
Przegl¹d
OlkuskiOLKUSZ 

BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

R
E

K
L

A
M

A

 27.05.2022 r. nr 21/1374             Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego             Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231‒7810

Wraca budżet obywatelski!
strona 5

Od trzech miesięcy pomagają Ukrainie
strona 5

Pożar minibusa w Kluczach
strona 3

całodobowo

ciąg dalszy na str 3
REKLAMA

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Tegoroczne obchody Dnia 
Strażaka w  Komendzie Powiato-
wej Straży Pożarnej w  Olkuszu 
były wyjątkowe. Świętowano 
także 30 -lecie powołania Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Po 30. 
latach służby z formacją pożegnał 
się Komendant Powiatowy KP 
PSP w Olkuszu st. bryg. Zbigniew 
Wrzesień.

Wyjątkowe 
strażackie święto

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

GARNITURY
marynarki
koszule, spodnie
garnitury (wszystkie rozmiary)

przeróbki na miejscu
możliwość negocjacji cen

n
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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 22 zł, Zamwienia powyżej 75 zł i abonamenty dostawa gratis 

tel. 510 191 033tel. 510 191 033

Wylewki agregatem

 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 

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

Zapraszamy dzieci 
z innych przedszkoli.

Olkusz, ul. Żuradzka 15a. Tel. 690-484-104 

Wakacje!

Wynajmę
miejsca parkingowe 

na busy, tiry oraz 
samochody osobowe.

Olkusz, al. 1000-lecia 15d
tel. 666 900 136

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl
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Oddech ulgi. Obwodnica Bolesławia coraz bliżej
To było wspólne życzenie mieszkańców i władz. Wspólny plan i wspólna walka o oddech ulgi. Bo w przypadku Bolesła-

wia powstająca obwodnica będzie takim właśnie oddechem ulgi. Jeśli przypomnieć, że została ona wpisana do doku-
mentów planistycznych już w 1986 roku, stanie się jasne, dlaczego ta inwestycja jest tak ważna i tak bardzo wyczekiwana.

We wtorek 24 maja 2022 roku teren budowy powsta-
jącej obwodnicy Bolesławia odwiedzili: sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch, wojewo-
da małopolski Łukasz Kmita, przedstawiciele władz sa-
morządowych: starosta olkuski Bogumił Sobczyk i wójt 
gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, a także dyrektor 
Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.

Wyprowadzić ruch ciężarowy 
z centrum Bolesławia

– Obwodnica Bolesławia staje się faktem. To przykład 
inwestycji, która wyrosła z potrzeb mieszkańców i będzie 
im służyć. Wspólnie robiliśmy wszystko, aby ten projekt 
w końcu – po tylu latach – doprowadzić do tej fazy. Wła-
śnie po to rząd Premiera Mateusza Morawieckiego stwo-
rzył Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, aby takie 
inwestycje, które tak długo pozostawały w sferze planów, 
mogły przechodzić do sfery realizacji. Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych to realne wsparcie dla samorządów. 
Inwestycje, które są realizowane dzięki tym środkom, 
przekładają się na poprawę jakości życia naszych Miesz-
kańców. Wyraźnie widać to na przykładzie obwodnicy Bo-
lesławia, która wyprowadzi ciężki ruch z centrum miejsco-
wości, a także otworzy nowe tereny inwestycyjne. To dla 
mieszkańców będzie prawdziwy oddech ulgi, a zarazem 
szansa na nowe miejsca pracy – podkreśla wiceminister 
Jacek Osuch, poseł ziemi olkuskiej.

– To jedno z najważniejszych zadań realizowanych w po-
wiecie olkuskim z wykorzystaniem rządowego wsparcia 
i jednocześnie odpowiedź na wieloletnie oczekiwania 
mieszkańców nie tylko Bolesławia, ale także Bukowna. 
Dzięki 6 mln zł przekazanym z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, uda się odciążyć te miejscowości od ru-
chu ciężarowego, a tym samym zapewnić większy spokój 
i bezpieczeństwo lokalnej społeczności – mówi wojewoda 
małopolski Łukasz Kmita.

Wspólna praca nad rozwiązaniem
– Kiedy pierwszy raz usiedliśmy z Panem Wójtem Krzysz-

tofem Dudzińskim do rozmów o obwodnicy, wydawało się 
to nierealne. Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że inwe-
stycja staje się faktem. Dzięki wsparciu Pana Ministra Jacka 
Osucha, Pana Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i oso-
bistej determinacji Pana Wójta gminy Bolesław, pierwsza 
obwodnica w historii powiatu stanie się faktem. Oddanie tej 
inwestycji usprawni ruch komunikacyjny w gminie Bolesław, 
spowoduje, że atrakcyjność regionu niewątpliwie wzrośnie, 
ale co najważniejsze dla mieszkańców gminy Bolesław i po-
wiatu olkuskiego – cały ruch z centrum Bolesławia zostanie 
wyprowadzony, a komfort życia mieszkańców na pewno się 
poprawi – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

– Temat konieczności budowy drogi, która znacznie 
zmniejszyłaby natężenie ruchu, szczególnie ciężarowego, 
w centrum Bolesławia oraz tzw. „Ćmielówce”, ułatwiłaby 
dojazd do firm w Bukownie bez stwarzania uciążliwości 
dla mieszkańców Bolesławia oraz odblokowałaby nowe 

tereny inwestycyjne w Gminie Bolesław, był podejmo-
wany wielokrotnie – przypomina wójt gminy Bolesław 
Krzysztof Dudziński

4 lipca 2019 roku doszło do zawarcia trójstronnego po-
rozumienia pomiędzy Zarządem Zakładów Górniczo-Hutni-
czych „Bolesław” w Bukownie, Starostą Powiatu Olkuskiego 
a Wójtem Gminy Bolesław. Na jego podstawie zlecono opra-
cowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej drogi 
(łączącej ul. Główną w Bolesławiu – okolice skrzyżowania 
z ul. Kluczewską, z ulicą Kolejową w Bukownie – w okolicach 
strefy aktywności gospodarczej). Podjęto wówczas decyzję, 
że nowo projektowana droga będzie kategorii powiatowej.

