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warszawa
Wiola�Woźniczko

W ubiegłym tygodniu pre-
mier Mateusz Morawiecki po-
wołał posła Jacka Osucha na 
stanowisko sekretarza stanu 
w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki, a także Pełnomocni-
ka Rządu ds infrastruktury 
sportowej.

Jacek Osuch  
wiceministrem  

sportu i turystyki 
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– Tematy związane z działal-
nością Ministerstwa Sportu są mi 
bardzo dobrze znane, gdyż w obec-
nej kadencji pełniłem funkcję Za-
stępcy Przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki, a od 12 lat zasiadałem 
w niej jako członek. Wspólnie praco-
waliśmy więc z obecnym Ministrem 
Bańką od początku tej kadencji nad 
wieloma programami rządowymi. 
Decyzją Pana Premiera Mateusza 
Morawieckiego zostałem także po-
wołany na stanowisko Pełnomocni-
ka Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
do spraw infrastruktury sportowej 
- i właśnie to jest moje główne za-
danie w Ministerstwie – opowiada 
sekretarz stanu Jacek Osuch.

Czym będzie zajmował się 
wiceminister z ziemi olkuskiej?  

- Minister Sportu i Turystyki jest 
dysponentem środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, które 
przeznaczane są między innymi na 
dofinansowanie zadań inwestycyj-
nych. Nasze ministerstwo realizuje 
więc wiele ważnych projektów dedy-
kowanych również dla samorządów 
tj. „Sportowa Polska – Program roz-
woju lokalnej infrastruktury sporto-
wej”, które mają kluczowe znaczenie 

dla społeczności lokalnych. W moim 
pionie będzie zatem nadzór nad ich 
sprawną realizacją oraz kontakty 
z samorządami. To jeden z kluczo-
wych pionów w Ministerstwie – wy-
jaśnia wiceminister.

Sekretarz stanu Jacek Osuch 
przypomina, że od początku kaden-
cji Sejmu, a więc od 2016 roku do 
Małopolski popłynął bardzo duży 
strumień pieniędzy właśnie z Mini-
sterstwa Sportu. – Łącznie jest to 
aż ćwierć miliarda złotych, która to 
kwota została przeznaczona na roz-
wój szeroko rozumianej infrastruk-
tury sportowej. W naszym regionie 
przy wsparciu rządowych środków 
udało się zrealizować (lub w dalszym 
ciągu są realizowane) takie projek-
ty jak m. in. modernizacja kortów 
tenisowych i remont basenu odkry-
tego w Bukownie, budowa boiska 
piłkarskiego przy SP nr 3 w Olku-
szu, budowa boisk wielofunkcyj-

nych przy szkołach powiatowych 
w Olkuszu i Wolbromiu, powstanie 
Otwartych Stref Aktywności w Gla-
nowie i Ściborzycach a także w Ol-
kuszu i Wolbromiu oraz budowa 
sali gimnastycznej oraz przebudo-
wa i modernizacja budynku basenu 
w Wolbromiu. Ministerstwo Sportu 
w ciągu ostatnich trzech i pół ro-
ku wsparło samorządy w powiecie 
olkuskim kwotą ponad 8 mln zł. 
Trzeba także pamiętać, że za 4 lata 
Małopolska będzie organizatorem 
Igrzysk Europejskich, więc poja-
wia się kolejna szansa na poprawę 
stanu infrastruktury. To także pew-
na szansa dla powiatu olkuskiego. 
Mam nadzieję, że wspólnie z samo-
rządowcami z powiatu olkuskiego 
uda nam się odnieść sukces w tej 
kwestii – dodaje sekretarz stanu 
Jacek Osuch.

Na Gęsiej tylko 
łatanie dziur

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Niewiele jest w Olkuszu dróg, któ-
rych stan można uznać za zadowa-
lający. Do europejskich standardów 
nawiązują jedynie nawierzchnie kła-
dzione ostatnimi czasy na głów-
nych drogach. Znacznie gorzej jest 
z drogami dojazdowymi i bocznymi 
uliczkami.

Do naszej Redakcji często zgłasza-
ją się mieszkańcy, proszący o inter-
wencję w sprawie konkretnych miejsc. 
Zdarza się, że odbieramy telefony z in-
terwencją dotyczącą centrum miasta.

- Wiele dróg wymaga pilnych na-
praw, jednak o Nas – mieszkańcach 
ul. Gęsiej już chyba w ogóle zapomnia-
no. Dziura na dziurze i z każdym ty-
godniem jest coraz gorzej – alarmują 
właściciele tamtejszych posesji.

- Mimo że mieszkamy w samym 
centrum nikt nie interesuje się tym od-
cinkiem, a przecież właśnie na Gęsiej 
znajduje się placówka Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej. Stan nawierzchni jest 
dramatyczny! Czy możemy spodziewać 
się poprawy warunków dojazdu do na-
szych domów, a uczestnicy zajęć do 
swoich sal? - pytają nasi Czytelnicy.

Na Gęsiej rzeczywiście nie jest 
najlepiej. Aby nie wjechać tam w dziu-
rę, do niedawna trzeba było jechać 

slalomem, a i tak nie było pewne, czy 
manewr okaże się skuteczny. Co wię-
cej, rzeczywiście w dni powszednie na 
koniec ulicy dojeżdża bus z niepełno-
sprawnymi osobami, uczestniczącymi 
w zajęciach prowadzonych w ramach 
WTZ. Nikt oficjalnie o tym nie mówi, 
ale wszyscy marzą o poprawie warun-
ków dojazdu do swojego miejsca pracy 
i na warsztaty.

Niestety wieści płynące z ol-
kuskiego magistratu nie napawają 
optymizmem. Pieniędzy na generalny 
remont nawierzchni nie ma, przynaj-
mniej w obecnym roku. - Przebudowa 
ul. Gęsiej, z uwagi na szereg innych 
zadań realizowanych przez gminę Ol-
kusz, w tym z dofinansowaniem nie 
została ujęta w tegorocznym budżecie 
– informuje Michał Latos, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Ol-
kuszu. - Znany jest nam stan tej ulicy, 
dlatego w ostatnich dniach usunięte 
zostały ubytki w ramach bieżącego 
utrzymania dróg – dodaje przedsta-
wiciel ratusza.

Tak więc mieszkańcy Gęsiej 
muszą uzbroić się w cierpliwość i … 
wytrzymalsze zawieszenia w samo-
chodach. Doraźne naprawy zostały 
wykonane, jednak i tak stan drogi 
pozostawia wiele do życzenia. Jest 
jednak nieco lepiej niż chociażby ty-
dzień temu. Termin kompleksowego 
remontu nawierzchni choć potrzebny, 
wciąż pozostaje nieznany. „Pustynna Burza”  

w rytmach polskiego rocka
klucze 

Wiola�Woźniczko

Już po raz trzeci mieszkańcy gmi-
ny Klucze bawili się na „Pustynnej 
Burzy”. Na kluczewskim stadionie 
wystąpiły legendy polskiego rocka 
lat 80. i 90.

Sportowym akcentem imprezy był 
Turniej Żaków w Piłce Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Klucze. Artystyczne wy-
stępy rozpoczęli najmłodsi wykonaw-
cy - soliści i zespoły, przygotowani 
przez Annę Dudek z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kluczach. Publiczność 

gorącymi owacjami przyjęła pokaz 
cheerlederek Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Kluczach, przygotowany pod 
kierunkiem Piotra Kasprzyka.

Tłumy bawiły się podczas wystę-
pu gwiazd wieczoru - legend polskiego 
rocka lat 80. i 90., czyli zespołów „Ko-
branocka” i „Sztywny Pal Azji”. Zwień-
czeniem imprezy był pokaz laserowy.

„Pustynną Burzę” zorganizowali: 
gmina Klucze i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kluczach. Patronat medialny 
objęli: Przegląd Olkuski, Gazeta Kra-
kowska, ,Fun in Poland i Echo Klucz. 
Główni sponsorzy koncertu to: ZGH 
„Bolesław”, PWiK Sp. z o. o. w Olku-
szu oraz Fiber.

