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Mija miesiąc od kiedy na trasach 
obsługiwanych przez ZKG „KM” 
kursuje nowa flota. Niskopodłogowe 
i klimatyzowane pojazdy zastąpiły 
wysłużone, kilkunastoletnie auto-
busy. Postanowiliśmy sprawdzić, jak 
wyglądały pierwsze dni korzystania 
ze zmodernizowanej komunikacji 
miejskiej w Srebrnym Grodzie.
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najpiękniejsze ogrody
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Kawiarnia, sanitariaty, punkt informacyjny, 
strefa rekreacyjna ze sceną i trawiastymi tarasa-
mi – tak już niebawem będzie prezentowała się 
rabsztyńska warownia. W olkuskim magistracie 
dobiegają końca procedury związane z wyborem 
wykonawcy prac wycenionych przez władze Ol-
kusza na ponad 3 mln złotych. 1,7 mln zł pokryje 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020.

- Będzie to kolejny krok, który wykonamy w kie-
runku poprawy atrakcyjności turystycznej zamku 
w Rabsztynie. Dodatkowo, chcemy, by było to miej-
sce, do którego chętnie będą wracali również nasi 
mieszkańcy. Planowane prace to również okazja do 
tego, by lepiej poznać historię zamku oraz naszego 
regionu. Na inwestycje w zamek w nadchodzących 
miesiącach wydamy około 4 miliony złotych, two-
rząc miejsce z bardzo dużym potencjałem – komen-
tuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W ramach inwestycji planowane jest zabez-
pieczenie konstrukcyjne murów zamku, budowa 
pawilonu podziemnego z funkcją obsługi ruchu 
turystycznego, węzłem sanitarnym i kawiarnią dla 
zwiedzających oraz prace związane z zagospoda-
rowaniem terenu wewnątrz i na zewnątrz murów 
zamkowych. Ciekawych efektów mogą przynieść 
w najbliższych miesiącach prace związane z od-
gruzowaniem piwnic w północnej części pałacu. 
W minionych latach na terenie zamku średniego 
i górnego odkrywano renesansowe detale architek-
toniczne, zabytkową ceramikę i monety.

Po odgruzowaniu piwnic zostanie wykonany 
fundament oraz niezbędne elementy konstrukcyj-
ne, które umożliwią przykrycie piwnic żelbetowym 
stropem. Konieczne będzie wykonanie m.in. żel-
betowego muru oporowego, który będzie stanowił 
zabezpieczenie konstrukcyjne pomiędzy poziomem 
części pałacowej, a poziomem dziedzińca zamku 
dolnego. Zostaną także wykonane stalowe scho-
dy łączące poziom patio i taras nad pawilonem.  

W południowo-wschodnim murze piwnic pałacu 
zostanie wykonane przebicie w celu udostępnienia 
piwnicy, znajdującej się po bramą zamku. Ponadto, 
planowane jest wykonanie zabezpieczeń, konser-
wacji oraz odtworzenia murów tej części pałacu 
wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych.

Wzdłuż wschodniej ściany pałacu zostanie 
wybudowany trójkątny taras stalowy, wsparty na 
istniejących ścianach. Na dziedzińcu powstanie 
niewielka modułowa scena, na której będą orga-
nizowane koncerty, czy spektakle. W ramach in-
westycji konieczne będzie wykonanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza 
murami zamku, instalacji wentylacyjnej, grzewczej 
i elektrycznej. Projekt przewiduje również wykona-
nie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeprowa-
dzenie prac wykończeniowych w pawilonie, gdzie 
zostaną wykonane posadzki, tynki, sufity podwie-
szane oraz płytki ceramiczne.

W podziemnym pawilonie docelowo będzie się 
mieścił punkt informacyjny i kasa biletowa, węzeł 
sanitarny z toaletami oraz kawiarnia. Na dziedziń-
cu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste 
tarasy.

- Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć 
zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych 
do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. 
Warto dodać, że w ramach projektu część zamku 
zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, m.in. zostaną usunięte progi, co 
umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach in-
walidzkich na dziedziniec zamku dolnego, poza tym 
jedna z toalet w podziemnym pawilonie będzie przy-
stosowana dla osób niepełnosprawnych – mówi 
Agnieszka Kaczmarczyk, Naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 
października 2020 roku. Na realizację tego ambit-
nego zadania władze Olkusza pozyskały dofinan-
sowanie w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działa-
nie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regio-
nu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina 
Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku.