Razem jesteśmy silniejsi. 
Środki na inwestycję

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w przypadku 
wielu inwestycji stał się narzędziem, dzięki któremu uda-
ło się zrealizować inwestycje, które od wielu lat czekały 
na swoją kolej. Z drugiego naboru w 2020 roku gmina Bo-
lesław pozyskała na inwestycję pod nazwą „Budowa nowej 
drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K 
w rejonie SAG w Bukownie) na terenie gminy Bolesław” 
6 mln zł. Środki te zostały następnie przekazane na rzecz 
powiatu olkuskiego, który prowadzi inwestycję, jako dota-
cja i wkład gminy w realizację projektu.

– To przykład projektu w imię zasady: „Razem jesteśmy 
silniejsi” – dobrej współpracy administracji rządowej i sa-
morządowej, a także dobrego i konstruktywnego współ-
działania samorządów różnych szczebli. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że obwodnica Bolesławia ma zna-
czenie dla całego regionu. To kwestia nie tylko komfortu 
codziennego korzystania z dróg, ale nade wszystko bez-
pieczeństwa wszystkich ich użytkowników. Dlatego też 
wspólnie z Ministrem Jackiem Osuchem dokładaliśmy 
wszelkich starań, aby wesprzeć jej realizację – dodaje wo-
jewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Inwestycja będzie kosztować, wraz z nadzorami: inwe-
storskim i autorskim, 7 512 007,38 zł. Brakującą kwotę Gmi-
na Bolesław zabezpieczyła stosowną uchwałą. Pochodzi 
ona z niezaangażowanych wolnych środków budżetowych – 
mówi wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

Prace trwają
– Umowę na realizację inwestycji podpisano 

w październiku 2021 roku, z terminem realizacji 
do października 2022 roku. Długość budowanej drogi 
to ok. 2 km od skrzyżowania ul. Kluczewskiej i Głów-
nej w Bolesławiu do Strefy Aktywności Gospodar-
czej w Bukownie. Wartość robót to kwota niespełna 
7,5  mln zł. Do dziś wykonano wycinkę drzew z kar-
czowaniem pni, przepusty drogowe DN1200 w km 
0+157,00, DN1000 w km 1+597,76 oraz DN 1200 w km 
0+723,75. Aktualnie na całym odcinku są realizowane 
roboty ziemne – opisuje dyrektor Zarządu Drogowe-
go w Olkuszu Paweł Pacuń.

Inwestycja obejmuje także budowę skrzyżowania 
zwykłego z ul. Parkową, budowę skrzyżowania o ruchu 
okrężnym na połączeniu z ul. Kolejową w Bukownie, 
budowę poboczy, rowów przydrożnych, przepustów, 
kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz 
zjazdów publicznych.

Inwestycje lokalne, czyli 
inwestycje blisko ludzi

– Łącznie do gminy Bolesław z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych trafiła kwota 14 572 166 zł (w ramach 
wszystkich naborów). Katalog inwestycji, które otrzymały 
dofinansowanie, to nie tylko te związane z infrastrukturą 
drogową, ale także szereg innych, służących mieszkańcom, 
jak termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej czy 
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu 
– przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Rządowe środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w po-
wiecie olkuskim zostały przeznaczone również na rozwój 
sieci kanalizacyjnej czy gruntowną modernizację obiektów 
użyteczności publicznej. Np. w Kluczach RFIL to budowa no-
woczesnej i w pełni funkcjonalnej hali sportowej. Do tej pory 
Mieszkańcy gminy nie mieli takiego obiektu. RFIL to też m.in. 
stworzenie trasy pętli ścieżki rowerowej prowadzącej do tzw. 
„Róży Wiatrów” przez teren Pustyni Błędowskiej oraz wytwo-
rzenie infrastruktury towarzyszącej dla potrzeb rowerzystów, 
a także budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami 
na „Czarnej Górze” w Olkuszu wraz z zapleczem sędziow-
skim. Bo inwestycje lokalne to zadania bliskie mieszkańcom 
Małopolski i realnie wpływające na jakość ich życia – podkre-
śla wiceminister Jacek Osuch.

– Warto też przypomnieć o zadaniach, które w powie-
cie olkuskim udało się zrealizować dzięki Rządowemu 
Funduszowi Rozwoju Dróg. Łącznie to niemal 77,2 mln zł 
z wszystkich dotychczasowych naborów, w tym prawie 
41 mln zł z ostatniego naboru na rok 2022. A wśród in-
westycji także takie projekty drogowe, które przyniosą 
oddech ulgi mieszkańcom. Tylko na budowę wiaduktu 
w Bukownie przeznaczyliśmy kwotę prawie 24 mln zł, 
aby i ta inwestycja – równie wyczekiwana jak obwodnica 
Bolesławia – stała się w końcu faktem – podsumowuje 
wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
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KLUCZE
A.N.Q.A.

W miniony piątek, 20 maja 
2022 r., w  centrum Klucz, spłonął 
osobowy minibus. W wyniku zda-
rzenia nikt nie poniósł obrażeń. 
Szkody zostały wstępnie oszaco-
wane na 200 tys. zł.

W miniony piątek po południu 
dostaliśmy od jednego z  naszych 
Czytelników zdjęcie spalonego mi-
nibusu, który stał na poboczu drogi 
w  centrum Klucz. Jak informują 
przedstawiciele Policji, do pożaru 
doszło po godzinie 15:00 na przy-
stanku autobusowym na drodze 
wojewódzkiej nr 791 przy ulicy 
Zawierciańskiej w Kluczach.

– Po otrzymaniu zgłoszenia o  pa-
lącym się busie dyżurny olkuskiej ko-

mendy na miejsce skierował policyjny 
patrol. Jak ustalili policjanci, kierowca 
Sprintera jadąc od Olkusza w  stronę 
Zawiercia, zauważył, jak spod jednego 
z  kół wydobywa się dym. Zjechał on 
na pobliski przystanek i zatrzymał swój 

pojazd. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 
W tej sprawie prowadzone jest dochodze-
nie i dopiero po jego zakończeniu będzie 
można mówić o przyczynie i dokładnych 
okolicznościach tego zdarzenia – rela-
cjonuje podkom. Katarzyna Matras, 

oficer prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu.