„Małopolska Wieś 2019” 
POwiat

Wiola�Woźniczko

Osiek (gmina Olkusz) i Bydlin 
(gmina Klucze) – te dwa sołectwa 
znalazły się wśród nagrodzonych 
miejscowości trzeciej edycji kon-
kursu „Małopolska Wieś 2019”. 
Wzięło w nim udział 50 wsi z 17 
powiatów naszego województwa.

Konkurs „Małopolska Wieś 2019” 
organizowany jest w trzech katego-
riach: Najpiękniejsza Małopolska 
Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś, 
Małopolska Wieś w Sieci. W pierw-
szych dwóch kategoriach oceniane 
były inicjatywy lokalne zrealizowa-
ne na terenie sołectwa w ostatnich 5 

latach liczonych od roku poprzedza-
jącego konkursu, a w kategorii Mało-
polska Wieś w Sieci – w ostatnim roku. 
Ocenie podlegało m. in.: promowanie 
dbałości o estetykę, kształtowanie kra-
jobrazu wiejskiego i ładu przestrzen-
nego sołectwa, promowanie działań 
na rzecz zmiany wizerunku wsi, pro-
mowanie działań wzmacniających toż-
samość lokalną i integrację wspólnot 
wiejskich, kształtowanie świadomo-
ści kulturowej, utworzenie narzędzi 
internetowych służących upowszech-
nianiu informacji dla mieszkańców 
odnośnie bieżących wydarzeń i wa-
lorów sołectwa.

-Głównym celem konkursu było 
zachęcenie lokalnych społeczności 
do aktywnego działania na rzecz pod-
niesienia atrakcyjności małopolskiej 

wsi, aktywności i poprawy jakości ży-
cia mieszkańców - zaznacza Łukasz 
Smółka, wicemarszałek Małopolski.

W tym roku zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznaczył 546 tys. 
złotych na pomoc finansową dla wsi 
uczestniczących w konkursie.

Podolkuski Osiek znalazł się na 
trzecim miejscu w kategorii Nowator-
ska Małopolska Wieś (40 tys. złotych), 
ex aequo  z Wróblowicami (gmina Za-
kliczyn). Przed nimi uplasowały się: 
Milik (gmina Muszyna) i  Zalasowa 
(gmina Ryglice). 

Bydlin otrzymał wyróżnienie (20 
tys. złotych) w kategorii Najpiękniej-
sza Małopolska Wieś. Tutaj na podium 
znalazły się: Zawada (gmina Tarnów), 
Krościenko – Centrum (gmina Kro-

ścienko nad Dunajcem) i Kobylanka 
(gmina Gorlice). 

W trzeciej kategorii, Małopolska 
Wieś w Sieci, nagrodzono Szynwałd 
(gmina Skrzyszów).

Przypomnijmy, że w pierwszej 
edycji konkursu przyznano pomoc 
finansową dla 14 gmin na kwotę 254 
000,00 złotych. Wówczas w kategorii 
„Nowatorska Małopolska Wieś” wy-
grały Chrząstowice z gminy Wolbrom. 
Rok później nagrodzono 21 gmin (620 
000,00 złotych). W kategorii „Nowa-
torska Małopolska Wieś” zwyciężył Ze-
derman z gminy Olkusz, a wyróżnienie 
przypadło Rodakom z gminy Klucze. 
Z kolei w kategorii „Piękna Małopolska 
Wieś” na trzecim miejscu uplasowało 
się Wierzchowisko z gminy Wolbrom.

Strażacy w trosce o krew
GOrenice

Piotr�Kubiczek

Prawie 13 litrów życiodajnego pły-
nu udało się zebrać organizatorom 
akcji krwiodawstwa „Ognisty Ra-
townik – Gorąca Krew”. W Gore-
nicach już po raz trzeci strażacka 
brać potwierdziła, że pomagać po-
trafi nie tylko gasząc ogień.

W remizie OSP przy ul. Krakow-
skiej akcje poboru krwi już na stałe 
wpisały się w kalendarz przedwaka-
cyjnych wydarzeń. Podczas premiero-
wej wizyty niestacjonarnego gabinetu 
krwiodawstwa zarejestrowały się 52 
osoby. Większość z nich po krótkim 
wywiadzie usiadła na fotelu i poda-
rowała cząstkę siebie. Początki akcji 
stały się natchnieniem dla gospoda-
rzy miejsca, którzy swoje pomysły 
i społeczną pracę postanowili w peł-

ni zalegalizować. Stąd decyzja o za-
łożeniu Klubu Honorowych Dawców 
Krwi „Strażak” przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gorenicach. - Oficjal-
nie w klubie jest nas 27, ale wspólnie 
działamy w jeszcze większym gronie 
– zaznacza Rafał Knapczyk, prezes 
miejscowego HDK.

Przy okazji niedawnej akcji za-
kwalifikowanych do oddania krwi zo-
stało 29 osób. Ich dar serca sprawił, 
że do Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa w Krakowie pracownicy 
placówki zawieźli 13 litrów krwi. To 
wystarczy, aby uratować niejedno 
ludzkie życie. To nie wszystko, bo-
wiem popołudniem wszyscy chętni 
dzięki współpracy z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i OSP Ol-
kusz mogli wziąć udział w zajęciach 
z udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Akcję swoim honorowym 
patronatem objął starosta olkuski, 

a o niezbędny prowiant zadbała Pie-
karnia ze Smakiem. Jak zwykle nie za-
wiedli też kierowcy Taxi Bajera, którzy 
dowozili na miejsce akcji wszystkich 
chętnych krwiodawców.

- To z pewnością nieostatnia taka 
akcja. Pomysłów na pomaganie mamy 
wiele, a każde nasze spotkanie chcemy 
łączyć z dodatkową pomocą. Dlatego 
w tym roku zbieraliśmy pieniądze na 
małego Kubę Zajegę – dodaje Bartosz 
Piasny, poprzednik prezesa Knapczy-
ka, który jednak pełniąc funkcję wice-
prezesa OSP wciąż inspiruje kolegów 
do działania na rzecz innych.

Bohater zbiórki – Kubuś, urodził 
się w październiku ubiegłego roku 
z wrodzoną wadą serca – zespołem 
niedorozwoju prawego serca, atrezją 
tętnicy płucnej oraz agenezją pnia 
płucnego. Już w czasie ciąży rodzice 
dowiedzieli się, że ich syn jest chory. 
Chłopiec pierwsze leki dostał zaraz po 

urodzeniu. Przeszedł również zabieg 
cewnikowania serca, a parę dni póź-
niej operację. Niestety malucha cze-
kają kolejne skomplikowane zabiegi, 
a droga do sprawności wydaje się był 
długa, kręta i przede wszystkim nie-
zwykle kosztowna. Dlatego najbliżsi 
Kuby proszą o pomoc. Za każde wspar-
cie będą wdzięczni i już teraz za oka-
zane serce bardzo dziękują.

Jakub Zajega jest podopiecznym 
Fundacji „Serce dla Maluszka”  

(ul. Kowalska 89,  
43-300 Bielsko-Biała)

Darowizny można przekazywać  
na poniższe konto:

Bank Millennium: 8511 60 2202 
0000 000 192 141 142

tytuł wpłaty: Jakub Zajega
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* Promocja obowiązuje od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. 
Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.oknoplast.com.pl.
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Obwodnica Klucz  
coraz bliżej

klucze
Wiola�Woźniczko

O potrzebie budowy obwodni-
cy Klucz mówi się od kilku lat. 
W czerwcu Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie ogłosił przetarg na 
wykonanie wielowariantowej kon-
cepcji tzw. zachodniej obwodnicy. 
Dokumentacja powinna być gotowa 
w przyszłym roku.

Pierwszy etap obwodnicy (tzw. 
zachodniej) rozpoczynałby się na 
Osadzie, przy Velvet Care. Od zbu-
dowanego tam ronda droga wiodłaby 
przez las, między Czubatką a pusty-
nią, a kończyłaby się rondem na dro-
dze 791 (skrzyżowanie drogi na Hutki, 
ul. Bolesławskiej i łącznika). Całość 
liczyłaby ok. 3,2 km.