Warto przypomnieć, że obecnie na terenie zam-
ku trwają prace polegające na zabezpieczeniu kon-
strukcyjnym murów i ostańca skalnego na zamku 
w Rabsztynie. Z tego powodu zamek nie jest do-
stępny do zwiedzania.

Co kryją zasypane piwnice zamku Rabsztyn?

Zamek Rabsztyn, podobnie jak 
inne warownie na Szlaku Orlich 
Gniazd, został spalony przez 
wojska szwedzkie podczas 
Potopu. Zawalone stropy i dach 
zasypały piwnice XVII wiecznego 
pałacu wzniesionego przez 
starostę rabsztyńskiego Mikołaja 
Wolskiego. Teraz część piwnic 
zostanie odgruzowana i powstanie 
w nich podziemny pawilon. 

Czy w trakcie prac archeologom uda 
się odnaleźć elementy bogatego 
wyposażenia pałacu? 

Czy w piwnicach zburzonego pałacu 
w Rabsztynie uda się odnaleźć ślady 
z czasów świetności budowli?

Samorządowy ranking zamożności
Powiat

Wiola�Woźniczko

Jak co roku, samorządowe czaso-
pismo „Wspólnota” opublikowało 
ranking zamożności samorządów 
za 2018 rok. Jak wypadły nasze 
gminy i powiat?

- Sytuacja finansowa sektora sa-
morządowego pozornie się poprawia, 
ale w rzeczywistości jest rezultatem 
realizacji rządowych programów spo-
łecznych, które mogą mieć pozytywne 
skutki dla sytuacji społecznej w kraju, 
ale nie mają wiele wspólnego ze swo-
bodą prowadzenia polityki rozwojowej 
przez samorządy albo ze zdolnością 
władz lokalnych do wykonywania in-
nych zadań publicznych – tak rozpo-
czynają opis rankingu jego autorzy, 
profesor nauk ekonomicznych i kie-
rownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lo-
kalnej na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszaw-
skiego Paweł Swianiewicz oraz Julita 
Łukomska - adiunkt w tym samym 
zakładzie.

Rok 2018 dobry  
dla samorządów

Autorzy rankingu podkreślają, że 
ocena sytuacji finansowej samorządów 
w ostatnich latach jest bardzo trudna. 
„(…) trzeba brać pod uwagę nie tylko 
zmiany wielkości dochodów (które 
jak dalej zobaczymy rosną i trudno, 
żeby było inaczej w okresie dynamicz-
nego wzrostu gospodarki), ale także 
obecny i spodziewany wzrost obcią-
żeń finansowych. Samorządy ponoszą 
przynajmniej częściowe koszty wpro-
wadzanych reform (przede wszystkim 
edukacji, ale także na przykład zmian 
w zakresie programów pomocy spo-

łecznej). Trudno też nie myśleć o kon-
sekwencjach zapowiadanych dalszych 
zmian, mających wpływ na wielkość 
wpływów z tytułu udziału w podatkach 
dochodowych. Ale patrząc wyłącznie 
przez pryzmat wielkości dochodów, 
rok 2018 był dobry dla samorządów” 
- czytamy w opisie rankingu.

Prof. Swianiewicz podkreśla jed-
nak, że „(...) tylko w gminach tempo 
wzrostu dochodów było wyższe niż 
tempo wzrostu gospodarczego (mierzo-
nego zmianą PKB). Zwraca też uwagę, 
że duża część wzrostu dochodów sa-
morządowych nie jest wynikiem po-
prawiającej się kondycji finansowej, 
a efektem przekazania do realiza-
cji na poziom lokalny krajowych 
programów społecznych, wśród 
których największe znaczenie od-
grywa 500+. W przypadku tych 
programów samorząd jest jedy-
nie wykonawcą polityki rządu, 
nie zwiększa to w żaden spo-
sób możliwości władz lokalnych 
w zakresie kształtowania własnej 
polityki rozwojowej. Wydatki te 
niemal w całości finansowane 
są dotacjami celowymi, a wpływ 
samorządów na sposób realiza-
cji zadań jest żaden albo w naj-
lepszym przypadku minimalny”.

