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REKLAMA

POWIAT
Ewa Barczyk

Nastał czas letnich upa-
łów, więc wszyscy szukamy 
ochłody. Miłośnicy rekreacji 
nad wodą w  naszej okolicy 
mogą skorzystać m.in. z oferty 
basenów. W  powiecie olku-
skim funkcjonują trzy takie 
obiekty. Oto garść informacji 
na temat ich oferty.

Sezon na basen 
rozpoczęty

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 

Wynajmę
miejsca parkingowe 

na busy, tiry oraz 
samochody osobowe.

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

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

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
n
n

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

Zapraszamy dzieci 
z innych przedszkoli.

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

Wakacje!

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

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

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

ZGŁOŚ INTERWENCJE: 32 754 44 77

GORENICE
Wiola Woźniczko, fot. UMiG Olkusz

Sport i rekreacja - na to stawia-
ją Gorenice. Mieszkańcy korzystają 
już z  nowych inwestycji zreali-
zowanych w  ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji.

Strefa rekreacyjna, czyli miejsce 
z  drewnianą altaną, ławkami i  krę-
giem ogniskowym, powstała przy 
Szkole Podstawowej, w  sąsiedztwie 
placu zabaw. Całość została ogrodzo-
na. W strefie zasadzono nowe drzewa.

Druga z  inwestycji dotyczy mo-
dernizacji boiska Ludowego Klubu 
Sportowego „Leśnik” Gorenice. Teraz 
piłkarze mogą grać na nowej poliu-
retanowej nawierzchni. Nieopodal 
zamontowano siłownię zewnętrzną. 
Teren jest oświetlony i monitorowa-
ny. W ramach zadania wybudowano 

ciągi piesze i  pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych.

- To znakomite wieści dla wszyst-
kich mieszkańców Gorenic. Nowa 

infrastruktura to nowe możliwości 
spędzania wolnego czasu, podniesie-
nie jakości edukacji sportowej oraz 
potencjału całego sołectwa do orga-
nizowania wydarzeń integrujących 
lokalną społeczność. Cieszy, że na tak 
cenne przedsięwzięcia pozyskali-
śmy dofinansowanie, dzięki czemu 
mogliśmy przeprowadzić inwestycje 
w tak dużym zakresie – mówi olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.

Jak podkreśla magistrat, dzięki 
realizacji projektu uległa poszerze-
niu oferta integrująca mieszkańców, 
sprzyjająca rozwijaniu kreatywność 
dzieci i  ich rodzin, a  zastosowane 
rozwiązania techniczne zwiększyły 
bezpieczeństwo mieszkańców korzy-
stających z rewitalizowanych obiek-
tów oraz funkcjonalność obiektów 
użyteczności publicznej.

Sportowo i rekreacyjnie, 
czyli co nowego 
w Gorenicach

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

- Pięknie wyremontowany par-
king pod wiaduktem, chodnik, ścież-
ka rowerowa. Obok na ulicy Kocjana 
też zrobili chodnik i ścieżkę. A tym-
czasem naprzeciw wspomnianego 
parkingu, płytki z chodnika „wyszły” 
na wierzch. Nie da się tędy przejść – 
takim problemem zainteresowała 
naszą redakcję jedna z Czytelniczek.

Fragment chodnika na ul. Piłsud-
skiego (przed skrętem w ul. Broniew-
skiego) pozostawia wiele do życzenia. 
Krótko mówiąc – wygląda fatalnie. 
Interweniujący u nas mieszkańcy nie 
kryją irytacji, że trotuar jest rozwalony 
od dłuższego czasu. 

- Chodnik, a  raczej to, co miej-
scami z  niego zostało, wygląda 
jakby był właśnie rozbierany przed 

czekającym go remontem. Tylko, że 
to wygląda tak od dawna. Czy gmina 
zainteresuje się tym dopiero wtedy, 
jak ktoś połamie tu nogi? - zadzwonił 
do nas mieszkaniec Olkusza, często 
spacerujący w tych okolicach.

Wspomnianymi traktami zarzą-
dza gmina Olkusz. Wymienione przez 
olkuszankę inwestycję także wykonała 
gmina. A co z  feralnym chodnikiem? 
W magistracie obiecują, że zostanie 
naprawiony. - W tym miejscu już odbyła 
się wizja w terenie, której celem jest 
oszacowanie kosztów inwestycji oraz 
niezbędnego zakresu prac. Po uzyskaniu 
tych informacji będziemy chcieli wybrać 
wykonawcę i przystąpić do inwestycji 
- odpowiada rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu Michał Latos. 

Ostatnio otrzymaliśmy kolejną 
interwencję dotycząca tego miejsca. 
Chodzi o  rozrośniętą zieleń, która 
znacznie ogranicza widoczność.Ten 
problem ma zostać rozwiązany nie-
bawem. - Harmonogram przewiduje 
zakończenie niezbędnych koszeń do 
końca czerwca. Warto jednak uwagi 
dotyczące jakości wykonywanych prac 
składać pod numerem telefonu 32 626 
01 67 - dodaje Michał Latos.

Połamany chodnik. 
I tak od dawna

Al. 1000 – lecia 15D, 32-300 Olkusz
www.karolinex.pl

tel. 795 440 004 lub 32 645 14 13

My oferujemy transport 
do Gminnego Punktu Odpadów.