Niebawem dowiemy się, kto bę-
dzie wykonawcą wielowariantowej 
koncepcji budowy obwodnicy. - W ma-
ju podpisaliśmy umowę z gminą Klu-

cze, dotyczącą współfinansowania 
tego zadania. W piątek nastąpi otwar-
cie ofert. Przetarg obejmuje wykonanie 
koncepcji wraz z pozyskaniem decy-
zji o środowiskowych uwarunkowa-
niach – mówił podczas środowej wizyty 
w Kluczach wicemarszałek Małopolski 
Łukasz Smółka.

Zgodnie z zapisami umowy, wo-
jewództwo i gmina pokryją koszty 
opracowania koncepcji po połowie. 
Szacunkowa wartość to 300 tys. 
złotych.

-Wcześniej wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim została wykonana 
dokumentacja wielowariantowego 
obejścia Klucz i Jaroszowca, dzisiaj 
konsekwentnie robimy następny krok. 
Zależy nam na wyprowadzeniu ruchu 
z centrum Klucz. Będziemy się starać, 
aby parking samochodów ciężarowych 
z Osady przenieść na teren zakładu. 
Samochody z firmy Velvet Care będą 
wtedy wyjeżdżać wprost na obwodnicę. 
Część obwodnicy będzie wiodła przez 

tereny leśne, gdzie oczywiście powsta-
ną bezpieczne przejścia dla pieszych 
oraz zwierząt. Przewidujemy także 
leśne parkingi – dodaje wójt gminy 
Klucze Norbert Bień.

O budowę obwodnicy mocno za-
biega radny wojewódzki Andrzej Wój-
cik. - Kwestia obwodnicy to kolejny 
przykład bardzo dobrej współpracy 
gminy Klucze i województwa. To ważna 
inwestycja, zwłaszcza dla mieszkań-
ców, z uwagi na ilość samochodów cię-
żarowych przejeżdżających codziennie 
przez centrum miejscowości – uważa 
Andrzej Wójcik.

Opisywana inwestycja to pierw-
szy etap obwodnicy. W dalekosięż-
nych planach jest i druga część. Tzw. 
północna obwodnica prowadziłaby 
od Velvet Care, obok kopalni dolomi-
tu i Zalesia Golczowskiego, do drogi 
783 w Pazurku. W tym przypadku ko-
nieczne byłoby wybudowanie estaka-
dy w Jaroszowcu, z uwagi na biegnące 
tam tory kolejowe.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki  
nr nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach

1.	 Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Olkusz	 ogłasza	 przetarg	 ustny	 nieograniczony	 na	 dzierżawę	 nieruchomości	 gruntowej	
stanowiącej	 własność	Gminy	Olkusz	 o	 ogólnej	 powierzchni	 6,6595ha,	 oznaczonej	 w	 ewidencji	 gruntów	 i	 budynków	
jako	działki:	nr 1570	o	pow.	5,5420	ha	(RV),	nr 1577	o	pow.	1,1175ha	(PSV	–	0,2632ha,	RV	–	0,8543ha)	-	położone 
w Niesułowicach, na czas określony tj. do 31.12.2019r.	 z	 przeznaczeniem	pod	uprawy	 rolne.	Dla	 nieruchomości	
będącej	przedmiotem	przetargu	Sąd	Rejonowy	w	Olkuszu	prowadzi	księgę	wieczystą	nr	KR1O/00052422/7.

2.	 Przetarg	 ustny	 nieograniczony	 odbędzie	 się	 w	 dniu	 16.07.2019r. o godz. 1000	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Miasta	 i	 Gminy	
w	Olkuszu,	Rynek	1,	w	sali	na	parterze.	

3.	 Stawka	wywoławcza	czynszu	za	cały	okres	dzierżawy	wynosi	1.000,00	zł	(słownie:	jeden	tysiąc	złotych).
4.	 Postąpienie	w	wysokości	nie	mniej	niż	200,00	zł	(słownie:	dwieście	złotych).
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł	 (słownie:	

pięćset	złotych)	na	rachunek	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	w	Olkuszu	nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878	prowadzony	
przez	Bank	Pekao	S.A.	O/Olkusz	w	terminie	do dnia 15.07.2019r.	(w	tym	dniu	kwota	wadium	winna	znajdować	się	na	
rachunku	Urzędu	Miasta	i	Gminy	Olkusz)	z	podaniem	tytułu wpłaty: przetarg na dzierżawę działek w Niesułowicach. 

6.	 Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygra	zostanie	zaliczone	na	poczet	czynszu	dzierżawnego.	Wadium	
pozostałych	uczestników	zostanie	zwrócone	w	terminie	do	trzech	dni	od	daty	zamknięcia	przetargu	na	rachunek	bankowy	
wskazany	przez	oferenta.

7.	 Osoba,	która	wygra	przetarg	zobowiązuje	się	używać	przedmiot	dzierżawy	zgodnie	z	zasadami	prawidłowej	gospodarki	
i	nie	może	zmieniać	jego	przeznaczenia	bez	zgody	Wydzierżawiającego,	a	w	szczególności	wznosić	budynków,	budowli	
i	urządzeń	trwale	związanych	z	gruntem.	

8.	 Obowiązkiem	 Dzierżawcy	 jest	 ponoszenie,	 oprócz	 czynszu	 dzierżawnego,	 wszelkich	 obciążeń	 publiczno	 -prawnych	
związanych	z	przedmiotem	dzierżawy,	a	obciążających	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	właściciela	lub	posiadacza	
nieruchomości,	w	tym	podatki	lokalne	oraz	innych	obciążeń	związanych	z	jego	posiadaniem.

9.	 W	przypadku	konieczności	usunięcia	rosnących	na	działkach	drzew	niezbędne	jest	uzyskanie	pisemnego	zezwolenia	
Wydziału	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Odpadami	Komunalnymi	tut.	Urzędu	oraz	Starostwa	Powiatowego	w	Olkuszu.	

	 W	sytuacji	gdy	przedmiot	dzierżawy	będzie	Wydzierżawiającemu	niezbędny	do	wykonywania	jego	zadań	(tj.	w	przypadku	
wyłonienia	nabywcy	w/w	nieruchomości)	umowa	dzierżawy	zostanie	wypowiedziana	Dzierżawcy	z	 jednomiesięcznym	
okresem	wypowiedzenia	z	możliwością	zebrania	ewentualnych	zasiewów.

10.	Z	oferentem,	który	wygra	przetarg	zostanie	podpisana	umowa	dzierżawy	w	terminie	dwóch	tygodni	od	dnia	rozstrzygnięcia	
przetargu.	 Ze	 wzorem	 umowy	 należy	 zapoznać	 się	 w	 Urzędzie	 Miasta	 i	 Gminy	 w	 Olkuszu	 w	 Wydziale	 Geodezji	
i	Gospodarki	Mieniem	(w	godz.	7.00	–	15.00)	pok.210.

11.	 Jeżeli	 osoba	ustalona	 jako	dzierżawca	nieruchomości	 nie	przystąpi	 do	zawarcia	umowy,	organizator	przetargu	może	
odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wpłacone	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	

12.	Jednocześnie	Gmina	Olkusz	wyraziła	zgodę	TAURON	Dystrybucja	SA	na	wykonanie	inwestycji	polegającej	na	zmianie	
lokalizacji	 linii	 kablowej	 sieci	 napowietrznej	 SN	 znajdującej	 się	 na	 w/w	 działkach	 oraz	 opublikowała	 informacje	
o	sprzedaży	w/w	działek.

13.	 Informacji	 o	przetargu	udziela	Wydział	Geodezji	 i	Gospodarki	Mieniem	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	w	Olkuszu,	pok.	210,	 
tel.	(32)	6260210.	

