, 

• pędzel płaski z miękkim włosiem przezna-
czony do malowania większych płaszczyzn 
oraz drugi, mniejszy, dzięki któremu dotrzesz 
do trudno dostępnych miejsc. Możesz rów-
nież użyć wałka gąbkowego,
• grubo- i drobnoziarnisty papier ścierny bądź 
specjalna szlifierka.
2. Oceń stan drewnianych paneli ściennych. 
Jeżeli drewno pokryte jest starymi, łuszczą-
cymi się powłokami malarskimi, ma zadry 
i rysy, koniecznie zeszlifuj je przy pomocy 
gruboziarnistego papieru ściernego. Po wy-
konanej pracy całość przetrzyj papierem 
drobnoziarnistym, po czym odpyl drewniane 
elementy, umyj ścianę i pozostaw do całko-
witego wyschnięcia.
3. Jeżeli boazeria jest w dobrym stanie, wy-
starczy, że jedynie ją zmatowisz, po czym 
usuniesz powstały pył i kurz. Matowienie 
jest niezwykle istotne, ponieważ zwiększa 
przyczepność nowej warstwy farby do pod-
łoża.
4. Po przeszlifowaniu, odpyleniu i oczysz-
czeniu drewnianej boazerii, możesz chwycić 
za pędzel! Przedtem pamiętaj jednak, aby 
starannie wymieszać emalię przed użyciem. 
Ścianę maluj w otoczeniu powyżej +10°C i 
wilgotności powietrza poniżej 80%, zaś drugą 
warstwę farby nałóż po około 4 godzinach. 

Farba do malowania drzwi drew-
nianych – na co zwrócić uwagę?
Wiele osób zastanawia się, jaką farbą poma-
lować panele ścienne. Śnieżka SUPERMAL® 
Emalia akrylowa to produkt o niezwykle 
wysokiej jakości, który przeznaczony jest 
m.in. do dekoracyjno-ochronnego malowa-
nia drewna oraz materiałów drewnopochod-
nych. Farba charakteryzuje się łagodnym 
zapachem, łatwą aplikacją i szybkim wysy-
chaniem. Oprócz tego jest odporna na dzia-

Malowanie paneli ściennych... cd.
trendzie skandynawskim, boho oraz prowan-
salskim. W każdym z nich drewno odgrywa 
niezwykle istotną rolę — najczęściej w odsło-
nie pomalowanej na biało. Możesz jednak z 
powodzeniem pokusić się o inne wariacje 
kolorystyczne – wszystko zależy od tego, w 
którą stronę ma ostatecznie pójść Twoja wy-
marzona aranżacja. Jedno jest jednak pewne. 
Malowanie paneli ściennych może diametral-
nie odmienić wnętrza Twojego domu – i to w 
sposób błyskawiczny i niskobudżetowy. 

Malowanie paneli ściennych – 
sposób na przemianę wnętrza
Klasyczna boazeria na wysoki połysk to sche-
da po dawno przebrzmiałej estetyce. Nikt 
nie ma zatem wątpliwości, że kojarzy się ze 
staromodnym wystrojem, który nie ma wiele 
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cd. na str. 4

Balkon może być ogrodem i miejscem relaksu. Wprowadzenie do niego elementów o 
naturalnym charakterze stworzy przyjazny klimat. Podłoga jest ważną częścią tego 
pomieszczenia. Sprawdź, jakie drewno najlepiej pasuje do podestu na Twoim balkonie.

Drewniana podłoga na balkonie 
w bloku - jakie drewno wybrać?
Z tego artykułu dowiesz się:
• Drewno na balkonie – jakie wybrać
• Jak położyć drewno na balkonie
• Sposób pielęgnacji drewnianej podłogi na 
balkonie
Podłoga może okazać się ulubionym miej-
scem do siedzenia i patrzenia w gwiazdy. Zo-
bacz, jak położyć drewno, aby balkon stał się 
Twoją oazą na długie lata.
Drewno na balkonie – jakie wybrać?
To surowiec bardzo funkcjonalny, który buduje 
ciepły klimat i wycisza. Ponieważ to materiał, 
który jest narażony na działanie warunków at-
mosferycznych, zastosuj do jego zabezpiecze-
nia Olej do drewna VIDARON, który wzmacnia i 
mocno odżywia surowiec. Podłoga drewniana 
powinna być zrobiona z takiego rodzaju mate-
riału, który charakteryzuje się dużą wytrzyma-
łością i większą odpornością na uszkodzenia. 
Popularne w zastosowaniu są:
• dąb • modrzew • świerk • sosna.
Jak położyć drewno na balkonie?
Pamiętaj, że drewniana podłoga pracuje i dla-
tego ważne jest, by zostawić odrobinę miej-
sca na rozkurczanie i skurczanie desek. Trwa-
łość zapewnią minimalne przerwy pomiędzy 
jedną a drugą z nich. Zbyt mocne przyleganie 