Busem podróżował tylko kierują-
cy tym pojazdem, przed przyjazdem 
strażaków opuścił palący się pojazd. 
– Po przybyciu na miejsce zdarzenia kie-
rujący działaniem ratowniczymi zastał 
busa całkowicie objętego ogniem. Dzia-
łania straży pożarnej polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia przed 
dostępem osób postronnych i  podaniu 
dwóch prądów piany ciężkiej w natarciu 
na palący się pojazd. W wyniku pożaru 
powstała plama substancji ropopo-
chodnej na drodze o długości ok. 800 m 
i szerokości około 1 m, która została usu-
nięta przy użyciu sorbentu oraz piasku 
– mówi bryg. Marcin Maciora, dowódca 
Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP 
w Wolbromiu.

Pożar minibusa w Kluczach
We wtorkowy poranek na placu 

KP PSP w Olkuszu zebrali się strażacy 
oraz zaproszeni goście. – Celebrujemy 
kilka uroczystości. Po dwóch latach 
przerwy, zgodnie z  ceremoniałem 
możemy przeprowadzić Powiatowy 
Dzień Strażaka. Na Ziemi Olkuskiej 
obchodzimy też 30 – lecie PSP. W ten 
jubileusz wspaniale wpisuje się służ-
ba komendanta Zbigniewa Września, 
który miesiąc po ustanowieniu PSP 
wstąpił w  szeregi kadetów Szkoły 
Aspirantów w  Krakowie i  potem 
rozpoczął służbę w  ówczesnym wo-
jewództwie katowickim. Po trzech 
latach rozpoczął służbę na Ziemi 
Olkuskiej i  pełnił ją nieprzerwanie 
przez 27 lat. Proszę nie zapominać 
o  olkuskich strażakach i  odwiedzać 
komendę – mówił podczas uroczysto-
ści nadbryg. Piotr Filipek, Małopolski 
Komendant Wojewódzki PSP.

Z a n i m  j e d n a k  p o ż e g n a n o 
komendanta, uhonorowano za-
służonych funkcjonariuszy. Złotą 
Odznaką Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej wyróżniono st. 
bryg. Zbigniewa Września; srebrną: 
mł. kpt. Alberta Barczyka, mł. kpt. 
Marcina Zębalę i  druha Grzegorza 
Ziarno, a brązową: asp. Rafała Kanię, 
Wawrzyńca Dybała oraz Stanisława 
Góździa. Dyplomem za wzorową 
postawę i   wysokie osiągnięcia 
w  realizacji zadań służbowych wy-
różniono st. kpt. Pawła Papaja. 
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa 
otrzymali: złoty – mł. bryg. Grzegorz 
Szczepara, a srebrne – st. kpt. Paweł 
Papaj i mł. kpt. Patryk Krzykawski. 
Odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa 
Ziemi Olkuskiej uhonorowano ks. 
bryg. Władysława Kuliga.

Tradycyjnie strażackie święto 
było okazją do wręczenia awansów. 
Do stopnia starszego brygadiera awan-
sowany został bryg. Zbigniew Wrze-
sień, do stopnia starszego kapitana 
– kpt. Mateusz Podsiadło i kpt. Krzysz-
tof Pałka, do stopnia kapitana – mł. 
kpt. Przemysław Ścigaj i mł. kpt. Adam 
Janik, do stopnia starszego aspiranta – 
asp. Dawid Barczyk i asp. Paweł Pałka, 
a do stopnia aspiranta – mł. asp. Rafał 
Kania. Na starszych ogniomistrzów 
awansowano ogn. Krzysztofa Pasicha 
i ogn. Sławomira Knapa; na ogniomi-
strzów – mł. ogn. Grzegorz Mola, mł. 
ogn. Michała Wojtonia oraz mł. ogn. 
Krystiana Redwana; na młodszych 
ogniomistrzów – st. sekc. Piotra Mola, 
st. sekc. Łukasza Kordaszewskiego, st. 
sekc. Damiana Dabka i st. sekc. Mar-
cina Bratka, a na starszego sekcyjnego 
– sekc. Przemysława Czapnika.

Podczas święta strażackiej braci 
nie mogło zabraknąć życzeń od przy-
byłych gości. – Szanowni Strażacy, 
Drodzy Druhowie Ochotnicy, pra-
cownicy administracji i  obsługi 

Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Olkuszu! Wa-
sza praca i  poświęcenie zasługuje 
na najwyższe uznanie. Jako gospo-
darz powiatu, w  imieniu własnym, 
a także wicestarosty Pauliny Polak, 
Zarządu i Rady Powiatu w Olkuszu, 
burmistrza i  wójtów gmin powiatu 
olkuskiego oraz służb powiatowych 
– chcielibyśmy wyrazić wdzięczność 
za wasze zorganizowanie i  zaan-
gażowanie. Wasze ciężka praca 
zwłaszcza w  dobie pandemii czy 
przy uruchomieniu i  zabezpiecze-
niu powiatowego miasteczka dla 
uchodźców była bezprecedensowa 
i  na zawsze zapisze się na kartach 
historii powiatu. Życzymy Wam. 
aby wasza służba każdego dnia była 
odbierana z należytym szacunkiem 
– mówił starosta Bogumił Sobczyk.

Trudna praca strażaków kojarzy 
się przede wszystkim z pożarami czy 
wypadkami. W minionych tygodniach 
formacja ta świetnie sprawdza się 
w  pomocy naszym sąsiadom zza 
wschodniej granicy, którzy uciekli 
do Polski przed wojną. – Ostatnie 
lata i  wyzwania, z  którymi przyszło 
nam się mierzyć pokazały, że wachlarz 
zadań służb jest bardzo szeroki. Dzię-
ki gotowości i  odwadze strażaków 
i druhów uchodźcy wojenni z Ukrainy 
znaleźli schronienie w  wielu remi-
zach OSP, w tym na terenie powiatu 
olkuskiego. Nieoceniona była także 
pomoc w  organizacji miasteczka 
namiotowego na peronie LHS w Olku-
szu. Doskonała współpraca, przekła-
dająca się na efektywne reagowanie 
wszędzie tam, gdzie pomoc jest po-
trzebna natychmiast, może stanowić 
wzór dla innych jednostek – mówił 
wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Parlamentarzyści, samorządow-
cy, szefowie miejscowych instytucji 
i firm – jednym słowem wszyscy za-
przyjaźnieni i współpracujący od lat 
ze strażakami otrzymali symboliczne 
pamiątki. To także nieodłączna część 
strażackiego święta.