14.	Ogłoszenie,	a	także	warunki	przetargu	mogą	zostać	zmienione	lub	odwołane. B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz  
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 05.07.2019r.  
do 26.07.2019r. wywieszony będzie wykaz  

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
- część działki nr 2341/1 o	 powierzchni	 10	 m2	 położonej	 w	 Olkuszu	 przy	 ul.	 Świętokrzyskiej	 z	 przeznaczeniem	 pod	
działalność	gospodarczą	na	okres	1	roku.	Stawka	czynszu:	zgodnie		z	Uchwałą	nr	VIII/88/2011	Rady	Miejskiej	w	Olkuszu	
z	17.05.2011r.	w	wysokości:	6,00	zł/m2	-		60,00	zł	netto	(tj.	73,80	zł	brutto).	Termin	wnoszenia	opłat:	miesięcznie	-	do	10	–	go	
każdego	miesiąca	z	góry;

- działka nr 187/1	o	powierzchni	28040	m2	położona	w	Rabsztynie	z	przeznaczeniem	pod	uprawy	rolne	na	okres	do	3	lat.	
Stawka	czynszu:	zgodnie	 	z	Uchwałą	nr	VIII/88/2011	Rady	Miejskiej	w	Olkuszu	z	17.05.2011r.	w	wysokości:	300,00	zł.	
Termin	wnoszenia	opłat:	rocznie	-	do	31	–	go	marca		każdego	roku	z	góry;

- część działki nr 1772	o	powierzchni	100	m2	położonej	w	Gorenicach	z	przeznaczeniem	pod	ogród	warzywno	–	owocowy	
i	 zieleń	 przydomową	 na	 okres	 3	 lat.	 Stawka	 czynszu:	 zgodnie	 	 z	 Uchwałą	 nr	 VIII/88/2011	 Rady	Miejskiej	 w	Olkuszu		
z	17.05.2011r.	w	wysokości:	60,00	zł	za	ogród	oraz	36,90	zł	brutto	za	zieleń.	Termin	wnoszenia	opłat:	rocznie	-	do	31	–	go	
marca		każdego	roku	z	góry.

W	przypadku	wpłynięcia	więcej	niż	 jednego	wniosku	o	dzierżawę	nieruchomości	wyłonienie	Dzierżawcy	nastąpi	w	drodze	
przetargu,	a	stawka	czynszu	będzie	stawką	osiągniętą	w	przetargu.
•	Ogłoszenie	może	zostać	zmienione	lub	odwołane.

Dzierżawa		przeznaczona	jest	dla	osób	fizycznych	i	prawnych.	Osoby	zainteresowane	zawarciem	umowy	dzierżawy	winne	
są	w	 terminie	 	wywieszenia	wykazu	złożyć	w	 tut.	Urzędzie	wniosek	na	dzierżawę	nieruchomości.	Oferta	winna	zawierać	
następujące	 informacje:	oznaczenie	nieruchomości,	położenie,	propozycję	zagospodarowania	działki,	proponowany	okres	
dzierżawy.	Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Wydziale	Geodezji	i	Gospodarki	Mieniem	w	godz.	700-1500(pok.	nr	210)	
lub	pod	numerem	telefonu	(32)	626-02-10.

BUrMistrz Miasta i GMiNy OlkUsz 
informuje,	 że	 w	 budynku	 Urzędu	 Miasta	 i	 Gminy	 Olkusz	 na	 tablicy	 ogłoszeń,	 obok	 pok.	 207	 w	 dniach	 
od 05.07.2019r. do 16.08.2019r. 	wywieszony	będzie	wykaz	nieruchomości	przeznaczonej	do	sprzedaży	w	dro-
dze	przetargu	tj.	działki	nr	2020/2	o	pow.	677	m2,	położonej	w	Olkuszu	przy	ul.	Wiejskiej,	objętej	księgą	wieczy-
stą	KR1O/00007943/5.
W	 miejscowym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzennego	 w/w	 działka	 znajduje	 się	 w	 terenie	 oznaczonym	
13MJU”	–	opisanym	 jako:	 „Tereny	zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzinnej	z	usługami	nieuciążliwymi”	oraz	
w	terenie	„1RO”	–	opisanym	jako:	„Tereny	ogrodów”.	
Termin	złożenia	wniosku	przez	osoby,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	jej	nabycia	stosownie	do	art.	34	ust.1	
pkt.	1	i	2	Ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	–	upływa	z	dniem	16.08.2019r.			
Bliższe	informacje	uzyskać	można	w	Wydziale	Geodezji	i	Gospodarki	Mieniem		w	godz.	7.00-15.00		w	pok.	204		
lub	pod	numerem	telefonu	32	626	02	04.

WÓJt 
GMiNy BOlEsŁaW

informuje,	 że	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Gminy	 Bolesław,	 
ul.	Główna	58,	na	 tablicy	ogłoszeń	wywieszony	 jest	
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy. 
Bliższe	informacje	można	uzyskać	w	siedzibie	Urzę-
du	Gminy	Bolesław	w	pok.	nr	6	lub	pod	numerem	te-
lefonu	32	642	40	71	wew.	227.

Rabsztyn w średniowiecznym 
klimacie

rabsztyn
Piotr�Kubiczek

W ostatni weekend czerwca na 
wzgórzu rabsztyńskim odbył się 
XV Turniej Rycerski. Pod zamkiem 
na Kruczej Skale ponownie powsta-
ło historyczne obozowisko, a re-
konstruktorzy przenieśli widzów 
i turystów w czasy średniowiecznej 
kultury i zwyczajów. Nie zabrakło 
owianych legendą wojów i dzielnie 
wspierających ich niewiast.

Nie zabrakło również pięknej po-
gody. W takich warunkach plenerowe 
imprezy cieszą się jeszcze większym 
wzięciem, tym bardziej, gdy ma się do 
czynienia z czymś zupełnie innym niż 
na co dzień, a bez wątpienia spotka-
nia z rycerzami to rzadkość.

Barwne stroje, repliki broni uży-
wanej przed wiekami, chorągwie oraz 
ówczesna muzyka – tym wszystkim 
oczarowali publikę rekonstruktorzy 
z czternastu różnych bractw w trak-
cie przemarszu i oficjalnej prezentacji 
uczestników turnieju. Salwa honoro-
wa dała natomiast sygnał do rozpo-
częcia corocznej rywalizacji.

Zmagania pod zamkiem rozpo-
częły turniej miecza i tarczy oraz rzut 
kulą i rzut włócznią. Efektowne bi-
twy jeden na jeden, a także zadania 
sprawdzające tężyznę wojów znalazły 
liczne grono odbiorców oklaskują-
cych swoich faworytów. Był też czas 
na zakupy na imitacji średniowiecz-
nego targowiska, posilenie się oraz 
spróbowania win i miodów pitnych. 
Na najmłodszych czekały warszta-
ty dawnych rzemieślników, zajęcia 

plastyczne oraz przejażdżki konne. 
Specjalnie z myślą o dzieciach ze spek-
taklem nawiązującym do rycerskich 
czasów wystąpili aktorzy teatru Trój-
kąt. Na koniec dnia tradycyjna bitwa, 
tyle tylko że tym razem nie o zamek, 
a o most, bowiem rabsztyńska warow-
nia przez remont w tym roku jest za-
mknięta dla zwiedzających. Ci, którzy 

bitwę przeżyli, wzięli udział w walkach 
drużyn rycerskich. Pękały tarcze, ła-
mały się miecze, było niemal tak, jak 
przed wiekami. Ukojenie przyniósł 
dopiero wieczorny koncert w plenerze 
zespołu Castle Dreams. A później już 
tylko integracja rycerzy przy ognisku 
i śpiewach.

Noc, mimo że długa, to i tak oka-
zała się zbyt krótka, aby niektórzy 
wojowie w pełni zregenerowali siły. 

Dlatego niedzielne zmagania rozpo-
czął spokojny, lecz wymagający od 
startujących opanowania i niezwy-
kłej precyzji turniej łuczniczy. Około 
południa w szranki stanęli dzielni za-
paśnicy, a niewiasty w towarzystwie 
najmłodszych spośród publiczności 
dały pokaz tańców dawnych. W pew-
nym momencie nad wzgórzem rozległ 

się potężny huk. Spokojnie – nikt nie 
planował przejąć obozowiska. Całe to 
ogłuszające zamieszanie związane by-
ło z pokazem artyleryjskim. Strzela-
no z armaty i hakownic, a najśmielsi 
z widzów własnymi rękami za pomocą 
lontownic odpalali prochowe działa.