do siebie może powodować ryzyko wypacza-
nia się podestu. Najczęściej drewniane deski 
na balkonie montuje się na:
• drewnianych belkach • klinach • papie.
Zwykle klei się je po prostu do podłogi lub 
mocuje na kołki rozporowe. Ważne jest to, 
żeby poziom podłogi balkonowej był niższy 
od pokojowej. Postaraj się, żeby te poziomy 
nie różniły się aż tak bardzo. Jeśli podłoga na 
balkonie jest niższa o 6 cm, ułóż ją na lega-
rach. Jeśli różnica w poziomie jest mniejsza, 
możesz zamontować drewniane podesty. 
Drewno na balkon nie może być ani za suche, 
ani za mokre.

Sposób pielęgnacji drewnianej podłogi na 
balkonie
Regularna dbałość o drewnianą podłogę na 

balkonie zapewni długoletnią 
estetykę powierzchni. Podsta-
wą jest zabezpieczenie surow-
ca poprzez impregnowanie i 
nasączenie olejem. Impregnat 
chroni przed zmianą koloru i 
pleśnią. Zanim zamontujesz 
podłogę, pokryj materiały pre-
paratem ze wszystkich stron. 
Kiedy wyschną, przystąp do 
nasączania olejem. To dodat-
kowa warstwa ochronna. Olej 
do drewna VIDARON zawiera 
szlachetny wosk Carnauba, 
który wnika głęboko w suro-
wiec, wzmacnia go i tworzy 
piękną, naturalną powłokę. To 

produkt, który uodparnia drewno na glony i 
grzyby pleśniowe. Zabezpiecza przed wilgo-
cią i promieniowaniem słonecznym. Pamię-
taj, aby w upalne dni, zraszać podłogę wodą.
Podłoga drewniana na balkonie przewodzi 
ciepło i jest miłym podłożem dla stóp. Czy-
ni balkon miejscem przyjaznym i klimatycz-
nym. Drewniane donice czy też meble do-
datkowo podkreślą urok miejsca. Pamiętaj o 
impregnowaniu i olejowaniu desek, a wtedy 
będziesz cieszyć się piękną podłogą na bal-
konie przez długie lata.

Źródło: www.vidaron.pl

łanie czynników atmosferycznych i zapewnia 
świetne krycie. Jej doskonałe właściwości to 
jednak nie wszystko! Produkt możesz nabyć 
aż w 27 różnych kolorach — poczynając od 
czystej bieli, idąc poprzez szarość, brąz czy 
beż, kończąc na energetycznych, nasyco-
nych barwach — niebieskiej, zielonej czy 
czerwonej. Co więcej, Śnieżka SUPERMAL® 
Emalia akrylowa jest dostępna również jako 
baza w systemie kolorowania.
Skoro już wiesz, czym pomalować panele 
ścienne, koniecznie zastanów się, jaki kolor 
będzie najlepszy dla Twojego wnętrza. Jeśli 
masz ochotę pójść w stronę skandynawskiej 
estetyki, wybierz kolory takie jak Śnieżka Su-
permal® Emalia akrylowaA400 Biały bądź 
A500 Biały. Jeżeli lubujesz się w klasyce, 
postaw na A435 Mahoń bądź A502 Brązowy. 
Z kolei miłośnikom barwnych, słonecznych 
mariaży z pewnością spodobają się odcienie: 
A320 Seledynowy, A315 Brzoskwiniowy czy 
A450 Żółty. Jak widzisz, barwnych możliwo-
ści jest naprawdę wiele, dlatego bez zastano-
wienia sięgnij po nawet najbardziej odważne 
kolory, dzięki którym tchniesz w swoją aran-
żację zupełnie nowe życie. 

Źródło: www.sniezka.pl

Malowanie... cd.