Zwieńczeniem wtorkowych uro-
czystości było pożegnanie odcho-
dzącego na emeryturę komendanta. 
- Dziękuję, że jesteście tu dziś ze mną. 
Chciałbym, aby druhowie zapamiętali 
mnie jako tego komendanta, który robił 
wszystko, by pomóc, a nie zaszkodzić. 
Wszystkim Wam bardzo dziękuję - 
powiedział st. bryg. Zbigniew Wrzesień. 

Tego dnia padło wiele ciepłych 
słów pod adresem odchodzącego 
szefa strażaków. Życzeniom i podzię-
kowaniom nie było końca. Obowiązki 
komendanta pełni teraz bryg. Michał 
Polak, dotychczasowy zastępca ko-
mendanta KP PSP w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje

Strażackie święto...
ciąg dalszy ze str 1
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„Ja, żołnierz Wojska Polskie-
go, przysięgam służyć wiernie 
Rzeczypospolitej Polskiej, bronić 
jej niepodległości i  granic. Stać 
na straży Konstytucji ,  strzec 
h o n o r u  ż o ł n i e r z a  p o l sk i e g o , 
sztandaru wojskowego bronić. 
Za sprawę mojej Ojczyzny, w  po-
trzebie krwi własnej ani życia nie 
szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg” 
– Słowa tej przysięgi wybrzmia-
ły doniośle w  minioną sobotę 
na olkuskim rynku. W  tym dniu 
szeregi 11  Małopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej poszerzyły 
się o  ponad 100 kolejnych prze-
szkolonych żołnierzy.

W minioną sobotę, 21 maja 
2022 r., na olkuskim rynku odbyło 
się święto 11 Małopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Obchodzone 
jest ono na część wydarzeń, jakie 
miały miejsce w nocy z 21 na 22 maja 
1944 r. Na polach koło Wierzbna 

niedaleko Bochni dwa brytyjskie 
samoloty dokonały wtedy zrzutu 
grupy polskich spadochroniarzy, 
wśród których znajdował się m.in. 
ostatni komendant Armii Krajowej 
Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”. 
To właśnie jego imię nosi dziś 11 
Małopolska Brygada Obrony Tery-
torialnej.

– 11 Małopolską Brygadę Obrony 
Terytorialnej budujemy na solidnym 
fundamencie: wartościach i zasadach, 
które są dla nas, „Terytorialsów” dro-
gowskazem. Na nich budujemy także 
społeczną odpowiedzialność za miesz-
kańców województwa małopolskiego. 
Terytorialność jest dla nas kluczem. 
To nie tylko obszar na mapie, czy 
odległość z domu do pracy. To przyna-
leżność do regionu i zamieszkującej go 
społeczności, z której się wywodzimy, 
którą znamy „jak własną kieszeń”. 
Naszą misją jest obrona i wspieranie 
lokalnych społeczności, czyli reagowa-
nie w  sytuacjach klęsk żywiołowych, 
katastrof czy też wypadków – infor-
mują przedstawiciele formacji.

W minioną sobotę powiększy-
ła się ona o  ponad 100 kolejnych 
przeszkolonych żołnierzy. – Takie 
uroczystości jak dzisiejsza przysięga 
11  Małopolskiej  Brygady Obrony 
Terytorialnej są okazją, by głośno po-
wiedzieć: warto być dumnym z wojska 
polskiego! Warto być dumnym z  pol-
skiego munduru! Warto być dumnym 
z każdego, kto wypowiada słowa: „Ja, 

żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam 
służyć wiernie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, bronić jej niepodległości i granic! 
”– mówił w trakcie uroczystości wo-
jewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wśród ponad 1400 żołnierzy 
11 MBOT są osoby o  różnych do-
świadczeniach i zainteresowaniach, 
będący przedstawicielami różnych 
zawodów. Łączy ich jeden nadrzęd-

ny cel: wierna służba Ojczyźnie, 
czego od lat dają dowód podczas 
wykonywanych przez siebie zadań. 
– „Terytorialsi” jak zawsze są gotowi 
i zawsze blisko, o czym w Małopolsce 
można było się przekonać wielokrotnie. 
Czekamy na wszystkich patriotów 
z  Małopolski, którzy chcieliby wejść 
w  nasze szeregi. Każdy może dołożyć 
cząstkę siebie w służbie naszej Ojczyź-
nie – podkreśla dowódca 11 MBOT 
płk Marcin Siudziński.

Lista dotychczasowych zasług 
jednostki na terenie naszego wo-
jewództwa jest długa. – Od blisko 
trzech miesięcy wspierają administra-
cję rządową i  władze samorządowe 
w  udzielaniu pomocy uchodźcom 
wojennym z Ukrainy. W ubiegłym roku 
nieśli pomoc poszkodowanym m.in. 
przez wichury w powiecie nowosądec-
kim, powodzianom z gminy Łapanów 
i okolic Myślenic oraz ofiarom pożaru 
w  Nowej Białej – wylicza Łukasz 
Kmita. – Dziękuję za dotychczasowe 
działania na rzecz naszej lokalnej 
społeczności. W dniu Waszego święta 

pragnę złożyć życzenia wszelkiej 
pomyślności oraz spełnienia w  życiu 
zawodowym i  prywatnym. Dziękuję 
również rodzinom wszystkich żoł-
nierzy.  Domyślam się,  jak trudne 
może być oczekiwanie na ich powrót 
ze służby, a zarazem jestem przekona-
ny, jak wielką dumę odczuwa rodzina 
żołnierza Wojska Polskiego – dodaje 
wojewoda Łukasz Kmita.

Podczas sobotnich uroczystości 
odbył się pokaz musztry paradnej 
w  wykonaniu uczniów klas mun-
durowych, defilada pododdziałów 
małopolskiej jednostki oraz po-
kaz sprzętu służb mundurowych. 
Najmłodsi uczestnicy wydarzenia 
wzięli udział w specjalnie przygoto-
wanych grach i zabawach. Na chęt-
nych czekała żołnierska grochówka. 
Organizatorami wydarzenia byli 
wojewoda małopolski Łukasz Kmita 
oraz dowódca 11 MBOT płk Marcin 
Siudziński.