Wystrzały były niejako zaprosze-
niem do podziwiania poczynań ryce-
rzy w turnieju miecza długiego. Przy 
upale, temperatura pod ciężką zbro-

ją sięgała 80 stopni Celsjusza, tym 
większe uznanie dla walczących. Pół-
tora metrowe miecze celowane w prze-
ciwników przynosiły kolejne punkty 
i chwałę zwycięzcom, a trzeba wie-
dzieć, że w Rabsztynie bili się najlepsi 
zawodnicy w kraju, wielokrotni meda-
liści międzynarodowych imprez rycer-
skich. Po tych emocjach był jeszcze 
samoczwart – czyli turniej dwuosobo-
wych pocztów rycerskich oraz kolejna 
runda sprawnościowa – tym razem 
rzut toporem. Po tej konkurencji moż-
na było z poczuciem dobrze spełnio-
nego obowiązku zakończyć tegoroczne 
zmagania. Podziękowania ze strony 
organizatorów trafiły do wszystkich 
bractw, nagrody natomiast do najlep-
szych rekonstruktorów. Pojawiło się 
też zaproszenie na rok następny, kie-
dy to pod zamkiem - wtedy już mocno 
odrestaurowanym - ponownie spotka-
ją się naśladowcy średniowiecznych 
wojów, którzy rozbiją swój charakte-
rystyczny obóz. Będzie to już szesna-
sty z kolei taki turniej w Rabsztynie.

Patronat nad XV Turniejem Ry-
cerskim sprawował Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, który 
był też jednym z organizatorów wraz 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ol-
kuszu oraz Stowarzyszeniem „Zamek 
Rabsztyn”. Partnerem turnieju był 
Związek Komunalny Gmin „Komuni-
kacja Międzygminna”, który zapewnił 
bezpłatne dojazdy do Rabsztyna, a pa-
tronat medialny nad imprezą objął 
m.in. Przegląd Olkuski.

Z ostatniej wizyty rycerzy pod 
zamkiem przygotowaliśmy dla Was 
obszerną fotorelację. Zachęcamy do 
oglądania!
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R E K L A M A

W  dniu 27.06.19 r. było nam 
niezmiernie miło gościć  w  Szko-
le Podstawowej w  Osieku przed-
stawicieli Centrum Naukowego 
Kopernik z  Warszawy. Wystawa 
eksponatów rozmieszczona na 
sali gimnastycznej w  taki sposób, 
aby zwiedzający mieli swobodny 
dostęp do każdego urządzenia, 
umożliwiła poznanie tajników  
wiedzy z wielu dziedzin nauki.  

W  wystawie wzięło udział 
około 150 osób. Przedział wiekowy 
okazał się być bardzo zróżnicowa-
ny. Na wystawę przychodzili młod-
si uczniowie pod opieką rodziców, 
opiekunów, a  także dziadków, ale 
też młodzież starsza z naszej szko-
ły, z poza szkoły, jak również osoby, 
które specjalnie przyjechały z Ol-
kusza, Bukowna, aby móc wziąć 
udział w wystawie. Nie było wśród 
uczestników zorganizowanych 
grup, prawdopodobnie dlatego, że 
są wakacje i szkoły już nie pracują.  
Dużą grupę wśród zwiedzających 
stanowiły dziewczęta, dla których 
tematyka wystawy okazała się być 

bardzo interesująca. Było to dla 
nas współorganizatorów miłym 
zaskoczeniem. Wszyscy bez wzglę-
du na wiek i płeć byli bardzo zado-
woleni z  możliwości uczestnicze-
nia w tak wspaniałym wydarzeniu. 

Opinie uczestników były bar-
dzo pozytywne. Możliwość samo-
dzielnego dotknięcia, sprawdze-
nia, poznania działania danego 
urządzenia i  efektów naukowych, 
jakie dzięki nim można było po-
znać i  zrozumieć sprawiły, że at-
mosfera na wystawie była gorąca 
i pełna naukowego podekscytowa-
nia. Trudno ustalić, które z ekspo-
natów zwróciły szczególną uwagą 
zwiedzających, gdyż każdy znalazł 
coś interesującego dla siebie. 

Dużym zainteresowaniem cie- 
szyły się łamigłówki, znikające 

kolory, jak powstaje film, urządze-
nia, które badały szybkość reakcji, 
pamięć, słyszalność dźwięków, 
wirujące krzesło. Zjawiska nauko-
we poznane podczas prezentacji  
z  dziedziny medycyny, akustyki, 
optyki, fizyki i  inne z  pewnością 
efektywnie wpłyną na proces na-
uczania, wzbogacą wiedzę o  ota-
czającej rzeczywistości i  zjawi-
skach zachodzących w przyrodzie. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
mogliśmy skorzystać z  tak wspa-
niałej oferty. 

Serdeczne podziękowania za 
organizację wystawy dla: Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, Soł-
tysa wsi Osiek Józefa Monia, ro-
dziców pomagających i  dla Pana 
Łukasza Piątka za koordynację 
projektu.

NAUKOBUS W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W OSIEKU

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y W gminie Wolbrom 
wybrano sołtysów

POwiat
Ewa�Barczyk

W 26 sołectwach gminy Wolbrom 
zakończyły się, rozpoczęte 28 
kwietnia wybory sołtysów i rad so-
łeckich kadencji 2019-2024. Wśród 
przedstawicieli lokalnych społecz-
ności pojawiło się 10 nowych osób, 
które zastąpią kilku długoletnich 
sołtysów, nie wyrażających chęci 
kandydowania i kontynuacji pracy 
w ramach tej funkcji.

Wybory w Brzozówce wygrał Ja-
cek Kiełtyka (wybrany spośród dwóch 
kandydatów), który zastąpi Agnieszkę 
Domagałę. W Budzyniu Zofia Baranek 
, jako jedyna chętna, została wybrana 
w miejsce wieloletniej sołtyski Elżbiety 
Kwietniak, a bodaj najdłużej pracu-
jący na stanowisku sołtysa w gminie 
Wolbrom Marian Barczyk z Dłużca 
„przekaże pałeczkę” jednemu z dwóch 
chętnych do sprawowania tej funk-
cji kandydatów - Adamowi Taborowi. 
W Gołaczewach miejsce po ustępują-
cym sołtysie Andrzeju Bocianowskim 
przejmie jedna z trzech zainteresowa-
nych, zgłoszonych do wyborów osób - 
Marianna Bijak, a w Kalisiu spośród 
dwóch kandydatów w miejsce Piotra 
Żuchowicza wybrano Grzegorza Pa-
cię. Sołtys Zofię Duch w Kąpielach 
Wielkich zastąpi jedyny kandydat - 
Zbigniew Pacia. Do wyborów na nową 
kadencję nie przystąpiła też dotych-

czasowa sołtyska Podlesic II Jadwiga 
Dudek, którą zastąpi jedyny zgłoszo-
ny kandydat Adam Krzepek. W Porę-
bie Dzierżnej również startował jeden 
kandydat i zastępując Waldemara 
Struzika, sołtysem został sprawujący 
równocześnie mandat radnego Irene-
usz Mudyń. W Zarzeczu wybory wygrał  
Robert Pobudkiewicz, który został soł-
tysem w miejsce Jana Pielki pokonując 
dwójkę współkandydatów.  Dotych-
czasowego sołtysa Zasępca Zbigniewa 
Papaja zastąpi Weronika Januszek.

Kolejną kadencję sołtysa spra-
wować będą w Bożej Woli - Tadeusz 
Dziubdziela, w Chełmie - Kazimierz 
Golda, w Chrząstowicach – Adam 
Gamrat, w Domaniewicach – Janina 
Sypek, w Jeżówce – Iwona Żelazny, 
w Kąpiołkach – Michał Piwowarczyk, 
w Lgocie Wielkiej - Tomasz Jankow-
ski, w Lgocie Wolbromskiej – Tere-
sa Pasich, w Łobzowie – Leokadia 

Maślisz, w Miechówce – Kazimierz 
Pandel, w Porębie Górnej – Wiesław 
Pacia, w Strzegowie – Czesław Gbyli-
czek, w Sulisławicach – Edyta Nędza, 
w Wierzchowisku – Krzysztof Koniecz-
ny, w Zabagniu – Marian Imiołek, 
a w Załężu - Tomasz Smętek.