POSADZKI  ŻYWICZNE

BETON POLEROWANy

wykonanie:

tel. 665 094 760

SKLEP
v ARTYKUŁY DEKORACYJNE

 ŻYWICE EPOKSYDOWE,v

      POLIURETANOWE

 GRUNTY EPOKSYDOWEv

 HYDROIZOLACJEv

 MATY SZKLANEv
ul. kr. K. Wielkiego 102

32-300 Olkusz
tel. 533 808 402

REMONT

ZA PASEM?

ul. M.C. SKŁODOWSKIEJ 45
OLKUSZ

SKLEP FIRMOWY

sklep mieści się z drugiej strony
budynku Biedronki

FIRANY
ZASŁONY
OBRUSY
SZYCIE

firany już od 

8,50 zł/mb

ŚWIAT DREWNA
ALTANY OGRODOWE

TARASY, PERGOLE,
BALUSTRADY

OLKUSZ, ul. JASNA 11
www.swiatdrewna.com.pl     tel. 603 842 613

ZAPRASZAMY NA EKSPOZYCJĘ przy ul. Wiejskiej i DK 94

DOMKI NARZĘDZIOWE,
DREWUTNIE



4

REKLAMA

Budowa ogrodzenia w 2022 roku musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy na budowę ogrodzenia po-
trzebne jest pozwolenie, czy wystarczy samo zgłoszenie? Jaka może być maksymalna wysokość płotu i jaka powinna być 
odległość ogrodzenia od drogi gminnej w 2022 roku? Czy możesz postawić ogrodzenie na granicy działki sąsiada? Zobacz, 
jakie formalności musisz spełnić, jeśli zamierzasz ogrodzić swoją działkę w bieżącym roku.

Budowa ogrodzenia: formalności 
i wymogi prawne w 2022 r.

Na wstępie należy wskazać, iż wymóg ogro-
dzenia działki obowiązuje jedynie podczas 
trwania budowy, po to, aby chronić osoby 
postronne i niepowołane przed potencjal-
nym niebezpieczeństwem jakie znajduje 
się na placach budowy. I choć nigdzie nie 
ma zapisu mówiącego o tym, że w innych 
przypadkach działka musi być ogrodzona - 
to montaż ogrodzenia jest istotną częścią 
realizacji inwestycji, ponieważ wpływa nie 
tylko na wygląd nieruchomości - ale także 
na bezpieczeństwo działki oraz komfort jej 
użytkowników.
W związku z tym ważne jest, aby przed 
wzniesieniem ogrodzenia sprawdzić przepi-
sy prawne, które regulują taką inwestycję. W 

przeciwnym razie możesz odkryć, 
że ogrodzenie nie spełnia wymagań 
i może rodzić dalsze prawne konse-
kwencje.

Budowa ogrodzenia 
w 2022 roku – kiedy wy-
maga pozwolenia?
Budowa ogrodzenia co do zasady 
nie wymaga uzyskania pozwolenia. 
Chodzi tu o przypadki ogrodzenia 
domu o wysokości do 2,2 m  - jed-

nakże dokument uzyskania pozwolenia  może 
być także wymagany, jeśli ogrodzenie ma for-
mę muru oporowego, czyli podtrzymującego 
grunt przed osuwaniem się. 
Ponadto budowa ogrodzenia wymaga uzy-
skania pozwolenia konserwatorskiego, jeśli 
ma być postawione na działce lub przy budyn-
ku wpisanym do rejestru zabytków. 

Kiedy i gdzie zgłosić budowę 
ogrodzenia?
Budowa ogrodzenia i jego ewentualny wy-
móg zgłoszenia w zależy od wysokości kon-
strukcji. Według Prawa budowlanego budo-
wa ogrodzenia wymaga zgłoszenia w 2022 
roku, gdy jego wysokość przekracza 2,2 m lub 