Warto być dumnym z polskiego wojska! 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Klucze

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) i Uchwał:
– Nr LIV/335/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Klucze – w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C,
– Nr LIV/336/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Klucze – część A i C,
– Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze, Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 
roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Klucze, Nr XLIII/266/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXII/145/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Klucze, Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze, oraz Nr XXXII/211/2020 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 roku,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- Gminy Klucze – część A i C dla infrastruktury turystycznej w rejonie Pustyni Błędowskiej,
- Gminy Klucze – w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C dla infrastruktury turystycznej w rejonie Pustyni 

Błędowskiej,
- Gminy Klucze – część D2, D4, D5, D6, D7

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się
w dniach od 7 czerwca do 28 czerwca 2022 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

(oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się
13 czerwca 2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
klucze@gmina-klucze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2022 roku z podaniem nazwiska, imienia, 
nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany 

planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków 
do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w.

Wójt Gminy Klucze

/-/Norbert Bień

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Gmina Klucze z siedzibą ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. (32) 642-85-08,  

mail: klucze@gmina-klucze.pl.
3. Dane są podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 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 braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
6. Składający uwagę 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 ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, przez tel. +48 32 642 85 08, mail: iod@gmina-klucze.pl
Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.gmina-klucze.pl/art2745,klauzula-informacyjna oraz w sie-

dzibie Administratora: ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

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).
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POD NASZYM PATRONATEM

OLKUSZ
A.N.Q.A.

Każda wojna ma swoich bo-
haterów. Jedni walczą na froncie, 
a  inni pomagają bezinteresow-
nie jej ofiarom. Od pierwszych 
chwil konfliktu w pomoc naszym 
wschodnim sąsiadom zaanga-
żowało się grono wolontariuszy 
skupione w  nieformalnej gru-
pie „Olkusz pomaga Ukrainie”. 
Od tego czasu udało im się wysłać 
w rejon ogarnięty walkami setki 
ton darów. W  minioną sobotę 
z naszego miasta wyruszył kolej-
ny transport.

Wojna za naszą wschodnią 
granicą trwa już trzy miesiące. 
Od pierwszych dni rosyjskiej agresji 
mieszkańcy naszego miasta hojnie 
wspierają obywateli napadniętej 
Ukrainy. Już 24 lutego, w pierwszym 
dniu konfliktu zbrojnego, człon-
kowie Stowarzyszenia Inicjatyw 
Młodzieży Olkuskiej zainicjowali 
wraz z burmistrzem Miasta i Gminy 
Olkusz Romanem Piaśnikiem po-
wołanie „sztabu” w pomieszczeniu 
przy ulicy 1000-lecia 15C w  Ol-
kuszu. W  ten sposób błyskawicz-
nie powstała pierwsza inicjatywa 
charytatywna w  naszym mieście 
ukierunkowana na pomoc Ukrainie.

Wszystkie ręce na po-
kład

– Odbyłem wtedy rozmowy z Urzę-
dem Miasta, Starostwem Powiatowym, 
lokalnymi aktywistami. Wszystkich 
zebrałem w  grupie na Facebooku, 
wyjaśniając, że pamiętam konflikt 
w Donbasie i że natychmiastowe przy-
gotowania są niezbędne, ponieważ 
w  niedługim czasie możemy się spo-
dziewać ogromnej ilości uchodźców 
– relacjonuje dr Mateusz Kamionka, 
specjalista w tematyce wschodniej, 
wiceprzewodniczący stowarzysze-
nia SIMO.

Niestety obawy te szybko się 
potwierdziły.  Już w  kole jnych 
dniach wojny do Olkusza zaczęły 
docierać pociągi z  uchodźcami. 
Dzięki wcześniejszemu przygoto-
waniu i współpracy grupy wolonta-
riuszy, tłumaczy i przede wszystkim 
ogromnemu zaangażowaniu Staro-
stwa Powiatowego w Olkuszu oraz 
Urzędu Wojewódzkiego, udało się 
zagwarantować bezpieczeństwo 
tysiącom uciekającym od śmier-
ci obywateli Ukrainy. – To było 
wspaniałe: wojewoda, władze samo-
rządowe, pracownicy urzędów, ale 
też wolontariusze, tłumacze, służby 
porządkowe, policja, Wojska Obrony 
Terytorialnej, oni wszyscy pomagali 
jak mogli – mówi dr Kamionka.

Za pośrednictwem facebooko-
wej grupy „Olkusz pomaga Ukra-
inie” zgłosiło się około 300 osób, 
chętnych pomóc w punkcie zbiórki, 
przy segregacji ubrań oraz przy po-
ciągach z  uchodźcami. – Niektórzy 
wolontariusze spędzali w  „sztabie” 
więcej czasu niż w domu. Stworzyliśmy 
silny zespół, który był w  gotowości 
przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Je-
stem szczęśliwa, że spotkałam takich 
ludzi na swojej drodze, szkoda, że przy 

takich okolicznościach. Zaangażowa-
nie i gotowość niesienia bezinteresow-
nej pomocy zdumiewają mnie do tej 
pory W  owym czasie powstawały też 
kolejne inicjatywy pomocowe. Coraz 
więcej stowarzyszeń i fundacji zaczy-
nało pomagać. Wyjeżdżali na granicę, 
gdzie zasilali grono aktywistów z ca-
łego kraju. Ale dla nas wtedy liczyło 
się to, co się dzieje w  Olkuszu oraz 
na terenach, które dopadła rosyjska 
okupacja – mówi Olga Kamionka, 
prezes stowarzyszenia SIMO.

Pomoc dla najbardziej 
potrzebujących

Wsparcie z  naszego miasta 
trafiało nie na zachodnią Ukrainę, 
ponieważ bardziej było ono potrzeb-
ne na wschodzie. Jak to wyglądało 
w praktyce? Jak relacjonują wolon-
tariusze, dary z olkuskiego punktu 
docierały najczęściej do kursowych 
autobusów. We Lwowie były zaś 
przeładowane dalej na wschód. 
Dzięki temu od pierwszych dni 
pomoc z Olkusza trafiała do odda-
lonego o 1200 km Nieżyna, leżącego 
nieopodal Czernihowa oraz w oko-
lice Sum. – Pamiętam jak jednego 
dnia dotarły agregaty prądotwórcze 
z  Olkusza do Nieżyna. To był jakiś 
niesamowity cud! W tym samym dniu 
Rosjanie ostrzelali elektrownie. Nasze 
agregaty trafiły bezpośrednio do szpi-
tala. Pozwoliło to uratować niejedno 
życie !  –  wspomina dr  Mateusz 
Kamionka.