Nie trać czasu, Zadzwoń!
Odbieramy folię, makulaturę, 
styropian, baniaki, butelki pet, 

zakrętki, meble, gruz i wiele innych

Budujesz? Remontujesz? Sprzątasz 
swój teren, dom, mieszkanie, piwnice?

U nas kupisz worki na odpady! 
Solidne, trwałe i mocne.



3Przegląd Olkuski | 1 lipca 2022 |www.przeglad.olkuski.pl

BUKOWNO
Jako pierwsze w tym sezonie ruszy-

ło Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Bukownie, z którego można 
korzystać codziennie w  godz. 9-19. 
Obiekt wyposażony jest w wiele atrakcji 
dla użytkowników w różnym wieku i po-
siadających różne umiejętności. Chętni 
mogą korzystać z niecki rekreacyjnej, 
sportowej i brodzika.

Basen rekreacyjny o powierzchni lu-
stra wody 997 m2 i głębokości od 1,00m 
do 1,30m jest wyposażony w  pięcio-
torową rodzinną, otwartą zjeżdżalnię 
wodną, otwartą zjeżdżalnię wodną typu 
„Anaconda”, grzybek, masaże leżakowe, 
leżanki do masażu pleców, wylewki 
do masaży pleców, mostek biegnący 
ponad częścią basenu rekreacyjnego 
i wysepką oraz rwącą rzekę z wyspą. 
Basen sportowy ma wymiary to 16 x 50 m 
i głębokości od 1,5 do 3,9 m. Atrakcją jest 
wieża do skoków z trzema platformami: 
dwie z nich na wysokości 3 metrów, 
a  jedna - 5 metrów. Dzieciaki mogą 
bawić się w brodziku, który dodatkowo 
wyposażony jest w mini zjeżdżalnię oraz 
wodne zabawki.

Cennik opłat za korzystanie 
z obiektu:

Od poniedziałku do piątku, wstęp 
jednorazowy przed godz. 16.00:
- dzieci i młodzież ucząca się – 8.00 zł
- dorośli – 15.00 zł
Od poniedziałku do piątku, wstęp jedno-
razowy po godz. 16.00
- dzieci i młodzież ucząca się – 7.00 zł
- dorośli – 13.00 zł

Soboty, niedziele i święta, wstęp 
jednorazowy
- dzieci i młodzież ucząca się – 9.00 zł
- dorośli – 20.00 zł
Dzieci do lat 3 – 1.00 zł

Karnet dla osób dorosłych na pięć 
wejść plus dwa wejścia gratis: 75 zł

Osoba niepełnosprawna wraz 
z opiekunem: osoba niepełnosprawna 
– 2 zł, opiekun – wejście bezpłatne.

WOLBROM
W środę 29 czerwca udało się uru-

chomić basen odkryty przy ul. Kamien-
nogórskiej w Wolbromiu.

Po modernizacji, którą stary obiekt 
przeszedł w 2019 r. basen odkryty został 
poważnie spłycony: w najgłębszym miej-
scu woda ma ok. 208 centymetrów głębo-
kości, a niecka, zamiast wcześniejszych 6 
tys. m3 mieści teraz ok. 1,3 tys. m3. Wieża 
skokowa, która została zamknięta, nadal 
czeka na dostosowanie do nowej funkcji. 
Cała niecka podzielona została na trzy 
strefy: dla dzieci, ogólnodostępną i pły-
wacką. Obiekt jest czynny w godz. 10-21.

Cennik:
od poniedziałku do piątku, wstęp 

jednorazowy przed godz. 16.00:
- dzieci i młodzież ucząca się – 8.00 zł
- dorośli – 13.00 zł

Od poniedziałku do piątku, wstęp 
jednorazowy po godz. 16.00
- dzieci i młodzież ucząca się – 7.00 zł
- dorośli – 11.00 zł

Soboty, niedziele i święta, wstęp 
jednorazowy
- dzieci i młodzież ucząca się – 9.00 zł
- dorośli – 17.00 zł
Dzieci do lat 3 – 1.00 zł

Osoba niepełnosprawna wraz z opie-
kunem: osoba niepełnosprawna – 2 zł, 
opiekun – 2 zł.
Można też wypożyczyć leżak - - 10 zł 
oraz zarezerwować dla siebie tor pły-
wacki – 30 zł

Przez cały lipiec będzie również 
dostępna pełna oferta pływalni krytej. 
Od 1 do 15 sierpnia planowana jest tam 
przerwa techniczna.

OLKUSZ
Zakończyła się modernizacja kom-

pleksu basenowego na Czarnej Górze 
w Olkuszu. W tym roku mieszkańcy oraz 
przyjezdni skorzystają z nowych atrakcji. 
Są to między innymi wodny plac zabaw 
i nowe zjeżdżalnie. Zainteresowani będą 
mogli korzystać z obiektu po zakończe-
niu procedur dopuszczających, które już 
rozpoczęto.

- Aktualnie trwają procedury zwią-
zane z  odbiorem przeprowadzonych 
prac. Są to bardzo drobiazgowe kontrole 
branżowe, które należy wykonać staran-
nie, by mieć pewność, że nowy obiekt 
będzie nie tylko komfortowy w użytko-
waniu, ale przede wszystkim bezpieczny. 
Jestem przekonany, że oddanie basenu 
do użytku to kwestia najbliższej przy-
szłości. Gdy tylko zakończymy odbiór 
i  uzyskamy niezbędne pozwolenia, 
od razu o tym fakcie poinformujemy 
- komentował jeszcze w dniu oddania 
tego numeru Przeglądu do druku Michał 
Latos, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu.