znajduje się ono bezpośrednio przy drodze 
gminnej czy powiatowej.
Zgłoszenie budowy ogrodzenia powinno 
uwzględniać rodzaj, zakres, termin rozpoczę-
cia i sposób wykonywania robót budowla-
nych – a jeśli urząd tego zażąda, do zgłosze-
nia będzie trzeba dołączyć także szkice lub 
rysunki ogrodzenia.
Zgłoszenia należy dokonać w starostwie 
lub urzędzie miasta na prawach powiatu co 
najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Jeśli w tym czasie organ nie 
zgłosi sprzeciwu, możesz przystąpić do budo-
wy. Sprzeciw może nastąpić, jeśli planowane 
ogrodzenie narusza ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Ta-
kie zgłoszenie jest aktualne przez 3 lata.
Budowa ogrodzenia bez zgłoszenia (pomimo 
istnienia takiego obowiązku), zostanie uzna-
na za samowolę budowlaną. Za budowę ogro-
dzenia bez zgłoszenia grozi kara, która może 
mieć postać grzywny, rozbiórki lub nakazu 
uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Odległość ogrodzenia od drogi 
gminnej – ile powinna wynosić?
Ustawa o drogach publicznych określa, jaka 
powinna być minimalna odległość obiektów 

budowlanych od dróg. Warto jednak wiedzieć 
o tym, że ogrodzenie np. wokół domu nie jest 
uznawane za obiekt budowlany i wystarczy, 
by znajdowało się w granicach działki. Inaczej 
jest w przypadku ogrodzenia wokół niezabu-
dowanej działki. W takiej sytuacji ogrodzenie 
to może mieć charakter obiektu budowlanego 
i powinno znajdować się w odległości:
• 8 m od drogi wojewódzkiej lub powiatowej,
• 6 m od drogi gminnej.

Odległość ogrodzenia od granicy 
działki sąsiada – jaka powinna 
być?
Czy można postawić płot przy płocie sąsia-
da? Przepisy nie określają, jaką należy za-
chować odległość pomiędzy ogrodzeniem a 
granicą działki sąsiada. Ważne jest tylko to, 
by płot nie przekraczał tej granicy. Postawie-
nie ogrodzenia jest także możliwe w osi wy-
dzielającej działki sąsiadów – to właśnie w 
takim wypadku będziesz potrzebować zgody 
sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy.
Jeśli ogrodzenie ma stanąć od strony ulicy, 
nie może wychodzić poza linie rozgranicza-
jące drogę. W przypadku płotów ogradzają-
cych działkę od strony skrzyżowania ulic or-
gan administracyjny może nakazać ścięcie 
narożnika takiego ogrodzenia dla podniesie-
nia widoczności i zachowania bezpieczeń-
stwa kierowców.
Wysokość ogrodzenia – co mówią przepisy?
Przepisy nie wskazują maksymalnej wysoko-
ści ogrodzenia i nie różnicują ich pod kątem 
materiału wykonania. Pewne ograniczenia w 
wysokości płotu może jednak wprowadzać 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego.
Szerokość bramy i furtki – jaką trzeba zacho-
wać?
Ogrodzenie powinno być wykończone bramą 
ogrodzeniową oraz furtką, która umożliwia 
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Zanim zaczniemy o rekuperacji powinniśmy wyjaśnić pojęcie wentylacji. Wenty-
lacja – to cyrkulacja powietrza z reguły pomiędzy pomieszczeniami, a przestrze-
nią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszcze-
niach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze 
zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddy-
chania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze.

Co to jest rekuperacja

Za co odpowiada wentylacja:
wymienia zużyte powietrze na czyste,
zapewnia oczekiwane warunki w zamknię-
tych pomieszczeniach,
dostarcza powietrze do urządzeń potrzebują-
cych powietrza.

Aby dobrze zrozumieć wentylację 
należy pamiętać, że:
spędzamy więcej niż 60-70% życia w za-
mkniętych pomieszczeniach!
jakość powietrza zewnętrznego jest coraz 
gorsza (zanieczyszczenia, smog, zapach)
styl życia - coraz więcej czasu spędzamy w 
bezruchu.
Dlatego dostępność i dobra jakość powietrza 
jest dziś dobrem nadrzędnym.
REKUPERACJA to - korzystając z Wikipedii 
- Rekuperacja ciepła – odzyskiwanie ener-
gii termicznej gazów wylotowych (odpadko-
wych) i spalin, w celu dalszego jej wykorzy-
stania. Proces ten prowadzony jest w różnego 
typu urządzeniach (czasami zwykłych wy-
miennikach ciepła) zwanych rekuperatorami 
(lub nagrzewnicami).