Inwestycje, unijne 
fundusze i zadłużenie

W ubiegłym roku zrealizowa-
no rekordową liczbę inwestycji 
samorządowych. Udało się „prze-
skoczyć” pułap z najlepszych do 
tej pory lat 2009 i 2010. - Chcia-
łoby się powiedzieć – naresz-
cie. Bezprecedensowa wielkość 
środków przekazanych Polsce 
w ramach unijnego budżetu na 
lata 2014–2020, z których znacz-
na część powinna być przezna-

czona na inwestycje lokalne, kazała 
oczekiwać rekordowej wielkości samo-
rządowych wydatków majątkowych. 
Tymczasem ze względu na opóźnienia 
we wdrażaniu programów operacyj-
nych lata 2015 i 2016 przyniosły wy-
raźny spadek, a rok 2017 stosunkowo 
nieśmiałe odbicie wielkości wydatków 
inwestycyjnych. Teraz nadszedł czas 
na nadrabianie zaległości. Należy się 
spodziewać, że będzie to kontynuowa-
ne w kolejnych latach. Rok 2018 był 
też rekordowy pod względem pozyski-
wania unijnych funduszy (przekroczo-
no poziom z najlepszego dotychczas 
roku 2014). Najwyższy w historii jest 

także poziom zadłużenia budżetów 
samorządowych. Po trzech latach po-
wolnego, ale systematycznego spadku, 
zadłużenie wzrosło i przebiło rekor-
dowy jak dotąd poziom z roku 2014. 
Ale wzrost ten był stosunkowo umiar-
kowany, dużo wolniejszy niż wzrost 
inwestycji czy pozyskanych dotacji 
unijnych. - uważają autorzy rankingu.

Metodologia bez zmian
Zamożność samorządów liczono 

tak, jak przed rokiem. Pominięto wpły-
wy z dotacji celowych, bo jak twierdzą 
autorzy zestawienia „(…) zwłaszcza 
w okresie intensywnego korzystania 

z funduszy unijnych takie dotacje ma-
ją chwilowy, ale bardzo silny wpływ 
na wielkość dochodów. Wpływ du-
żej dotacji inwestycyjnej potrafi wy-
windować samorząd bardzo wysoko 
w rankingu, ale jest to awans chwilo-
wy (incydentalny) i niemający związku 
z trwałym wzrostem zamożności. Wy-
daje się więc, że uwzględnienie tylko 
dochodów własnych i otrzymywanych 
subwencji lepiej oddaje hasło naszego 
rankingu – zamożność”.

Dochody wpływające do budże-
tu zostały skorygowane na dwa spo-
soby. Odjęto składki przekazywane 
przez samorządy w związku z sub-

wencją równoważącą (regionalną 
w przypadku województw), czy-
li tzw. janosikowe. Do faktycz-
nie zebranych dochodów dodano 
skutki zmniejszenia stawek, ulg 
i zwolnień w podatkach lokal-
nych, by porównywać faktyczną 
zamożność, a nie skutki podej-
mowanych w gminach autono-
micznych decyzji odnoszących 
się do polityki fiskalnej. Tak sko-
rygowane dochody podzielono 
przez liczbę mieszkańców dane-
go samorządu.

Jak wypadliśmy?
Wśród województw Małopol-

ska awansowała na 9 miejsce 
(z 11), osiągając zamożność per 
capita na poziomie (240,86 zł). 
Liderem jest województwo mazo-
wieckie (420,97 zł), a zestawienie 
zamyka województwo warmińsko 
- mazurskie (227,16 zł)

Kraków utrzymał 5 pozycję 
w gronie miast wojewódzkich 
(5605,84 zł). Pierwsze miejsce 
zajmuje Warszawa (7747,11 zł), 
a ostatnie Gorzów Wielkopolski 
(4183,47 zł).

Powiat olkuski zanotował spadek 
ze 150 pozycji na 155, z zamożnością 
„na głowę” 776,23 zł. Dla porównania 
powiat chrzanowski znalazł się na 
265 miejscu (628,92 zł), oświęcim-
ski na 136 miejscu (795,65 zł). Ka-
tegorię otwiera powiat człuchowski 
(województwo pomorskie) z wynikiem 
1455,44 zł. Ostatnią, 314 lokatę zajął 
powiat łomżyński (województwo podla-
skie), gdzie zamożność na mieszkańca 
wyniosła 400,63 zł.

W gronie miast powiatowych Ol-
kusz zajął 148 miejsce z zamożnością 
na mieszkańca 2922,24 zł (w poprzed-
nim zestawieniu był na 161. lokacie). 
Pobliski Chrzanów jest na 85 miej-
scu (3169,64 zł), a Oświęcim na 19 
(3855,54 zł). Kategorię miast powia-
towych otwierają dolnośląskie Polko-
wice (6950,52 zł). Ranking zamyka na 
267 miejscu świętokrzyski Opatów 
(2456,56 zł).