Z biegiem czasu system trans-
portu został udoskonalony. Dzięki 
nawiązanym kontaktom, towar 
trafiał nie tylko do Nieżyna, czy 
Ochtyrki, ale także na front w oko-
lice miasta Rubieżne, gdzie pomoc 
była najważniejsza. W  międzycza-
sie w  Olkuszu powstał pilotażowy 
darmowy „sklepik”, gdzie dzięki 
pomocy m.in. z  Niemiec, Francji, 
Włoch, Hiszpanii, Anglii i Kanady, 
niesiona była różnoraka pomoc. 
Podsumowaniem olkuskiej go-
ścinności był piknik dla obywateli 
Ukrainy mieszkających w  naszym 
powiecie, który odbył się w kwietniu 
pod zamkiem w  Rabsztynie. Brało 
w nim udział ponad sto osób.

Dobrze zorganizowana 
współpraca

Jak informują organizatorzy 
pomocy, są oni w stałym kontakcie 
z  licznymi organizacjami pozarzą-
dowymi w Ukrainie, z którymi mają 
podpisane oficjalne dokumenty 
o  współpracy. Aktualnie, nawet 
na terenach wyzwolonych, sytuacja 
jest stabilna. Ukraińcy dziękują 
olkuszanom za pomoc i  doceniają 
polski wkład w ich heroiczną obro-
nę. Podkreślają równocześnie, że te-

raz pomoc powinna być kierowana 
przede wszystkim do żołnierzy.

– Nie robiliśmy tego dla sławy, ani 
dla pieniędzy. Do końca maja działać 
będą punkty przyjmowania pomocy 
i wydawania odzieży i kosmetyków dla 
obywateli Ukrainy w Olkuszu. Od 24 
lutego, czyli od początku wojny, jako 
jedni z pierwszych w kraju zaczęliśmy 
dostarczać pomoc na wschodnią i Pół-
nocną Ukrainę bezpośrednio. Od tego 
czasu wysłaliśmy już ponad 200 ton 
pomocy w  najdalsze zakątki kraju – 
podkreśla Tomasz Witecki, jeden 
z koordynatorów akcji.

Kolejny transport
W minioną sobotę z  Olkusza 

wyruszył kolejny transport. Dotrze 
on do regionu Czernihowskiego 
i Sumskiego. Zgromadzone na cię-
żarówce 2,5 tony darów rozdyspo-
nowane zostaną m.in.: do domu 
dziecka w  mieście Nieżyn, domów 
spokojnej starości w  całym obwo-
dzie Czernihowskim oraz do akade-
mików Niżyńskiego Uniwersytetu 
Państwowego, gdzie obecnie zakwa-
terowane są osoby, które straciły 
dach nad głową w  czasie bombar-
dowań Czernihowa. Wsparcie otrzy-
mają również oddalone od miast 
wioski, pozbawione jakiegokolwiek 
kontaktu z  resztą kraju w  okresie 
okupacji. Część pomocy trafi także 
do wojska. Na liście jednostek, które 
mają otrzymać wsparcie, znalazł 
się 163 i 128 Batalion Obrony Tery-
torialnej oraz jednostki działające 
w pierwszej linii frontu: 93 Brygada, 
91 Pułki i 54 Batalion.

W sobotnim transporcie zna-
lazły się, oprócz jedzenia i  kosme-
tyków, takie rzeczy jak: rękawiczki 
taktyczne, ochraniacze na kolana 
i  łokcie, paliwo turystyczne, płyny 
i   spraye na komary i   kleszcze, 
karimaty, śpiwory, namioty, buty 
taktyczne, krótkofalówki, plecaki 
wojskowe, bielizna, specjalistyczne 
plecaki ratownicze, peleryny prze-
ciwdeszczowe, tabletki na alergie, 
powerbanki, bandaże taktyczne czy 
okulary ochronne. – Chylimy czoła 
darczyńcom, sponsorom a  przede 
wszystkim naszym fantastycznym 
wolontariuszom, którzy poświęcili 
swój wolny czas dla pomocy bliźnim! 
Olkusz, jako wspólnota mieszkań-
ców, spełnił swój obowiązek wobec 
człowieczeństwa. Miejmy nadzieję, 
że na podobne wyzwania będziemy 
czekać bardzo długo – podsumowują 
Olga i Mateusz Kamionkowie.

Fot.: FB Olkusz pomaga Ukrainie

Od trzech miesięcy 
pomagają Ukrainie

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Po dwóch latach przerwy w Ol-
kuszu powraca budżet obywatelski. 
Kwota na zwycięskie projekty BO 
2023 to 1 mln złotych. Co się zmieni-
ło i jaki jest harmonogram?

Nowością jest podział środków 
na zadania realizowane na osiedlach 
i  w sołectwach. Zgodnie z  przyjętą 
właśnie przez Radę Miejską uchwałą, 
na projekty realizowane na terenie 
osiedli przypada 700 tys. złotych (400 
tys. zł na projekty powyżej 25 tys. do 50 
tys. zł; 200 tys. zł na projekty powyżej 5 
tys. do 25 tys. zł; 100 tys. zł na projekty 
do 5 tys. zł).

300 tys. złotych to kwota na zda-
nia realizowane na terenie sołectw: 150 
tys. zł na projekty powyżej 25 tys. do 50 
tys. zł; 100 tys. zł na projekty powyżej 5 
tys. zł do 25 tys. zł; 50 tys. zł na projekty 
do 5.000,00 zł.

Zakres zgłaszanych pomysłów 
musi mieścić się w  zadaniach wła-
snych gminy, przy czym projekty 
powyżej 5 tys. zł muszą być projektami 
inwestycyjnymi. Maksymalny sza-
cunkowy koszt realizacji to 50 tys. zł. 
Oczywiście inicjatywy powinny być 
ogólnodostępne i  nieodpłatne dla 
mieszkańców, wykonane w  ciągu 
jednego roku budżetowego, zgodne 
z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego i zlokalizowane 
na terenie na którym gmina zgodnie 
z obowiązującym prawem może wy-
datkować środki publiczne.