A tak po ludzku? Po co ta rekupe-
racja jest …
Każdy z nas ogrzewa dom, czy to kotłem wę-
glowym, gazowym, pompą ciepła, pelletem - 

generalnie czym się da, a w rekuperacji chodzi 
o to, by to ciepło z już nagrzanego -naszymi 
grzejnikami, podłogówką, kominkami -powie-
trza wykorzystać, a nie wpuszczać w komin, 
czyli nigdzie, czyli stracić.  Czy stać nas na 
wyrzucanie ciepła w komin (czytaj pieniędzy 
w błoto ?) – odpowiedź jest oczywista.

Reasumując - za co odpowiedzial-
na jest rekuperacja?
• Komfort
wzrost poczucia komfortu,
design - poza anemostatami, kratkami, niewi-
doczna dla użytkownika,
komfort życia w 4 ścianach, czyste powietrze, 
cisza w domu.
• Zdrowie
higiena (wilgoć, pleśń, drobny kurz, pyłki, ha-
łas),
aspekt zdrowia dzieci i dorosłych (choroby 
pulmonologiczne, laryngologiczne, alergie),
filtrowanie powietrza.
• Efektywność energetyczna
ekologia,
ograniczenie strat ciepła,
spełnienie regulacji lokalnych i europejskich 
w sprawie charakterystyki energetycznej bu-
dynków.

• Korzyści z rekuperacji - podsumowanie
zrównoważone wentylowanie pomieszczeń 
(bez nad- i podciśnień),
brak potrzeby budowy kominów wentylacji 
grawitacyjnej,
ochrona użytkowników przed niekorzystny-
mi czynnikami zewnętrznymi (smog, pyłki, 
zapachy, hałas, kurz, insekty, itp.),
poprawa mikroklimatu pomieszczeń (wilgot-
ność względna, temperatura, świeżość oraz 
czystość powietrza),
zmniejszenie strat ciepła w budynku poprzez 
maksymalny odzysk energii cieplnej z powie-
trza zużytego, wyrzucanego na zewnątrz,
poprawa rozprowadzenia ciepła w całym bu-
dynku,
niższe koszty ogrzewania budynku,
niższe koszty montażu systemu grzewczego 
w budynku,
możliwość wstępnego schłodzenia lub 
ogrzania powietrza nawiewanego do budyn-
ku,
podtrzymanie wartości nieruchomości.

Źródło: www.defro.pl

wejście na posesję.  Co do szerokości bramy 
wjazdowej oraz furtki przepisy w 2022 roku 
określają minimalną szerokość bramy ga-
rażowej – 2,4 m, oraz minimalną szerokość 
furtki – 0,9 m.
Czy mogę dowolnie dobrać elementy wykoń-
czeniowe ogrodzenia?
Ogrodzenie nie może stwarzać ogólnego za-
grożenia dla ludzi i zwierząt. Dlatego zabro-
nione jest umieszczanie poniżej 1,8 m ostro 
zakończonych elementów, drutu kolczaste-
go, tłuczonego szkła oraz innych podobnych 
materiałów i wyrobów. Wyjątkiem są – co 
oczywiste – ogrodzenia wokół więzień. Po-
nadto bramy oraz furtki nie mogą otwierać 
się na zewnątrz działki ani mieć progów.
Legalizacja samowolnie wzniesionego ogro-
dzenia  – ile wynosi?
Legalizacja samowolnie wzniesionego ogro-
dzenia – jeśli jest dopuszczalna – kosztuje 
2500 zł. Dotyczy to oczywiście wyłącznie 
tych ogrodzeń, które wymagają zgody urzę-
du, czyli wyższych niż 2,2 m.
Końcowo należy wspomnieć, iż przepisy do-
tyczące samowoli budowlanej w 2022 roku 
zostały złagodzone, jednak nadal za budowę 
bez zgłoszenia czy pozwolenia grożą dotkli-
we grzywny. Warto więc zadbać o dopełnienie 
wszelkich formalności uprzednio konsultując 
swoją sytuację  z prawnikiem, który z pewno-
ścią doradzi jak zminimalizować, a nawet cał-
kowicie uniknąć niepotrzebnego stresu.

Budowa ogrodzenia...cd.

Autor: 
adw. Magdalena Izdebska
www.adwokat-izdebska.pl
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Jakie rośliny najlepsze na pergolę w ogrodzie?
Pergola na kwiaty tworzy nie tylko zaciszny zakątek, ale dodatkowo osłania od wiatru i jest piękną, naturalną kompozycją. 
Aby stała się miejscem relaksu i wprowadzała w zachwyt, potrzebujesz do tego odpowiednich kwiatów. Sprawdź, jakie 
rośliny na pergolę są najlepsze.