Miasta inne - w tej kategorii Bu-
kowno jest na 77 pozycji (3838,54 
zł), co oznacza spadek o trzy miejsca. 
Wolbrom uplasował się na 398 lokacie 
(2877,62 zł) - w poprzedni zestawie-
niu był na 376 miejscu. Liderem po-
zostaje Krynica Morska (województwo 
pomorskie) z zamożnością per capita 
11018,01 zł. Ostatnie 597 miejsce 
zajmuje śląski Pszów (2301,67 zł).

Wśród naszych gmin wiejskich 
największy awans zanotowały Klu-
cze (3343,62 zł) - są na 276 pozycji, 
a w ubiegłorocznym rankingu było to 
678 miejsce). Bolesław zajął 60 po-
zycję (4489,22 zł), poprzednio był na 
90 lokacie. W zestawieniu na 1195 
miejscu (rok temu 1175) jest Trzyciąż 
(2770,74 zł). Zwycięzcą ponownie zo-
stał łódzki Kleszczów (35829,15 zł).  
Ostatnie, 1548 miejsce zajął małopol-
ski Bolesław z powiatu dąbrowskiego 
(2211,87 zł).
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Przypomnijmy, że 1 lipca bieżą-
cego roku na olkuskie ulice wyjechały 
nowoczesne pojazdy, wyprodukowane 
przez firmy SOLARIS i AUTOSAN. 
Nowa flota składa się z niskopodłogo-
wych, klimatyzowanych autobusów, 
wyposażonych m.in. w biletomaty, 
monitoring oraz ładowarki do telefo-
nów. Wszystkie samochody spełniają 
rygorystyczną normę emisji spalin 
EURO VI.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
Związek Komunalny Gmin „Komuni-
kacja Międzygminna” zakupił 4 duże, 
13 średnich oraz 6 małych pojazdów. 
Zgodnie z założeniami projektowymi, 
obsługą nowego taboru zajmuje się 
wyłonione w przetargu konsorcjum 
firm transportowych. Wspiera ono 
miejską flotę dodatkowymi 11 au-
tobusami . W przypadku sytuacji 
awaryjnych operator dysponuje także 
6 maszynami rezerwowymi.

Pożar w dniu premiery
Dla pasażerów korzystających 

z komunikacji międzygminnej nowy 
tabor stanowi olbrzymią zmianę, 
w porównaniu z tym, co było do 
dyspozycji jeszcze kilka tygodni 
temu. Dotychczasowe pojazdy, które 
kursowały na zlecenie Związku, 
były przestarzałe i wysłużone. Zimą 
często bywało w nich chłodno, latem 
– ze względu na brak klimatyzacji 
– nagminnie panowała zaś sauna. 
W upalne dni kierowcy często kur-
sowali więc z otwartymi drzwi i włą-
czonym ogrzewaniem, które miało 
na celu nie dopuścić do przegrzania 
silnika. Te czasy miały bezpowrotnie 
przejść do lamusa, ale…

W pierwszym dniu funkcjonowa-
nia nowej komunikacji, w miejsco-
wości Olewin, z jednego z autobusów 
zaczął wydobywać się dym i ogień. 

Był to pojazd białoruskiej marki MAZ, 
który został zakupiony przez opera-
tora floty z własnych środków. Pożar 
spowodowany był uszkodzeniem 
przewodu olejowego. Na szczęście 
system automatycznego gaszenia 
komory silnika zadziałał poprawnie 
i żaden z pasażerów pechowego 
kursu linii „WK” nie odniósł obrażeń. 
Sytuacja została szybko opanowana 
przez kierowcę.

- Natychmiast po tym zdarzeniu 
zwróciłem się do operatora o prze-
prowadzenie szczegółowej kontroli 
wszystkich pozostałych pojazdów tej 
marki. Jak wynika z przeprowadzo-
nych oględzin, pożar był wynikiem 
usterki fabrycznej. Ze względów bez-
pieczeństwa dokonaliśmy wymiany 
przewodów olejowych we wszystkich 
pojazdach marki MAZ – informuje 
Tadeusz Chwast , przewodniczący 
ZKG „KM”.

Władze związku apelują: 
zastanów się, zanim 
zrobisz coś głupiego!