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

15 lipca w  Dolince na olku-
skim osiedlu Młodych rusza stre-
fa bookcrossingu. Czytelnicy będą 
mogli wymieniać się książkami 
zgodnie z  taką formą populary-
zowania książek metodą „podaj 
dalej”.

-  Idea bookcrossingu, czyli 
wymiany książek bezpośrednio 
pomiędzy czytelnikami, nieśmiało 
pojawiała się do tej pory w  kilku 
miejscach w naszym mieście. Liczę 
na to, że nowa biblioteczka, którą 
postawimy na otwartej przestrzeni 
pozwoli na nowo odkryć radość 
z  wspólnego czytelnictwa w  tak 
pięknym miejscu jak Dolinka. Czy 
to się uda? Zależy jedynie od na-
szych mieszkańców – opowiada po-
mysłodawca akcji Wojciech Ozdoba, 
która realizowana jest przez Powia-
tową i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Olkuszu, Zarząd Osiedla Młodych 
i  Stowarzyszenie Inicjatyw Mło-
dzieży Olkuskiej SIMO.

Otwarcie strefy bookcrossingu 
zaplanowano na 15 lipca o  godz. 
17.00 w  Dolince. Wówczas będzie 
można dowiedzieć się więcej o czy-
telniczej idei, a  dla wszystkich 
przygotowano gry i zabawy.

Zgodnie z  regulaminem, me-
rytoryczną opiekę nad Strefą Bo-
okcrossingu sprawuje Powiatowa 
i  Miejska Biblioteka Publiczna 
w  Olkuszu. Szafka z  książkami 
będzie dostępna do końca wrze-
śnia przy placu zabaw w  Dolince. 
Na okres jesienno – zimowym trafi 
do Filii PiMBP Nr 5 w Olkuszu przy 
ul. Konopnickiej 4, by powrócić 
do Dolinki od 1 maja.

- Podejdź do półki znajdującej 
się Strefie Bookcrossingu, wybierz 
interesujący Cię tytuł i możesz za-

cząć czytać. Z książek znajdujących 
się na półkach w Strefie Bookcros-
singu możesz korzystać na miejscu, 
można także zabrać wybrane książ-
ki ze sobą. Jeśli czytasz na miejscu 
pamiętaj, by po skończeniu lektury 
odłożyć egzemplarz na półkę. Je-
śli decydujesz się zabrać książkę 
do domu, zabierz ze sobą nie więcej 
niż 3 egzemplarze – czytamy w re-
gulaminie.

Istnieje również możliwość 
zabrania sobie książki na zawsze. 
Wówczas należy przynieść inną, 
godną polecenia czytelnikom. Waż-
ne, aby przyniesione książki nie 
były zniszczone (nie powinny być 
to podręczniki szkolne, encyklo-
pedie, itp.).

Jak myślicie, czy taka idea się 
sprawdzi? Będziecie korzystać?

Lubisz książki? 
Podaj dalej!OLKUSZ

Wiola Woźniczko,  
fot. Grzegorz Piotr Przetakiewicz

Dzień Smerfa na Słowikach 
t o  j u ż  t r a d y c j a !  M i e s z k a ń c y 
spędzili kilka godzin na dobrej 
zabawie na olkuskim osiedlu 
z niebieskimi dachami. Atrakcji 
nie brakowało, a  w programie 
imprezy każdy znalazł coś dla 
siebie.

Jak co roku, osiedlowe święto 
rozpoczęli najmłodsi – ulicami 
osiedla przeszedł  smerfny ko-
rowód.  Wszyst kich przywital i 
organizatorzy: koordynator Klubu 
Sportowego Flika Maria Beszterdo 
i  Michał Tworus - prezes Spół-
dzielni  Mieszkanowe j  „Nowa”. 
Podczas uroczystego otwarcia 
niebieskie i białe balony poszybo-
wały ze sceny – to znak, że zabawę 
czas zacząć. W wakacyjne klimaty 
wprowadzili gości młodzi artyści 
z Przedszkola nr 13, Szkoły Podsta-
wowej nr 9 oraz Klubu Sportowego 
Flika, których wokalne i taneczne 
talenty gorąco oklaskiwała licznie 
zgromadzona publiczność.  Dla 
dzieci i  młodzieży przygotowano 

szereg konkursów z  nagrodami. 
Zwieńczeniem Dnia Smerfa był 
koncert zespołu rockowego „Spa-
mm” i zabawa z DJ – em Łaskawiec 
Light & Sound.

W trakcie osiedlowego święta 
nie zabrakło atrakcji dla młod-
szych i  starszych uczestników. 
Festiwal  kolorów,  dmuchańce, 
malowanie twarzy, pokazy policji 
i  straży pożarnej - wszyscy, bez 
względu na wiek,  świetnie się 
bawili.

Podczas Dnia Smerfa Flika 
prowadziła  zbiórkę  publiczną 
na operację kręgosłupa Krzysia 
z osiedla Słowiki.