Z tego artykułu dowiesz się:
• Pergola drewniana na kwiaty – jaką wy-
brać?
• Pergola – jakie kwiaty najlepiej kupić?
• Pergola drewniana w ogrodzie i na balkonie
Romantyczną przestrzeń wykreują pnące 
róże. Pachnący groszek uwiedzie swoim 
słodkim zapachem. Winorośl stworzy miej-
sce osłonięte od słońca i pełne przyjemnego 
cienia. Glicynia zaprezentuje najpiękniejsze 
kwiatostany i feerię barw. Kwiaty i pergola to 
najlepsi architekci ogrodów i balkonów.

Pergola drewniana na kwiaty - jaką wybrać?
Gotowe produkty bez problemu dostaniesz w 
każdym centrum ogrodniczym. Pośród boga-
tej oferty masz do wyboru:
• plastik • metal • drewno.
Ostatni surowiec najlepiej wpasowuje się 
w naturalny charakter ogrodu. Jeśli jesteś 
typem majsterkowicza, sam możesz zrobić 
ogrodową aranżację. Wykorzystanie drewna 
jako surowca do budowy pergoli, pozwoli Ci 
stworzyć solidną i stabilną konstrukcję. Ma-
teriał łączy się dobrze z każdym rodzajem 

kwiatów. Taki wybór podkreśla Twoją troskę 
o planetę, bo drzewo jest biodegradowalne. 
Budulec głównie stanowi świerk lub sosna.
Aby uchronić altankę przed zgniciem i zbu-
twieniem koniecznie pamiętaj o jej zabezpie-
czeniu. W ofercie marki Vidaron znajdziesz 
produkty, które pozwolą Ci to zrobić łatwo i 
skutecznie. Prawidłowa impregnacja drewna 
jest dwuetapowa. Pierwszym, ważnym kro-
kiem jest zabezpieczenie drewna za pomocą 
produktu Impregnat Do Drewna Gruntujący. 
Wnika on głęboko w drewno, wzmacniając 
je i chroniąc. Kolejnym krokiem jest użycie 
innego preparatu. Impregnat Ochronno-De-
koracyjny Powłokotwórczy VIDARON dostęp-
ny jest w kilkunastu odcieniach. Wzmacnia i 
chroni surowiec przed niszczącymi warunka-
mi atmosferycznymi. Tworzy powłokę odpor-
ną na biokorozję – siniznę, grzyby pleśniowe 
oraz glony.
Pergola - jakie kwiaty najlepiej kupić?
Starożytność to okres, który zapoczątkował 
ogrodowe konstrukcje w takim stylu, a jej 
współczesną wersją jest pergola. Rośliny 
pnące to przede wszystkim winorośle, które 
do dziś oplatają licznie takie zabudowania. 
To mało wymagające rośliny, podobnie jak 
bluszcz. Obie są długożyjące i nie do końca 
tak pospolite, jak się wydaje. Jesienią tworzą 
naturalne i wyjątkowe obrazy, zmieniając ko-
lor liści na odcienie żółci, pomarańczy i czer-
wieni. Najpiękniejszym pnączem świata jest 
wisteria. Rośnie szybko, osiąga nawet 15 me-
trów. To roślina cechująca się obfitym kwit-
nieniem. Tworzy przepiękne, wiszące ogrody 
w kolorach bieli, purpury oraz fioletu.