Sołtys jako przedstawiciel spo-
łeczności wiejskiej reprezentuje sołec-
two na zewnątrz, przewodniczy radzie 
sołeckiej, zwołuje zebranie wiejskie 
i przewodniczy jego obradom. Może 
także w imieniu mieszkańców swo-
jej wsi występować na sesjach rady 
miejskiej. Wspólnie z radą sołecką 
realizuje uchwały zebrania wiejskie-
go, działając na rzecz społeczności 
lokalnej i współdziałając z władzami 
samorządowymi gminy.

Podczas wiejskich zebrań wy-
borczych wyłoniono także składy 
rad sołeckich, wspierających w pra-
cy sołtysów.
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WYLEWKI MASZYNOWE
Fachowa ekipa

tel. 510 191 033
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Marek Sołtysik w rodzinnym mieście
Olkusz

BWA�Olkusz,�fot.�Olgerd�Dziechciarz

13 lipca, czyli początek wakacji, 
środa, czyli środek tygodnia, a mi-
mo to do olkuskiej Galerii BWA na 
spotkanie z wybitnym pisarzem 
i malarzem Markiem Sołtysikiem 
przyszło około pięćdziesięciu osób. 
Pretekstem do spotkania była wy-
dana w czerwcu przez wydawnictwo 
„Arkady” książka „Klan Matej-
ków”, druga po „Klanie Kossa-
ków” pozycja biograficzna z cyklu 
„Klanów”, jaką napisał Marek Soł-
tysik (autor ma teraz na warsz-
tacie następną pozycję: „Klan 
Gierymskich”).

Wieczór był pełen wspomnień 
o Olkuszu z lat sześćdziesiątych, gdy 
Marek Sołtysik był mieszkańcem na-
szego miasta. Pisarz czytał fragmenty 
„Klanu Matejków”, w której to książce 
są też olkuskie akcenty. Wśród pu-
bliczności była m.in. siostra Autora, 
a także znany poeta Adam Ochwanow-
ski (specjalnie na okoliczność spotka-

nia napisał wiersz o swoim 
przyjacielu Marku Sołtysiku), czy 
wokalista jazzowy, kompozytor, gra-
fik Marek Bałata, który nie omiesz-
kał zaśpiewać dla bohatera wieczoru.

Marek Sołtysik, urodzony w Ol-
kuszu w 1950 roku: malarz, proza-
ik i poeta, wydał w ciągu bez mała 
50 lat kilkadziesiąt powieści, zbio-
rów opowiadań i tomików poetyckich. 
Wśród nich były tak znane publika-
cje jak np. „Domiar złego” (Nagro-
da „Czytelnika” za debiut), „Gwałt” 
(Nagroda im. Stanisława Wyspiań-
skiego I stopnia), „Deborah” (zekrani-

zowana przez R. Brylskiego, z Renatą 
Dancewicz w roli głównej), zbiór opo-
wiadań „Intymne zwierzenia kilkuna-
stu osób” (Nagroda Miasta Krakowa), 
„Świadomość to kamień” (biografia 
Michała Choromańskiego - nagro-
dzona przez „Miesięcznik Literacki”), 
oraz świetnie przyjęte powieści „Lego-
wisko szakali”, „Mocne ramiona pani 
Kicz”, czy rozgrywająca się w dużym 
stopniu w Olkuszu powieść „Czułość 
i podniecenie”.

Warto też odnotować, że pierwszą 
indywidualną wystawę malarstwa Ma-
rek Sołtysik miał 52 lata temu w Olku-

szu. Autor tak ją wspomina: „Było to 
w lipcu lub sierpniu 1967 roku w Miej-
skim Domu Kultury przy ul. Gęsiej 
(wchodziło się od Szpitalnej). Byłem 
wtedy uczniem PLSP w Krakowie. Od 
inicjatywy oddolnej, poprzez wykona-
nie i dyżurowanie, wszystko, co było 
związane z tą wystawą, robiłem sam. 
Przypominam sobie, że do katalożku 
(na maszynie, perełka) dołączyłem 
wybór wierszy, które wtedy pisywa-
łem (pod wpływem, nieco odbitym, 
Tymoteusza Karpowicza)”. Tak więc 
był to również debiut poetycki autora 
„Małych wierszy wieczornych”. Później 
były studia na krakowskiej ASP i na 
przemian: wystawy, plenery, książki, 
słuchowiska radiowe. Marek Sołtysik 
zawsze podkreśla, że pochodzi z Ol-
kusza. Za swój ogromny, jakże boga-
ty dorobek, został nagrodzony przez 
ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego Medalem „Zasłużony Kultu-
rze” – „Gloria Artis”.

Od 5 lipca w Sali Głównej olku-
skiego BWA można oglądać wystawę 
malarstwa i prac wykonanych tech-
niką własną czeskiej artystki Gabrieli 
Novakowej. Serdecznie zapraszamy.

„Młodość nie przechodzi z wiekiem”
Olkusz

Piotr�Kubiczek

W grudniu ubiegłego roku, w Olku-
szu przy ul. Żuradzkiej do użytku 
został oficjalnie oddany Dzienny 
Dom Seniora, w którym w dni po-
wszednie swój kąt znalazły osoby 
w podeszłym wieku. Seniorzy przy 
wsparciu swoich opiekunów nie 
tylko aktywnie spędzają czas, ale 
także poszerzają swoje pasje. Ca-
ritas Diecezji Sosnowieckiej zapra-
sza po więcej, oferując dodatkowe 
bezpłatne zajęcia.

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 
serdecznie zaprasza wszystkie zain-
teresowane osoby powyżej 50. i 60. 
roku życia do udziału w bezpłatnych 
zajęciach w ramach projektu „Młodość 
nie przechodzi z wiekiem” - informu-
je Marcin Wiewióra z sosnowieckie-
go Caritas.

Projekt finansowany z Rządowe-
go Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 obejmuje gimnastykę ru-
chową, z wyróżnieniem zajęć: zdro-
wy kręgosłup, gimnastyka cardio, 
capoeira i nordic walking, elementy 
tańca, zajęcia plastyczne oraz warsz-
taty wytwarzania witraży, treningi 

pamięci, uważności i koncentracji, 
rehabilitację, warsztaty zdrowego ży-
wienia i gotowania, a także spotkania 
z prawnikiem, policjantem, strażakiem 
oraz fizjoterapeutą pod wspólną na-
zwą „bezpieczny senior”.

- Ponadto seniorzy mają zapew-
nione wyjścia na basen, wyjazdy tury-
styczno-krajoznawcze, porady prawne 

oraz cotygodniowe spotkania w ka-
wiarence Caritas wraz z darmowym 
poczęstunkiem, możliwością dysku-
sji, prezentacji własnych dokonań 
artystycznych, a także podzielenia 
się wspomnieniami na temat dawne-
go życia w swoim rodzinnym mieście 
– dodaje przedstawiciel diecezjalne-
go Caritas.

Projekt „Młodość nie przechodzi 
z wiekiem” jest realizowany od kwiet-
nia i potrwa do końca 2019 roku. Dla 
najaktywniejszych uczestników prze-
widziano atrakcyjne nagrody. Wszyst-
kie zajęcia prowadzone w czterech 
różnych lokalizacjach: Sosnowcu, Dą-
browie Górniczej, Będzinie oraz Olku-
szu są darmowe.

Bliższych informacji na temat pro-
jektu udziela się w siedzibie Caritas 
w Sosnowcu (ul. Korczaka 5), pod nu-
merem telefonu: (32) 363 03 70, jak 
również pod adresem mailowym: so-
snowiec@caritas.pl.