-  W   t y m  r o k u  p r z y p a d a -
ją  również  10 urodziny Klubu 
Sportowego FlIka. Przez te 10 lat 
zrealizowaliśmy liczne projekty 
i różnego rodzaju przedsięwzięcia 
– jednym z  nich jest organizo-
wany co rocznie festyn – DZIEŃ 
SMERFA.  Dziękuję  wszyst kim 
osobom i  instytucjom, na które 
zawsze możemy liczyć, za zawsze 
otwarte drzwi. Dziękuję wszyst-
kim za pomoc i wsparcie. Za każde 
„tak pomogę, pomożemy”, które 
usłyszałam z  Państwa ust przez 
o s t a n i e  m i e si ą c e  o r g a n i z u j ą c 
festyn – mówi Maria Beszterdo, 
koordynator Klubu Sportowego 
Flika i  przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Słowiki.

Imprezę zorganizował Klub 
Sportowy „Flika” oraz Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Nowa”. Patronat 
sprawowali: „Przegląd Olkuski”, 
Wo je woda Małopolski  Łukasz 
Kmita, Powiat Olkuski, Urząd Mia-
sta i  Gminy w  Olkuszu, Olkuski 
Klub Sportowy „Słowik”, Zarząd 
Osiedla Słowiki.

Smerfne święto za nami! 

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

W ubiegłym tygodniu pisa-
liśmy o  komentarzu Grzegorza 
Tomsi, który w  dosadny sposób 
skomentował na Facebooku wej-
ście posłanki Agnieszki Ścigaj 
do rządu. Radny złożył rezygna-
c j ę  z e  s t a n o w i sk a  w i c e p r z e -
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Olkuszu.

Przypomnijmy, że w  ubiegłą 
środę na fe jsbukowym profi lu 
radnego pojawił się komentarz, 
w  którym nazwał on parlamen-
tarzystkę „kolejnym Kukizowym 
ści..em dołączającym do rządu”. 
O  odwołanie autora tych słów 
z  funkcji wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej szybko zaapelował 
na FB wojewoda małopolski Łu-
kasz Kmita. Jak pisaliśmy w ubie-
głym tygodniu, złożenie wniosku 
o  odwołanie zapowiedziała grupa 
olkuskich radnych.

R a d n y  T o m si a  p r z e p r o si ł 
za swój wpis, tłumacząc, że zbyt 
emocjonalnie zareagował na wieść 
o wejściu Agnieszki Ścigaj do rzą-

du. Zaznaczył przy tym, że decyzji 
posłanki nie pochwala.

Wiceprzewodniczący Grzegorz 
Tomsia złożył rezygnację z pełnio-
nej przez siebie funkcji w Radzie.

Wniosek o  odwołanie Tomsi 
ze stanowiska wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Olkuszu zło-

żyła także grupa radnych z  klubu 

PiS. Sesję Rady Miejskiej zwołano 

na czwart kowe popołudnie,  30 

czerwca. O  dalszym ciągu sprawy 

poinformujemy na www.przeglad.

olkuski.pl oraz w kolejnym wyda-

niu gazety.

Grzegorz Tomsia złożył 
rezygnację ze stanowiska 

wiceprzewodniczącego 
olkuskiej Rady Miejskiej

Sezon na basen...
ciąg dalszy ze str 1
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WIERZCHOWISKO
Ewa Barczyk

Mnóstwo atrakcji dla dzieci, 
młodzieży i całych rodzin zapew-
nili organizatorzy pikniku świę-
tojańskiego w  Wierzchowisku. 
Mieszkańcy i  zaproszeni goście 
bawili się świetnie długo w noc

Po pandemicznej przerwie spo-
łecznicy z Wierzchowiska powrócili 
do tradycji wspólnego świętowania 
„wianków” nad Szreniawą. Od czasu, 
kiedy aktywni mieszkańcy zdecy-
dowali się wspólnie zagospoda-
rować brzeg płynącej przez wieś 
rzeki, poniżej szkolnego boiska 
funkcjonuje piękny, dostępny dla 
wszystkich teren rekreacyjny z  bo-
iskiem do siatkówki plażowej, wiatą 
piknikową i  zadbanymi ścieżkami 
wokół położonego nieopodal stawu. 
Miejsce sprzyja integracji i wspólne-
mu spędzaniu wolnego czasu, z czego 
chętnie korzystają młodsi i  starsi 
mieszkańcy. Miejsce znakomicie 
nadaje się do organizacji dorocznych 
pikników rozpoczynających wakacje.

Dzięki inicjatywie społecznej 
znaleziono sponsorów, którzy po-
mogli w  zabezpieczeniu imprezy 
w oprawę muzyczną, doznania arty-
styczne w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i  Tańca „Miechowiacy”, dmuchaną 
zjeżdżalnię dla maluchów, a  na-
wet darmowe smakołyki. Dzieciaki 
poszukiwały kwiatu paproci, grały 
w piłkę, nie zabrakło też zorganizo-
wanych zawodów sportowych – skoki 
w  workach dostarczyły mnóstwa 
śmiechu i  świetnej zabawy. Była 
też rywalizacja członków młodzie-
żowej drużyny strażackiej, podczas 
której mali strażacy w  mundurach 
pokazali swoją sprawność. Nagrody 
w poszczególnych konkursach wrę-
czali goście: reprezentujący Powiat 
Olkuski starosta Bogumił Sobczyk 

oraz powiatowi radni: Barbara Ha-
berka (jedna ze sponsorek pikniku), 
Michał Mrówka oraz Paweł Rykała, 
gminy Wolbrom: sekretarz Walde-
mar Kolanko, a także reprezentanci 
organizatorów: sołtys Krzysztof 
Konieczny i  lokalni radni gminni 
Tomasz Ciempka i Marcin Maciora. 
Regionalny poczęstunek przygoto-
wały uśmiechnięte panie z lokalnego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Nie zabra-
kło też promującego bezpieczeństwo 
rolników stoiska KRUS.