Pergola drewniana w ogrodzie ładnie wyglą-
da również z:
• wiciokrzewem • powojnikiem • kobeą pnącą
• aktinidią chińską • winnikiem zmiennym.
Pergola drewniana w ogrodzie i na balkonie
To dwie różne przestrzenie. Dają inne możli-
wości aranżacyjne a dobór kwiatów jest zu-
pełnie inny. Pergole drewniane w ogrodzie to 
duże moduły, pozwalające na wykreowanie 
roślinnych pokojów.
Kwiaty, które nadają się do dużych pergoli to:
• pnąca róża • milin amerykański • kokornak 
wielkolistny • akebia pięciolistkowa.
Pergole drewniane na balkonie mają mniej 
stabilną budowę i dają mniejsze możliwo-
ści przestrzenne. Kwiaty, które będą oplatać 
balkonową pergolę, powinny być lekkie i deli-
katne. Nie mogą tworzyć mocnych i ciężkich 
wypełnień, bo wtedy ryzykujesz uszkodzenie 
bądź załamanie się konstrukcji.
Oprócz wymienionych wyżej bluszczy i wino-
rośli dobrze prezentuje się także:
• męczennica • psianka • chmiel • surfinia wi-
sząca • hortensja • groszek pachnący.
Pergola drewniana na kwiaty łączy w sobie 
zamiłowanie do ogrodnictwa i pasję do sa-
modzielnego tworzenia przestrzennych ele-
mentów. Wszelkie ażurowe ścianki i podpo-
ry oraz bujna roślinność z każdego ogrodu i 
balkonu wyczarują wyjątkową kompozycję. 
Musisz nie tylko należycie dbać o rośliny, ale 
także o konstrukcje, na których się wspierają. 
Do zabezpieczania i pielęgnacji drewnianych 
akcesoriów ogrodowych używaj odpowied-
nich środków i produktów z grupy VIDARON. 
Wtedy surowiec i kwiaty będą przez długie 
lata zdobić przestrzeń i cieszyć oczy.

Źródło: www.vidaron.pl
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EKODREW SKŁAD
DREWNA

Olkusz, ul. Świętokrzyska 5 (obok targu)
pon., śr., czw. 9-17, wt., pt. 8-17, sob. 9-13 

Tel. 512 821 987
e-mail: ekodrewolkusz@gmail.com

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 

  polskich producentów

Schody: stopnie, podesty, tralki, słupy, 

  tralki łączone z metalem, poręcze, 

  elementy wykończeniowe

Meble sosnowe - lite nie fornirowane. 

  polski producent

Impregnaty, lakierobejce, oleje

Lakiery do impregnacji malowania schodów

Profesjonalne kleje do klejenia drewna

Listwy wykończeniowe

Mocowania Wkręt Met 

KOTŁY GAZOWE
POMPY CIEPŁA

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

RAFIA - Klucze, ul. Bolesławska 45, tel. (32) 642 88 06 www.paneleipodlogi.pl

Olkusz, ul. Przemysłowa 1, tel. 736 338 875

Olkusz, ul. kr. Kazimierza Wlk. 61 C, tel. 32 754 63 50

Gołaczewy Piaski 76, tel. 662 134 164

Miechów, ul. Racławicka 49A, tel. 696 481 597

F.H.U.

PODŁOGI, DRZWI

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY
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Tel. 502 618 982, 509 767 857

PRZYDOMOWE EKOLOGICZNE 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ZBIORNIKI NA WODY OPADOWE, 
SEPARATORY

 MODERNIZACJA SZAMBA NA 
OCZYSZCZALNIĘ BIOLOGICZNĄ

AUTOMATYKA WJAZDOWA

OLKUSZ, ul. Składowa 2
    tel. 32 726 74 36
        tel. kom. 604 807 057

OGRODZENIA
aluminiowe Guardi

łupane Joniec
ogrodzenia Wiśniowski

e-mail: biuro@sabram.pl

OLKUSZ
ul. 20-tu Straconych 5   
Tel. 606-856-933   
biuro@elbudolkusz.pl

miła i profesjonalna obsługa, wycena i transport GRATIS 

TYNKI MIESZAMY
OD RĘKI 

P.P.U.H. Sowosz Sp. z o.o. USŁUGI
TARTACZNE

TARTAK
więźby dachowe

tarcica
łaty, kontrłaty

sztachety ogrodowe

IMPREGNACJA
schody młynarskie

32-551 Jankowice k. Zatora, ul. Wadowicka 86, tel. 33 841 25 59
e-mail: zamówienia@sowosz.pl    www.sowosz.pl

Paweł Mstowski
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze

pawel.mstowski@interia.eu) 510 492 890

Usługi:
 koparko - ładowarką
 wywrotką
transport i sprzedaż 
kruszyw,
piasek, ziemia