Plan zajęć w ramach projektu w Olkuszu:

OLKUSZ – siedziba Caritas Dzienny Dom Senior+, ul. Żuradzka 16 

Rehabilitacja zdrowotna - każdy poniedziałek, począwszy od 17 czerwca 
w godz. 09:00 - 10:00 w siedzibie Caritas Dzienny Dom Senior+.

Gimnastyka Cardio - każdy poniedziałek, począwszy od 17 czerwca w 
godz.10:00 - 11:00 w siedzibie Caritas Dzienny Dom Senior+.

Warsztaty witrażu - każda środa, począwszy od 19 czerwca, w godz. 
16:00 - 18:00 w siedzibie Caritas Dzienny Dom Senior+.
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ALERGOLOG 
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl 
Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

BADANIA KIEROWCÓW 
Barbara Banyś – badania kierowców kategorii 
A,B,C, sportowców, kandydatów do służb mundu-
rowych, konsultacje neurologiczne, rehabilita-
cyjne, tel: 600-00-99-42. 

CHIRURG 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie 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. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja tele-
foniczna 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. Reje-
stracja tel. 604 979 399, 604 503 799. 
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl 
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 604 410 
240. 
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. Laser – usuwanie zmian skórnych, 
leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 
11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 530 88 16 13 
po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl 
Sebastian Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. K. 
K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, proktolog, 
konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, USG 
piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30. 

CHIRURG DZIECIĘCY 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20‒19:30. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie żyla-
ków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- 
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30‒19:30. 
Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

CHIRURG ORTOPEDA 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 62 61 731. 

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumatolog. 
Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw 
szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 
480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamien-
nie wtorki). 

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze boga-
topłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 15:45‒19:30. 

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. 

Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.

Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad Ban-
kiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17‒19, czw. 16‒18. Rejestracja tel. 604 489 612.

Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

CHOROBY ZAKAŹNE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby Olkusz, 
kr. K. Wielkiego 64 pok.11/I piętro.Rejestracja Tel. 
32 645 44 70 pon. – pt. 10.00 – 19.00, sob. 9.00 
– 13.00. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl 

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, tel. 32 
645 44 70. Wt., czw. 16‒18, sob. 10‒12. 

Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 

Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00. 

Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 
11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. Gabinet 
Dermatologiczny NIECZYNNY do odwołania. 

DIABETOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. Tel. 
32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 

DIETETYK 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety: 
odchudzające, w alergiach, bezglutenowa, 
w chorobach i inne. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychodietetyczny. Budynek SALUD pok. 
nr 1 w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego 110. RABAT 
20% na każdą usługę przez cały czerwiec. Tel. 
509 628 028, justynabrzezinska.pl 
Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na bezpłatne 
pobyty w celu poprawy stanu zdrowia 
i samodzielności. Dzienny Dom Opieki Medycznej 
„Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego nr 86. Więcej 
informacji można uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 
606 114 901, 600 342 549.

ENDOKRYNOLOG 
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl. 
Beata Bugajska, specjalista endokrynologii 
i chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21. 

GIMNATYKA KOREKCYJNA 
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA mgr 
Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. Tel. 
664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik. 
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17‒18. Tel. 
695 942 182. 
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog- 
-położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16‒19. 
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog- 
-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Rejestracja telefoniczna od pon. do pt. od 
9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.

Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Co 
druga ŚRODA 14:00‒17:00. 

Marek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog 
– położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, tel. 32 643 11 
39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. Pon., wt., pt. 
15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 9:00‒12:00. 

KARDIOLOG 
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje 
wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 
796 797 112. 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731. 
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
16:30‒19:30. 
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00‒19:30 
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl 
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 
027. 
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG i ciśnie-
niowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 602 
489 648. www.kardiolog-olkusz.pl 
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kardio-
log, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo serca, 
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsultacje. Śr od 
15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety 
Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10‒19. 
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy, Test wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul. 
Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 
784 099 674. 

LARYNGOLOG 
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okresowe. 
Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 
15, pon. 16.30‒19, śr. 16.30 -19, sob. 10‒12, tel. 
32 645 44 70. 
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz, ul. 
Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 32 
754 34 64 (po 13.). Pon., czw. 14‒17. 
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30. 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). Tel. 506 
312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17‒19. 
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji, 
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel. 
32 62 61 731. 

MEDYCYNA ESTETYCZNA 
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30‒19.00, wt. 
8.30‒19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088. 
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 13. 
www.chirurgiaolkusz.pl 
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. med., 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3, Tel. 501 310 050. 

MEDYCYNA NATURALNA 
Pijawki, świecowanie uszu, refleksologia terapeu-
tyczna stóp, masaż, bańka próżniowa, ogniowa, 
antycelulitowa. Gabinet „Twoja Aura”. Olkusz, 
Sławkowska 5. Tel. 604 135 486. 

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802 

NEUROCHIRURG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Gabinet neurochirurgiczny. Tel. 32 62 61 731.
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00. 

NEUROLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 61 731. 
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00‒19:30. 
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl 
Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech 
Banyś Specjalista Chorób Oczu 
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500. 
Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl 
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9‒16. www.
okotest.pl 
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, niedo-
widzenie, okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, w soboty 
10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki pilne 508 177 970. 
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe badanie 
wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia gałki 
ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- -MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:00- 17:00. 

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe badanie 
wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia gałki 
ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- -MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 
12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00. 

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne, 
tomografia oka - OCT. Olkusz, al. 1000-lecia 20, 
tel. 784 820 130. Pon., czw., pt., 9-17, wt. 10-18, 
śr., 10-16, sob. 10-14. 

PEDIATRA 
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213. 

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olku-
szu. Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 
731. 

Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjali-
sta medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 505 
988 780. 

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci 
zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów 
biodrowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. 
Olkusz, ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119. 

Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- 
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00. 

Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89. 

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczenie dzieci 
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855. 

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, 
EKG, HOLTER.  Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.com/
lekarzolkusz 

PODOLOG 
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko 
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, pedi-
cure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 
5. Tel. 698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp. 

Studio Venus Expert Dorota Delkowska, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3. 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Ocena rozwoju dziecka, terapia 
psychologiczna, opiniowanie dzieci dla celów 
orzecznictwa, konsultacje. Tel. 668 123 956. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479. 
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 www.
olkuszpsycholog.pl 
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DYŻURY
APTEK

O L K U S Z

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy w godz.  
od 20.00 do 8.00

5.07.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 64B

6.07.2019 Sobota ul. Skwer 6

7.07.2019 Niedziela al. 1000-lecia 17

8.07.2019 Poniedziałek ul. Krakowska 16

9.07.2019 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 64B

10.07.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 64B

11.07.2019 Czwartek ul. Piłsudskiego 22
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, psy-
choterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. Czw.: 
15‒20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. Kraków, 
ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13, pt. 
15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl 

PULMONOLOG 
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.pl 

REHABILITACJA 
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Mar-
libo- Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731 

Dominika Dudek mgr fizjoterapii terapeuta NDT-
-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha- 
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Olkusz, Dworska 19a. 

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. Tera-
peuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro (Medesto). 

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 3/1. 
Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl 

Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka) Tel. 600 
585 055. www.fizjomed-olkusz.pl 

Janusz Kocjan, dr n. med. Rehabilitacja dzieci 
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. 
Sportowa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627. 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan 

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

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Tel. 32 62 61 731. 

Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl 

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 14.00, 
pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja 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. 

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. Specja-
lista protetyki stomatologicznej. Olkusz, ul. 
Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 606 654 777. 

CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna Rudziń-
ska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 326432530. 

Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832. 

Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist- -Wój-
cicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18. Tel. 32 645 
00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18. 

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog. Rentgen 
stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 4. Tel. 
dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. Pon.-pt. 
9‒12 i 15‒19. 

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 14.00 – 20.00, czw. 12.00 – 18.00, pt. 
8.00 – 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532. 

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00‒17.00, pt. 

9.00‒15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37. 

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. Pon. i czw. 
od 14., wt. i pt. od 10. 

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 305 405. 

Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532. 

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30‒19.00, 
wt. 8.30‒19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088. 

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., 
czw. 15.00‒19.00, sob. 8.00‒11.00. Tel. 32 645 21 
08. 

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna: 602 
276 667. 