Uczestnicy imprezy chętnie 
korzystali z ochłody w strumieniach 
wody ze strażackiej sikawki, uczestni-
czyli w zorganizowanych konkursach, 
śpiewali i tańczyli. Pod wieczór odbył 
się konkurs na najpiękniejszy wia-
nek świętojański, a  już po zmroku 
utworzono barwny korowód z  po-
chodniami nad rzekę i wianki zostały 
wrzucone na wodę.

G r a t u l u j e m y  i n i c j a t y w y 
i  świetnej organizacji zabawy spo-
łecznikom z Wierzchowiska! Do zo-
baczenia za rok!

Wianki w Wierzchowisku 

OLKUSZ
BWA Olkusz

24 czerwca w  Galerii BWA 
w  Olkuszu odbył się wernisaż 
wystawy poplenerowej Wiśnio-
wa 2021. Gmina Wiśniowa leży 
w  dolinie Wisłoka, w  powiecie 
strzyżowskim.

Pierwsza wzmianka pocho-
dzi z  1338 r. ,  gdy wieś należała 
do rodu Bogoriów, potem Firlejów 
i Jabłonowskich. W XIX w. nabyli 
ją Mycielscy. Właśnie u  Myciel-
sk i ch  w   p a ł a cu  w   Wi śn i o we j , 
w  okresie przedwojennym, spo-
tykała się ówczesna polska elita 
kulturalna.  Od kilkunastu lat 
organizowane są w  Wiśniowe j 
m i ęd z y n a r o d o we  p l e n e r y  m a -
l a r sk i e  „ W i śn i o w a  Pa c h n ą c a 
Malarstwem”, w  których nawią-
zuje się do tradycji przedwojennej 
bohemy odwiedzającej tę miejsco-
wość. W  Olkuszu prezentowane 

są prace, które powstały podczas 

XIV Międzynarodowego Plene-

r u  Ma l a r sk i e g o  w   Wi śn i o we j , 

czyli w  2021 roku. Możemy więc 

obejrzeć dzieła takich malarzy, 

jak:  Piotr  Barszczewski ,  Tade-

usz Zdzisław Błoński  (kurator 
pleneru) ,  Elżbieta Cieszyńska, 
Barbara Dzieduszycka, Krzysztof 
Grajczak vel Grott, Jadwiga Maria 
Jarosiewicz, Anna Kałamarz-Kucz, 
Katarzyna de Thieulloy Mycielska, 
Henryk Ożóg, Stanisław Stach, 
Suren Vardanian.

W otwarciu wystawy w Galerii 
BWA  w   O l k u s z u  u c z e s t n i c z y -
l i  m.in.  wó jt  gminy Wiśniowa 
Marcin Kut, dyrektor tamtejszego 
ośrodka kultury Grzegorz Toma-
szewski, prezes Towarzystwa im. 
Zygmunta Mycielskiego Andrzej 
Szypuła, oraz kuratorka plenerów 
młodzieżowych w Wiśniowej Do-
rota Magryś. Gości z  Wiśniowej 
ciepło przywitała wicestarosta 
Paulina Polak, która w  serdecz-
nych słowach i z uznaniem odnio-
sła się do prezentowanych prac.

Wystawa potrwa do 20 lipca.

Wiśniowa w Olkuszu

OLKUSZ
Wiola Woźniczko, fot. UMiG Olkusz

Miejska sieć monitoringu się 
rozrasta. Ostatnio kamery pojawiły 
się w  parku przy ul. Mickiewicza. 
Inwestycja o  wartości prawie 30 
tys. złotych została sfinansowana 
z gminnego budżetu.

- Instalacja kamer monitoringu 
w  parku miejskim jest kolejnym 
elementem – trwającej już od kilku 
lat – rozbudowy sieci na terenie 
całego miasta. Monitoring nie tylko 
pomaga w ustaleniu sprawców prze-
stępstw czy wykroczeń już po fakcie, 
ale – i  to chyba jest ważniejsza jego 
funkcja – pełni zadania prewencyj-
ne, zniechęcając do łamania prawa. 

Jest to inwestycja w bezpieczeństwo 
Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz 
– mówi olkuski burmistrz Roman 
Piaśnik.

Przypomnijmy, że w  ubiegłym 
roku około 20 kamer zostało za-
montowanych na olkuskim osiedlu 
Centrum. Rok wcześniej kamery po-
jawiy się na osiedlu Słowiki i osiedlu 
Skalskie oraz na osiedlu Pakuska. 
Jak wówczas informowaliśmy, lo-
kalizacja kamer została wybrana 
w  uzgodnieniu z  przedstawicielami 
lokalnej społeczności oraz Strażą 
Miejską w  Olkuszu, która pełni 
nadzór nad kamerami. W 2019 roku 
poza osiedlem na Pakusce monitoring 
zamontowano w Dolince na osiedlu 

Młodych, a także uzupełniono system 
kamer w obrębie rynku.

Co sądzicie o  miejskim moni-
toringu? Zapraszamy do dyskusji!