Jak pokazała praktyka minio-
nych dni, poszanowanie dla wspólnej 

własności nie stanowi mocnej strony 
olkuskiej młodzieży. Na fotelach 
pojazdów bardzo szybko pojawiły 
się bohomazy wykonane kolorowymi 
pisakami. Młodzi „artyści”, którzy 
dopuścili się wandalizmu, nie zwrócili 
jednak uwagi na kamery zainstalo-
wane wewnątrz autobusów. Przed-
stawiciele ZKG „KM” zapowiadają 
rychłe wyciągnięcie konsekwencji 
wobec sprawców. Apelują też o roz-

wagę i dbanie o wspólne dobro. - Po 
wejściu do autobusu pamiętajmy, 
że nie podróżujemy sami i musimy 
okazać szacunek współpasażerom. 
Szanujmy cudzą własność, wzajemną 
prywatność i przestrzeń – możemy 
przeczytać na facebook-owym profilu 
Związku.

Żywy przykład na 
złośliwość przedmiotów 
martwych

Kolejną z nowinek technicznych, 
jakie pojawiły się z związku z wymia-
ną floty, są biletomaty. Automatyczne 
kasy zainstalowane w każdym pojeź-
dzie mają odciążyć kierowców, którzy 
do tej pory zajmowali się pobieraniem 

opłaty za przejazd autobusem. Obsłu-
ga maszyn stanowi jednak problem 
dla części mieszkańców. Niektó-
rzy z nich wyrażają też obawę, że 
w przypadku dużej ilości pasażerów 
może mieć miejsce sytuacja, w której 
wcześniej zdążą oni dojechać do celu, 
niż zakupić bilet uprawniający do 
podróży.

- Prosimy naszych pasażerów 
o cierpliwość i wyrozumiałość. Każda 
zmiana, szczególnie tak gruntowna 
jak ta, która miała miejsce, wiąże 
się z chwilowymi niedogodnościami. 
Ludzie z czasem oswoją się z nowymi 
rozwiązaniami i docenią wygodę, jaką 
one oferują – mówi Tadeusz Chwast. 
Na tą chwilę nie wszyscy pamiętają 
jednak o tym, że po otrzymaniu druku 
trzeba go jeszcze skasować. Przejazd 
bez skasowanego biletu traktowany 
jest zaś jak jazda „na gapę” i podlega 
karze finansowej.

Zdarza się także, że urządzenia 
nie chcą przyjąć wrzucanych do nich 
monet. Jeden z naszych czytelników 
próbował w takiej sytuacji prosić 
o sprzedaż biletu kierowcę. Ten 
jednak stwierdził, iż skoro maszyna 
nie chce przyjąć bilonu, to on tym 
bardziej tego nie zrobi, gdyż może 
on być fałszywy. - Autobusy są pod 
stałym nadzorem mechaników i spe-
cjalistów, którzy na bieżąco rozwią-
zują wszystkie problemy techniczne. 
Trzeba jednak pamiętać, że biletoma-
ty stanowią dodatkowy, alternatywy 
kanał dystrybucji biletów. Fakt ich 
zainstalowania w żaden sposób nie 
wyklucza możliwości zakupu biletu 
u kierowcy. Ci zaś mają obowiązek 
obsługiwać w tym zakresie pasażerów 
– komentuje sytuację przewodniczący 
ZKG „KM”.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na temat nowej komu-
nikacji miejskiej? Jakie są wasze 
uwagi i propozycje? – Zapraszamy 
do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Zapraszamy  
na basen

wolbrom
Ewa�Barczyk

Po kilku latach przerwy w Wol-
bromiu otwarto na nowo położo-
ny malowniczo w otoczeniu drzew 
miejskiego lasu odkryty basen. 
Obiekt, chociaż z daleka niewiele 
różni się od staruszka-poprzednika, 
został gruntownie przebudowany 
i dostosowany do współczesnych 
wymogów sanitarnych. Ma także 
być tańszy w utrzymaniu. Nieste-
ty - pogoda nas nie rozpieszcza 
i basen, choć czynny,  na razie nie 
daje oczekiwanej radości miłośni-
kom kąpieli.

Zanim doszło do modernizacji 
wolbromskiego basenu odkrytego 
Gmina dość długo zabiegała o wyko-
nawcę prac, których koszt zmieściłby 
się w zaplanowanym przez inwestora 
kosztorysie. Miesiące mijały, unieważ-
niano kolejne przetargi, aż wreszcie 
- udało się. Inwestycję zrealizowano 
w systemie „projektuj i buduj”, a jej 
wykonawcą na podstawie projektu 
wykonanego przez biuro projektowe 
MAM Projekt Aneta Woźniak była spół-
ka MTGW. Według informacji poda-
nych przez UG Wolbrom modernizacja 
kosztowała 2 mln.460 tys. zł, z czego 
760 tys. zł stanowiła dotacja od Mar-
szałka Województwa Małopolskiego.