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30. Pon. 
9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 11.00, 
pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. Nullo 
35 b. Poniedziałek – Piątek: 9 – 19. Tel.  
32 754 25 18. 

— CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska – Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8‒14, śr. i pt. 12‒18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 601 
805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00‒19.00, sob. 9.00‒13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyjmuje lek. stom. 
Grażyna Batko. 

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

— TECHNIKA DENTYSTYCZNA 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-11. 

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

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Tel. 32 
645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, pilingi 
lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, 
mezoterapia inne zabiegi dematologiczne. 

Butterfly Effect, kosmetyka i fryzjerstwo, oczysz-
czanie wodorowe, depilacja IPL, zamykanie 
naczynek fotoodmładzanie, mezorerapia, bipo-
larne fale radiowe, zabiegi antycellulitowe/ 
wyszczuplające, zabiegi przeciw wypadaniu 
włosów, meso BB glam, ul. Sławkowska 13, 
535544028. 

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 60, 
III piętro windą (budynek Silver). Tel. 570 691 681 
www.kosmetyka-olkusz.pl 

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrniające 
twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 
663166872 www.gabinet-uroda.pl 

Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, endermologia, zamykanie naczy-
nek, makijaż permanentny, manicure hybrydowy, 
tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pielęgnacyjne i 
złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050. 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Czwartek 14:00‒17:00. 

Marek Pogodziński. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl 

Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00‒18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica moczowa, 
diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.00‒15.00. Tel. 
32 643 30 19. 

USG 
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30‒17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30‒18, tel. dom. 32 643 38 46, 600 249 
359. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specjali-
sta radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro (winda). 
Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10‒19, sob. 
9‒13. 

Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-
mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 
600 686 603, www.usgolkusz.pl 

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłon-
nych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifi-
kacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.



10| 5 lipca 2019 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

tyGODnik reGiOnalny 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, Bogucina 
Dużego, Bogucina Małego, Bolesławia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Chełma, Chechła, Cieślina, Czubrowic, Golczowic, Gołaczew 
Nadmłynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydlińskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Krążka, Krza, Krzykawy, 
Krzykawki, Krzywopłot, Kwaśniowa, Lasek, Osieka, Michałówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Racławic, Rodak, Ryczówka, 
Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wodącej, Wolbromia, Zarzecza, Zawady, 
Zimnodołu, Zedermana, Żurady.

redaktor naczelny: Dariusz�Krawczyk

redaktorzy:
Wiola�Woźniczko�–�wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr�Kubiczek�–�piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

adres redakcji: 32-300�Olkusz,�ul.�Żuradzka�15,�
tel./fax�32�754�44�77,�504�178�786
Internet:�www.przeglad.olkuski.pl
e-mail:�redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie ogłoszeń:�Olkusz,�ul.�Żuradzka�15.�
wydawca: „AB�MEDIA”�Sp.�z�o.o.,�
32-500�Chrzanów,�ul.�Sikorskiego�1�F.
Skład: „AB�MEDIA”�Sp.�z�o.o.
Druk: Polska�Press�Sp.�z�o.o.

Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem 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.

Ogłoszenia  
drobne  

już od 2,76 zł*
*cena�netto,�do�40�znaków.

KALENDARIUM

05 lipca
 ǧ 17:00�Agent�Kot�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:45�Oszustki�(2D�NAPISY)

06 lipca
 ǧ 17:00�Agent�Kot�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:45�Oszustki�(2D�NAPISY)

07 lipca
 ǧ 17:00�Agent�Kot�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:45�Oszustki�(2D�NAPISY)

08 lipca
 ǧ 17:00�Agent�Kot�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:45�Oszustki�(2D�NAPISY)

09 lipca
 ǧ 17:00�Agent�Kot�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:45�Oszustki�(2D�NAPISY)

05 lipca
 ǧ 16:00�Dzień�Czekolady�(2D�PL)
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Polaroid�(2D�NAPISY)

06 lipca
 ǧ 11:30�Dzień�Czekolady�(2D�PL)
 ǧ 16:00�Dzień�Czekolady�(2D�PL)
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Yesterday�(2D�NAPISY)
 ǧ 22:00�Polaroid�(2D�NAPISY)

07 lipca
 ǧ 14:00�Dzień�Czekolady�(2D�PL)
 ǧ 15:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Yesterday�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Polaroid�(2D�NAPISY)

09 lipca
 ǧ 16:00�Dzień�Czekolady�(2D�PL)
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Polaroid�(2D�NAPISY)

10 lipca
 ǧ 11:30�Dzień�Czekolady�(2D�PL)
 ǧ 16:00�Dzień�Czekolady�(2D�PL)
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Polaroid�(2D�NAPISY)

11 lipca
 ǧ 16:00�Dzień�Czekolady�(2D�PL)
 ǧ 17:45�X-Men:�Mroczna�Phoenix�(2D�
DUBBING)

 ǧ 20:00�Polaroid�(2D�NAPISY)

06 lipca
 ǧ 21:00�Kino�plenerowe�“Czym�chata�bogata”�
-�Rynek�w�Olkuszu,�w�razie�niepogody�Kino�
“Zbyszek”

13 lipca
 ǧ 21:00�Noc�Poetów�“Poetyckie�cztery�pory�
roku”�-�Rynek�w�Olkuszu

 ǧ Galeria�zaprasza�do�zwiedzania�ekspozycji�
stałej�malarstwa�współczesnego�pol-
skiego,�europejskiego�i światowego�z kole-
kcji�Sztuki�Współczesnej�BWA�w Olkuszu.�
Pon�9-16,�wt.-pt�10-18,�sob�10-14.

14 lipca
 ǧ 19:00�Letni�Festiwal�Organowy�-�Bazylika�św.�
Andrzeja�Apostoła

KuPię - SPrZeDaM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka od 

ręki, płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ  Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

uSługi
 ǧ  FIRMA INTROLIGATORSKA 

"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). Tel.
(32)6413433, (643)0987, (606)306841, 
oferuje: oprawy tradycyjne - twarde 
(duża ilość kolorów), bindowanie, ter-
mobindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka od 

ręki, płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ  Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

 ǧ  Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.

 ǧ  Naprawa komputerów PC  
i laptopów. Tel.(601)623740.  
Dojazd do klienta.

BuDoWlaNe

 ǧ Malowanie. Tel.(799)914521.

FiNaNSoWo - PraWNe

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne:  

pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki.  

Tel.(512)777884.

oKoliCZNoŚCioWe

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty  
+ retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

 ǧ  ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania w domu 

u klienta). Tel.(600)057912.

MotoryZaCJa

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE

F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

 ǧ  AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.

 ǧ Autoskup, osobowe,  
dostawcze. Tel.(531)666333.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka od 

ręki, płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ  Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

 ǧ  AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

NieruChoMoŚCi
 ǧ  Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

 ǧ  Do wynajęcia obiekt w bardzo 
dobrej lokalizacji, Olkusz,  
ul. Rabsztyńska (pod przedszkole, 
gabinety lekarskie, biura, sklep, 
mieszkania pracownicze).  
Tel.(509)020901.

PraCa
 ǧ  Zatrudnię kierowcę kat. C+E.  

Tel.(600)445701.
 ǧ  Przyjmę do biura spedytora 

na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również  
do przyuczenia. Tel.(509)259555.

 ǧ  Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe. Tel.(666)352660.

 ǧ  Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy. Tel.(509)020901.

 ǧ Hurtownia Stomatologiczna 
zatrudni sprzedawcę-konsultanta 
do biura w Olkuszu. Poważnie 
zainteresowanych prosimy o CV na: 
marketingolkusz@gmail.com

różNe

 ǧ Tarot. Tel.(727)902003.

 ǧ Stoisko nr 3 zaprasza na zakupy! 
W sprzedaży: nowa wiosenna kole-
kcja spodni dżinsowych, krótkich, 
eleganckich, bawełnianych, koszule 
letnie. Polscy producenci.  
Szukaj nas na Facebooku. Targow-
isko ul. Sławkowska: wt., pt. i sob. do 
godz. 13.00. 