Park pod okiem kamer

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (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 ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) i Uchwały Nr XXXII/308/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bolesław dla miejscowości Krążek, Podlipie i Międzygórze

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krążek, Podlipie i Międzygórze 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 8 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 7 ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godz. 1500 w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Podlipiu.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z  prognozą oddziaływania na 
środowisko udostępniony zostanie także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej: www.gminaboleslaw.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 Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 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 Bolesław.
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  ochronie 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 pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w. 

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 przestrzen-

nym (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

INFORMACJA

Zadzwoń i zamów:

736 656 875

Kupuj online: https://www.e-antysmogowe.pl
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POWIAT
Organizatorzy

W miniony weekend, 24-26 
czerwca, na okolicznych drogach 
można było spotkać kultową „Mia-
tę” najbardziej znanego na świecie 
roadstera. Wszystko za sprawą 
ogólnopolskiego zlotu Mx-5 Silver 
Spot Olkusz, który w Olkuszu odbył 
się już drugi raz. Organizatorem im-
prezy była grupa Mazda w drodze, 
której właścicieli możecie spotkać 
w  charakterystycznej „misiowej” 
Maździe Mx-5 (z białymi felgami 
w kształcie misiów)

Tegoroczna edycja zlotu trwała 
aż 3 dni. Blisko 40 samochodów 
„zameldowało się” w piątkowe popo-
łudnie w  hotelu Ilkus. Pod hotelem 
na uczestników, gości oraz okolicz-
nych mieszkańców czekały – podsta-
wione przez partnera zlotu Mazda 
Mirai Sosnowiec - nowe modele Maz-
dy: Mx-5, Cx-30 oraz elektryczna 
Mx-30, które można było podziwiać, 
a nawet odbyć jazdę próbną.

W piątkowy wieczór uczestnicy 
zlotu wybrali się w  nocną trasę ob-
jazdową po najlepszych w  okolicy 
„winklach”. Droga zaplanowana przez 
organizatora prowadziła przez Klucze, 
Pazurek, Trzyciąż, Ojców, Czerną, 
Paryż, Bukowno

W sobotni poranek peleton kil-
kudziesięciu Mx-5’ek wyruszył w stro-
nę Ogrodzieńca, gdzie wszystkie 
samochody biorące udział w  zlocie 
mogły zaprezentować się u stóp Zam-
ku, na terenie Parku Ogrodzieniec. 
W czasie, kiedy turyści przybywający 
na zamek z  zachwytem podziwiali 
zaparkowane kabriolety, uczestnicy 
zlotu świetnie się bawili, korzysta-

jąc z  zaproszenia właścicieli Parku 
Ogrodzieniec. W okolicach południa, 
wystartowała gra miejska, w ramach 
której właściciele Mx-5’ek musieli – 
korzystając z aplikacji mobilnej - roz-
wiązać zadania związane ze Szlakiem 
Orlich Gniazd. Wymagało to od nich 
odwiedzenia większości zamków 
znajdujących się na Szlaku.

Czas na grę kończył się o godzi-
nie 18:00. Wtedy pod hotelem Ilkus 
rozpoczęła się otwarta dla wszystkich 
impreza plenerowa. Było pyszne je-
dzenie z grilla, dj z muzyką na żywo, 
a w specjalnym pokazie, swoje umie-
jętności - w  zakresie ratownictwa 
drogowego - prezentowali strażacy 
z OSP w Bukownie. W efekcie cięcia 
wraku powstał jeszcze jeden „ka-
briolet”. Odbył się również konkurs, 
na najlepszy makijaż z  motywem 
Mazdy. Zwycięzcy otrzymali srebrne 
zawieszki i  breloczki z  motywem 
motoryzacyjnym oraz karty poda-
runkowe, ufundowane przez firmę 
MaxiRent z Gorenic.

W niedzielny poranek uczestni-
cy zlotu mogli zweryfikować swoją 
technikę jazdy na placu manewro-
wym w  trzech zadaniach. Musieli 
zaprezentować swoje umiejętności 
naprzemiennego parkowania przo-
dem i tyłem, zdać test jazdy slalomem 
z tzw. talerzem Stewarta, nie gubiąc 
umieszczonej na talerzu piłeczki, 
a  także obejść samochód i  wsiąść 
do niego będąc „pod wpływem” (z uży-
ciem alkogogli). Liczył się najlepszy 
czas wykonania zadań. Sprawdzian 
techniki jazdy był możliwy dzięki udo-
stępnieniu zaplecza szkoleniowego 
przez partnera wydarzenia – Szkołę 
Nauki Jazdy „Marzanna” z Olkusza.

Około godziny 11:00 wszyst-
kie roadstery pojawiły się paradnie 
na Finale Mx-5 Silver Spot Olkusz 
na Zamku w  Rabsztynie, oficjalnie 
rozpoczynając piknik pod hasłem 
„Bezpieczny w  drodze”. W  ramach 
akcji, na Zamku pojawili się Strażacy 

z Państwowej Straży Pożarnej w Ol-
kuszu, którzy prezentowali swoje dwa 
pojazdy bojowe, ale również szkolili 
z  zakresu udzielania pierwszej po-
mocy. Na miejscu obecni byli także 
policjanci z  Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu oraz z Komisariatu 
Policji w Kluczach, również prezentu-
jąc swoje samochody oraz motocykle.