WYLEWKI MASZYNOWE
KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE

filia:OLKUSZ, OLEWIN 50 c,
tel. 32 641 41 35, 641 40 97

 WOLBROM, ul. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42, 696 486 469

BETONY TOWAROWE

PREFABRYKATY:

l Transport z pompą

l Kompleksowa obsługa
laboratoryjna

www.pro-bet.com.pl
pro_bet@poczta.onet.plBETONIARNIA

od C 8/10 do C 50/60
oraz wg receptury
powierzonej, 
zaprawy budowlane,
podsypki stabilizujące

kręgi i pokrywy betonowe,
bloczki fundamentowe,
płyty drogowe, elementy
na zamówienie

ogrodzenia betonowe

TOWAROWY od B-7,5 do B-35

OGRODZENIA
BETONOWE

BETON
Obsługa laboratoryjna LAFARGE CEMENT

pompa STETTER

P.P.U.H „BE-TRA” w Olewinie
tel. 32 643 07 03, kom. 502 324 269

www.be-tra.pl

Informacje i sprzedaż - tel. 32 788 73 10 / 11

KONKURENCYJNE
CENY

REKLAMA
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SKUP ZŁOMU STALOWEGO
I METALI KOLOROWYCH

złom stalowy

do 2000 zł / tona

Olkusz, ul. Spółdzielcza 3
tel. (32) 620 02 54
 elmetalolkusz@wp.pl 

Podstawiamy kontenery / prowadzimy rozbiórki / odbiór złomu od klienta

Najlepsze

ceny w Olkuszu!!!

EKOLOGICZNE CIEPŁO DLA CAŁEJ RODZINY

POLECAMY:

- EKOGROSZEK WORKOWANY

- PELLET OLCZYK

- DREWNO KOMINKOWE

- WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY

- MATERIAŁY SYPKIE

- TRANSPORT (1-27 ton)

- USŁUGI USTAWIANIA KOTŁÓW I PRZEGLĄD C.O. 

Zamów już dziś

gwarancja jakości

PŁYTKI CERAMICZNE
KAMIEŃ

   DEKORACYJNY

KRYN-KOM, ul. Składowa 1, 502 951 338

Największy wybór w Olkuszu!

AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR
KOMINKÓW

BICIE REKORDÓW ZOSTAWIAMY KONKURENCJI

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA

Dowiedz się więcej na 

www.okna-kosim.pl

ul. Zawierciańska 6
tel: (32) 645 65 75

kom: +48 606 906 146
mail: biuro@okna-kosim.pl

drzwi
rolety
ślusarka aluminiowa
parapety

markizy

OKNA KOSIM
Bez przerwy od 1995 roku.

32-310 Klucz  e 

okna

KNA
10%
RABATU

Olkusz, ul. Długa, naprzeciwko nr 165

tel. 601 46 40 46

- GONTY BITUMICZNE
- BLACHY DACHOWE
- RYNNY
- PŁYTY OSB
- PASTUCHY ELEKTRYCZNE NA KUNY

POKRYCIA DACHOWE
- SPRZEDAŻ

Osiek 34, Olkusz, tel. (32) 642 73 97

W ofercie kotły:

OSIEK, DEFRO,
SAS, PEREKO

Kotły na eko-groszek, pellet
z montażem na 8% VAT

500-665-322

500-665-380

DOMY

MIESZKANIA

DZIAŁKI

LOKALE
Kompleksowa obsługa
100% zadowolonych 
klientów!

Biuro Nieruchomości

www.bntwojdom.pl

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 27

(naprzeciwko Skarbka)

Olkusz
kr. Kazimierza Wlk. 25 

(vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, 

(32) 643 30 23 

OKNA
DRZWI

DOCIEPLENIA

KOM
PLE

KSO
WE

DUDEK Okna Drzwi Parapety

gwarancja faktura

gwarancja faktura

wykończenia
wnętrz

KOMPLEKSOWE
wykończenia

wnętrz

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

  
 

22 lata

na rynku
 








OKNA, DRZWI PCV, ALUMINIUM

EWA CHROST

Olkusz
kr. Kazimierza Wlk. 25 

(vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, 

(32) 643 30 23 

OKNA
DRZWI

DOCIEPLENIA

KOM
PLE

KSO
WE

DUDEK Okna Drzwi Parapety

gwarancja faktura

gwarancja faktura

wykończenia
wnętrz

KOMPLEKSOWE
wykończenia

wnętrz

PRODUCENT FRONTÓW
MEBLOWYCH

Olkusz, ul. Głowackiego 23,
661 089 669, 509 596 728

LAKIERNICTWO MEBLOWE

l MEBLE NA WYMIAR