Każdy mieszkaniec miasta i gmi-
ny Olkusz będzie mógł złożyć dowolną 
liczbę projektów (w przypadku osoby 
niepełnoletniej konieczna jest zgoda 
opiekuna). Każdy projekt musi poprzeć 
co najmniej 15 mieszkańców. Wnioski 
zostaną sprawdzone pod względem 
formalnym i merytorycznym.

Głosowanie przebiegnie na dwa 
sposoby: złożenie karty do glosowania 
w wyznaczonych punktach lub na stro-
nie internetowej. Możliwe jest głoso-
wanie na maksymalnie trzy projekty.

– Do realizacji przekazywane 
są te projekty, które uzyskały najwięk-
szą liczbę głosów, aż do wyczerpana 
środków w  budżecie obywatelskim 
w poszczególnych pulach – czytamy 
w uchwale. W przypadku projektów, 
które mają tyle samo punktów, o ko-
lejności decyduje losowanie, które 
przeprowadza Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego.

A jak przedstawia się harmono-
gram? Od 20 czerwca do 15 lipca trwać 
będzie kampania informacyjna doty-
cząca budżetu obywatelskiego, wtedy 
też można będzie zgłaszać zadania. 
W tym czasie zostanie uruchomiona 
strona internetowa www.obvwatel-
ski.umig.olkusz.pl oraz doradztwo 
bezpośrednie (telefoniczne i mailowe) 
w zakresie przygotowania projektów 
do budżetu obywatelskiego. Od polowy 
lipca do 29 sierpnia m.in. potrwa ana-
liza zgłoszonych wniosków. Do końca 
września będzie znana lista projektów 
do glosowania, które potrwa od 10 
do 21 października. Wyniki poznamy 
do 28 października.

Wszystkie informacje, formularze 
i regulamin dostępny będzie na stro-
nie: www.obywatelski.umig.olkusz.pl.

Jak oceniacie BO w  Olkuszu? 
Weźmiecie udział? Czekamy na Wa-
sze komentarze!

Wraca budżet 
obywatelski!

OLKUSZ
LKS Kłos Olkusz

W Olkuskiej hali MOSiRu 
w  dniach 4-5 czerwca odbędą się 
Mistrzostwa Polski w  tenisie sto-
łowym w  kategorii Żacy. Zawody 
rozpoczynają się 4.06 (sobota) 
o  godzinie 9.00 i  będą trwały aż 
do rozegrania wszystkich gier 
w tym dniu. Tak samo w niedzielę 
5.06 (niedziela).

W zawodach gra po 64 osoby 
w  kategorii dziewcząt i  chłopców 

wyłonionych w  drodze eliminacji 
wojewódzkich i  rankingu Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego.

Organizatorem zawodów jest 
Polski Związek Tenisa Stołowego 

a  współorganizatorami Krakowski 
Okręgowy Związek Tenisa Stoło-
wego, MOSiR Olkusz i  LKS „Kłos” 
w Olkuszu.

Patronat honorowy nad Mi-
strzostwami objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz, a patronat medialny 
Przegląd Olkuski.

Wszystkich chętnych obejrzenia 
dobrego tenisa stołowego w  tej ka-
tegorii wiekowej zapraszamy na te 
mistrzostwa, wstęp bezpłatny.

Mistrzostwa Polski 
w Tenisie Stołowym

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. 
Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. 
Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. 
Matka to też czasem ster, który pilnuje byś nie zatopił się. 
Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam dni. 
Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. 
Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił, 
Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. 
Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. 
Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. 
Matka to też czasem ster, który pilnuje byś nie zatopił się. 
Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam dni. 
Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. 
Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił, 
Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

Najlepsze życzenia dla wszystkich matek składa 

Radny Sejmiku Małopolskiego

 Andrzej Wójcik

Jak informują organizato-
rzy pomocy, są oni w sta-
łym kontakcie z licznymi 
organizacjami pozarządo-
wymi w Ukrainie, z którymi 
mają podpisane oficjalne 
dokumenty o współpracy. 
Aktualnie, nawet na terenach 
wyzwolonych, sytuacja jest 
stabilna. Ukraińcy dziękują 
olkuszanom za pomoc i do-
ceniają polski wkład w ich 
heroiczną obronę.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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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 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 piekar-
ni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: 
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 derma-
tolog, wenerolog, specjalista medycyny 
estetycznej – dermatologia lecznicza, dzie-
cięca, kriochirurgia, badanie i usuwanie 
znamion barwnikowych, pełny zakres der-
matologii estetycznej – botox, kwas hia-
luronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 
- odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guz-
ków 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 KOŃCA 
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 Do-
rota Nowak. Diagnostyka oraz leczenie 
cukrzycy i jej powikłań. Możliwość kon-
sultacji dietetycznych. Olkusz, ul. Żerom-
skiego 4/28. Rejestracja telefoniczna w 
godz. 9-13: diabetolog- 505 163 293, die-
tetyk- 515 427 770.

DIETETYK
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 Me-
dyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja 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-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista 
psycholog kliniczny, certyfikowany psy-
choterapeuta uzależnień. Psychoterapia 
osób uzależnianych, współuzależnionych 
oraz DDA. Porady psychologiczne oraz 
wsparcie osób w kryzysie psychologicz-
nym. Psychologiczna diagnoza 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. 
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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 wykonywanie 
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., radio-
log. Wt., czw. – Przychodnia „Escu-
lap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok 
„Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.  
32 643 38 46, 600 249 359. 

REKLAMA

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

27.05 Apteka, ul. Nullo 2 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

28.05	 Apteka	Słoneczna,	ul.	Orzeszkowej	22	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

29.05	 Apteka,	ul.	Piłsudskiego	22	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

30.05	 Apteka	Słoneczna,	ul.	Skwer	6	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

31.05	 Apteka	Ziko,	ul.	K.K.	Wielkiego	24	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

1.06	 Apteka	Euro,	ul.	Rabsztyńska	2	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

2.06	 Apteka,	Al.	1000-lecia	17	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

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.:

660 399 002

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.