Wspomniana już wcześniej Szko-
ła Nauki Jazdy „Marzanna” zapewniła 
symulator dachowania i  symulator 
wybuchu poduszki powietrznej. Ra-
zem z  fotelik.info stworzyli świetny 
duet, który uświadamiał gościom jak 
ważne jest właściwe zadbanie o bez-
pieczeństwo swoje i  podróżujących 
z  nami dzieci. Inspektorzy z  fotelik.
info, chętnym kierowcom przybywają-
cym za zamek z dziećmi, weryfikowali 
poprawność doboru i montażu foteli-
ków samochodowych.

Najmłodsi z  radością sięgali 
po watę cukrową i  popcorn, które 

przygotowywało dla nich Stowarzy-
szenie Wolbromskich Motocyklistów. 
Głodni zajadali się kiełbaskami z gril-
la pieczonymi przez przyzamkową 
restaurację „Golden Caffe”.

Na pikniku pojawili się również 
wyjątkowi goście: dzieci z Olkuskich 
Domów Dziecka wraz z  wychowaw-
cami. W  ramach Mx-5 Silver Spot 
Olkusz zbierane były środki na kursy 
prawa jazdy dla wychowanków Ol-
kuskich Domów Dziecka. Udało się 
zgromadzić środki aż na 6 kursów.

Około godziny 14 organizatorzy 
zaprosili na oficjalne podsumo-
wanie zlotu.  Przedstawicielom 
Olkuskich Domów Dziecka organi-
zatorzy wręczyli symboliczny czek 
z uzbieraną kwotą.

Na finale zostali także ogłoszeni 
zwycięzcy aukcji internetowych, 
w  których licytowano Mazdę MX-5 
z  pełnym bakiem na weekend, oraz 
nocną sesję zdjęciową samochodu.

Uczestnicy wydarzenia, z  naj-
lepszymi wynikami w grze miejskiej 
i  zadaniach na placu manewrowym 
otrzymali nagrody (kosmetyki samo-
chodowe, których sponsorem była 
firma MotoExpert z  Olkusza) i  pa-
miątkowe puchary – wykonane wła-
snoręcznie przez organizatora zlotu.

Uczestnikom wręczono również 
dodatkowe nagrody: nową dowolną 
Mazdę na weekend oraz kosmetyki 
samochodowe.

Organizatorzy z  kolei odebrali 
z rąk przedstawicieli Mx5 Klub Polska 
statuetkę z podziękowaniem za orga-
nizację Mx-5 Silver Spot Olkusz.

Kolejny rok z rzędu zlot zakończył 
się sukcesem. Potwierdzili to w  ko-
mentarzach w  mediach społecz-
nościowych zarówno uczestnicy 
zlotu jak i goście i mieszkańcy, biorący 
udział w imprezach - w Ilkusie oraz 
na Zamku w  Rabsztynie - towarzy-
szących zlotowi.

Organizatorzy już zapowiedzieli 
kolejną edycję Mx-5 Silver Spot 
Olkusz.

Wydarzenie było mocno wspie-
rane przez lokalne firmy i instytucje, 
które sponsorowały gadżety lub 
wspierały organizacyjnie wydarzenie. 
Oprócz wymienionych wcześniej swój 
udział w sukcesie mają również: MOK 
Olkusz, Sakohaft z Bukowna, Ex-Pro 
z  Klucz, Osma, Ampliz, SilverSky, 
Deuter Motorsport z  Olkusza oraz 
Autopartner.

Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objął Przegląd Olkuski, 
a na Finale zlotu pojawili się repor-
terzy z telewizji TVN Turbo.

Mx-5 Silver Spot Olkusz

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.

11 LIPca - Kraków    12 LIPca - Wadowice, Jaworzno
, Oświęcim13 LIPCA - Olkusz

POD NASZYM PATRONATEM

OGŁOSZENIA PŁATNE

Wydarzenie było mocno 
wspierane przez lokalne 
firmy i instytucje, które 
sponsorowały gadżety lub 
wspierały organizacyjnie 
wydarzenie. Oprócz wy-
mienionych wcześniej swój 
udział w sukcesie mają rów-
nież: MOK Olkusz, Sakohaft 
z Bukowna, Ex-Pro z Klucz, 
Osma, Ampliz, SilverSky, 
Deuter Motorsport z Olkusza 
oraz Autopartner.
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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 der-
matolog, wenerolog, specjalista medy-
cyny estetycznej – dermatologia lecz-
nicza, dziecięca, kriochirurgia, badanie 
i usuwanie znamion barwnikowych, 
pełny zakres dermatologii estetycz-
nej – botox, kwas hialuronowy, peelin-
gi, laser frakcyjny i CO2 - odmładza-
nie, 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. Ponowne otwarcie od lipca.
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.

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

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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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

1.07	 Apteka	Słoneczna,	ul.	Skwer	6	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

2.07	 Apteka	Ziko,	ul.	K.K.	Wielkiego	24	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

3.07	 Apteka	Euro,	ul.	Rabsztyńska	2	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

4.07	 Apteka,	Al.	1000-lecia	17	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

5.07	 Apteka	pod	Słowikiem,	ul.	Buchowieckiego	15A	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

6.07	 Apteka	Hygieia,	Al.	1000-lecia	2b	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

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

OGŁOSZENIA PŁATNE

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.

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. Mic-
kiewicza 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

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

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.

Centrum 
kosmetologii
estetyczne

Polub nas na

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.

Wpis w 
„Pomocniku Pacjenta” 
już od 90 zł netto/mc

- leczenie bólu i stresu
- porady dietetyczne, ustalanie diet i jadłospisów
- Hirudoterapia (PIJAWKA LEKARSKA)

Gabinet akupunktury

Olkusz, Kazimierza Wielkiego 64
(Eskulap przy Millenium)
tel. 666-349-752, 32 645-44-70 

Dorota Karkos, zielarz-fitoterapeuta, dietetyk, 
specjalista medycyny chińskiej 
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GOLCZOWICE
UG Klucze

25 czerwca 2022 r. uczczono 
159. rocznicę Powstania Stycznio-
wego – bitwę pod Golczowicami, 
stoczoną w  1863 roku przez pol-
skich powstańców z  wojskami 
rosyjskimi. Organizatorem wy-
darzenia była Rada Sołecka wraz 
z  Sołtysem, KGW oraz Gmina 
Klucze.

Obchody rozpoczęły się od 
złożenia kwiatów pod krzyżem i ta-
blicą upamiętniającą Powstańców 
Styczniowych, uczestników bitwy 
pod Golczowicami. 

Pośród delegacji składających 
kwiaty byli: Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień wraz z  przedstawi-
cielką Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego - panią Ewą Gil, która 

uczestniczyła w  obchodach w  za-
stępstwie wojewody małopolskiego, 
sołtys wsi Golczowice – Maciej Ja-
kubski wraz z paniami z KGW, radni 
powiatu olkuskiego – pan Kamil 
Wołek oraz pan Krzysztof Dąbrow-
ski, prezes OSP w  Kluczach – pan 
Radosław Murias, przedstawiciele 
PTTK o. Klucze na czele z prezesem 
– panem Kazimierzem Ściążko, 
przedstawiciele biura poselskiego 
Wiceministra Sportu i Turystyki – 
Jacka Osucha.

Następnie wszyscy udali się 
pod świetlicę gminną, gdzie zo-
stała odprawiona msza święta za 
ojczyznę.

Podczas homilii  proboszcz 
Parafii  pw. Św. Stanisława BM 
w  Cieślinie ks. Mariusz Wróbel, 
nawiązał do wydarzeń z  historii, 
która dla potomnych powinna być 

nauką, budzić wdzięczność oraz 
skłaniać do refleksji, jako że, jak 
mówił  św. Jan Paweł II „wolności 
nie można tylko posiadać, ale trzeba 
ją stale zdobywać, tworzyć”. Warto 
zatem pamiętać, że wolność kiedyś 
wywalczona może zostać nam ode-
brana, a naszym zadaniem jest, by 
do tego nie dopuścić.

Po zakończonym nabożeństwie 
miał miejsce koncert patriotyczny 
chóru „Enigma” pod batutą Igi Ły-
paczewskiej-Krawiec oraz zespołu 
„Kwiaty Pustyni” z GOK w Kluczach.

Po części oficjalnej odbył się 
piknik rodzinny oraz poczęstunek.

Więce j  zdjęć-  https://gmi-
na-klucze.pl/index.php?c=artic-
le&id=5504

Obchody 159. Rocznicy bitwy pod Golczowicami

OLKUSZ
BWA Olkusz

Prezentujemy kilka zdjęć z so-
botniego literackiego wydarzenia 
w Galerii BWA w Olkuszu, jakim było 
spotkanie z  Jakubem Kornhause-
rem, poetą, prozaikiem, tłumaczem, 
laureatem nagrody im. Wisławy 
Szymborskiej za najlepszy tom po-
etycki wydany w Polsce w 2016 roku 
- tą książką była „Drożdżownia”.

W 2021 r. ukazały się dwie książki 
poetyckie Jakuba Kornhausera: „Krwo-
toki i  wiewiórki” oraz „Brzydko tną 
twoje noże? ” i właśnie teksty z  tych 
tomów czytał autor podczas sobotniego 
spotkania. Jednak w rozmowie z pro-
wadzącym, Olgerdem Dziechciarzem, 
było również o innych książkach, w tym 
rowerowym przewodniku po opłotkach 
Krakowa, surrealizmie, planowanych 
kolejnych wydawnictwach, i o pasjach 
autora „Dziewięciu dni w ścianie”, jak 

jazda na rowerze, pływanie, tenis stoło-
wy, czy wspinaczka skałkowa.

Oczywiście nie zabrakło pytania 
o  prywatne sprawy, jak olkuskie ko-
rzenie Jakuba Kornhausera, którego 
mama, Alicja, pochodzi ze Srebrnego 
Grodu. Z kolei ojciec, Julian Kornhau-
ser, to wybitny poeta Nowej Fali. Zaś 
siostra - Agata Kornhauser-Duda, to jak 

wiadomo pierwsza dama Rzeczypo-
spolitej Polskiej - żona prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 
W zgodnej opinii uczestników to było 
bardzo udane spotkanie autorskie. 
Kolejne spotkania, z Andrzejem Mu-
szyńskim i Łukaszem Jaroszem, odbędą 
się w olkuskim BWA już po wakacjach.

Jakub Kornhauser 
w BWA Olkusz

Harmonogram zajęć „Wakacje z MOSiR-em”

>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

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

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

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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 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

REKLAMA

REKLAMA