6 czerwca - Kraków    7 czerwca - Wadowice, Jaworzno
, Oświęcim   9 czerwca- Tarnów, Rzeszów8 czerwca - Olkusz

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

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.

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

Maria Trzcionkowska
lek. dentysta

Specjalistyczna 
praktyka lekarska

Tel. 606 305 405

Gabinet Ortopedyczny

Robert Kubat
lek. med.

specjalista ortopeda

Olkusz, ul. Króla K. Wielkiego 64

I piętro, gabinet nr 13

Tel. 32 645 4470, 695 514 481, 661 292 159

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
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W minioną niedzielę, 22 maja 
2022 r., na scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury w  Olkuszu odbyła się XII 
Olkuska Noc Teatru, która tym razem 
nosiła podtytuł „Zanurzona w sło-
wach”. Fani teatru, po dwuletniej prze-
rwie, spotkali się z Grupą Teatralną 
Glutaminian Sodu, Teatrem Czwarta 
Scena oraz Teatrem OdRuchu.

Olkuska Noc Teatru to wydarzenie 
organizowane w naszym mieście od 13 
lat. Przez ten czas na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w  Olkuszu zapre-
zentowano aż 34 spektakle. W ramach 
imprezy Srebrny Gród odwiedziły m.in. 
grupy teatralne ze Skawiny, Krakowa, Ja-
worzna, Raciborza czy Rybnika. W tym 
roku olkuskie święto teatru wyjątkowo 

odbyło się w maju, a nie na przełomie 
marca i kwietnia, kiedy to obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Teatru.

Tegoroczna edycja wydarzenia no-
siła podtytuł „Zanurzona w słowach”. 
Jako pierwsi przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpili gospodarze, czyli 
Grupa Teatralna Glutaminian Sodu. 
Ich najnowszy spektakl „Wszystko 
jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi” 
opowiada o społeczeństwie żyjącym 
w mentalnym oderwaniu od tragedii, 
które toczą się w  innych częściach 
świata. Dla jej członków życie składa 
się z krótkich chwil, takich: jak spacer 
z psem, remont domu czy wyczuwanie 
kopnięć dziecka w łonie matki. Nagłe 
bombardowanie wytrąca jednak bo-
haterów opowieści z tego rytmu. Czyjś 
mąż nie przychodzi do domu, umiera 
pies, zamykane są kina i  kawiarnie, 

budynki zmieniają się w gruz. Historia, 
która nabiera szczególnego znaczenia 
w  kontekście wydarzeń za naszą 
wschodnią granicą, wzruszył widzów 
do łez i zaowocował długimi owacjami 
na stojąco dla „Glutów”.

Po przerwie Teatr Czwarta Scena 
zaprezentował spektakl: „Ferdydurke. 
Ćwiczenia” na podstawie fragmentów 
powieści Witolda Gombrowicza. – Czy 
my stwarzamy formę, czy ona nas stwa-
rza? Czy my konstruujemy, czy jesteśmy 

konstruowani przez konstrukcję? Jak 
daleko jest od porządku, niewinnego 
rygoru i szkolnej formy do faszyzmu? 
Gdzie kończy się społeczny porządek 
a zaczyna niewola? Czy wszyscy Polacy 
powinni myśleć i czuć tak samo? Co o tym 
wszystkim sądził Witold Gombrowicz? – 
Na te i inne pytania szukali odpowiedzi 
w trakcie swojego występu studenci 
I roku Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego.

Na zakończenie na olkuskiej scenie 
zaprezentowali się członkowie teatru 
OdRuchu. W pełnym muzyki i energicz-
nego tańca spektaklu „Karma” poruszali 
ważne społeczne zjawiska i drwili z wielu 
stereotypów, chcąc zdefiniować, czym 
w dzisiejszych czasach jest męskość, 
a czym jest kobiecość. – Czy marzenie 
o byciu dobrą żoną i mamą jest gorsze 
niż ambicja zrobienia kariery? Jak jest 
z rolami, przywilejami i odpowiedzial-

nością mężczyzn i kobiet? – Na takie 
pytania w dowcipny sposób próbowali 
odpowiedzieć sobie bohaterowie „Karmy”.

Oprócz tremy przed występem 
aktorom i organizatorom wydarzenia 
dały się we znaki również problemy 
techniczne. Podczas prób nastąpiła 
bowiem awaria oświetlenia scenicznego 
Miejskiego Ośrodka Kultury, co zaowo-
cowało opóźnieniem imprezy. Członko-
wie Glutaminianu Sodu, jak na rasowych 
artystów przystało, swoją improwizacją 
doskonale wybrnęli z tej sytuacji.

Dopełnienie całej imprezy stanowi-
ła wystawa kolaży w holu MOK, przygo-
towana tradycyjnie na taką okazję przez 
Klaudię Zub-Piechowicz i jej podopiecz-
nych z pracowni plastycznej. Wystawie 
towarzyszyła instalacja wykonana przez 
Glutaminian Sodu.

Teatr „Zanurzony w słowach”

COMPANYNAME
REPLACE LOGO HERE

UKS JUDO WOLBROM

UKS JUDO WOLBROM 
SERDECZNIE ZAPRASZA 

NA WOLBROMSKI 
TURNIEJ JUDO DZIECI

MIEJSCE: HALA UKS JUDO
LEŚNA 2 WOLBROM

DNIA: 29.05.2022
START: 9:00

W CZASIE TURNIEJU  DOSTĘPNE
BĘDĄ ATRAKCJE DLA ZAWODNIKÓW
ORAZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

-GRY I ZABAWY Z NAGRODAMI
-DMUCHAŃCE

-PUNKTY GASTRONOMICZNE
-STREFA SPORTU:

 (DMUCHANA ŚCIEŻKA DO AKROBATYKI, 
WATER BAKS, WATER BALL ITP.)

 

KATEGORIE WIEKOWE: 
- U14 (ROCZNIKI 2009-2010)
- U12 (ROCZNIKI 2011-2012
- U10 (ROCZNIKI 2013-2014)

Partner techniczny
UKS Judo Wolbrom

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSORZY:

POWIAT OLKUSKI

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910

>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

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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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

Twoja reklama już od

6053 zł
szczegóły:
tel. 32 754 44 77

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