Tak wolbromski basen wyglądał 
przed modernizacją. Dziś charakte-
rystyczna, malownicza wieża jest... 
opakowana.

 W efekcie przebudowy niecka 
basenu została poważnie spłycona: 
kiedyś obiekt w najgłębszym miejscu 
pozwalał na bezpieczne skoki z wyłą-
czonej dziś zupełnie z użytku 10 me-
trowej wieży. Dziś w tym miejscy ma 
zaledwie 208 centymetrów głębokości. 
Aby basen napełnić, zamiast wcze-
śniejszych 6 tys. m3 wody potrzeba 
jej teraz tylko ok. 1,3 tys. m3. Niec-
ka podzielona została na trzy strefy: 
płytką,  dla dzieci, ogólnodostępną 
i pływacką, w taki sposób starano się 
pogodzić potrzeby i możliwości więk-
szości osób korzystających z basenu. 
Obiekt został wyposażony w najnowo-

cześniejszy system filtracji wody i jest 
technicznie przystosowany do insta-
lowania różnorodnych atrakcji: biczy 
wodnych, wodotrysków, zjeżdżalni, 
ślizgawek, itp. basen1

Inauguracja tegorocznego sezonu 
została mocno opóźniona w stosunku 
do potrzeb osób wypoczywających na 
wakacjach - basen otwarto dopiero 22 
lipca. Na dodatek pogoda nie sprzyja 
plażowaniu i korzystaniu z wypoczyn-
ku nad wodą pod chmurką. Z obiektu 
w dniu otwarcia skorzystało niewielu 
śmiałków, a następnego dnia świecił 
pustkami. - Szkoda, że w pierwszej 
kolejności nie zdecydowano się na 
modernizację, również zamkniętego 
od miesięcy, znajdującego się obok 
wolbromskiego basenu krytego, któ-
ry nie jest zależny od pogody i można 
z niego korzystać przez cały rok - ża-
łują miłośnicy pływania. 

Odkryty basen w Wolbromiu 
czynny będzie codziennie w godzi-
nach 10.00 – 19.00 (w lipcu) oraz 
10.00 – 18.00 (w sierpniu). Od po-
niedziałku do piątku za bilet normal-
ny trzeba zapłacić 10 zł, a za ulgowy  
- 5 zł. W soboty, niedziele i święta 
cena jest minimalnie wyższa i bilet 
normalny kosztuje 11 zł, a za ulgowy  
6 zł. Przewidziano możliwość wynaj-
mu toru do pływania, co kosztuje 20 
zł za godzinę, a za brak ważnego biletu 
można zostać ukaranym mandatem 
w wysokości 50 zł. 

Na basen kryty natomiast trze-
ba będzie jeszcze poczekać - tutaj 
również niełatwo znaleźć wykonawcę, 
który zrealizuje inwestycję po kosz-
tach jakie zdoła udźwignąć Gmina 
Wolbrom. Trwa kolejne postępowa-
nie przetargowe. Otwarcia ofert zło-
żonych do tego przetargu dokonano 
10 lipca br. Najniższa z nich choć 
już stosunkowo niewiele (bagatelka - 
o blisko 400 tys. zł) wciąż przekracza 
kwotę 12 283 720,13 zł jaką Gmina 
Wolbrom zamierzała przeznaczyć na 
tę inwestycję. Złożyło ją przedsiębior-
stwo Spec Bau Polska z Brzezinki, któ-
re deklaruje wykonać prace za 12 663 
976,58 zł. Najwyższa, złożona do tego 
przetargu przez wykonawcę remontu 
odkrytego basenu oferta opiewała na 
kwotę 19 065 500 zł!

Służby sanitarne świętują 
stulecie!

olkusz
Wiola�Woźniczko

Sto lat temu uchwalono Zasadniczą 
Ustawę Sanitarną, na mocy któ-
rej dokonano zmian w dziedzinie 
ochrony zdrowia publicznego, za-
pewniając nad nim nadzór sanitar-
ny państwa. W piątkowe południe 
w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epi-
demiologicznej w Olkuszu święto-
wano podwójny jubileusz - 100-lecie 
służb sanitarnych w Polsce i 65 - 
lecie w Małopolsce.

W olkuskich obchodach uczest-
niczyli m. in. byli i obecni pracowni-
cy PSSE w Olkuszu, samorządowcy, 
przedstawiciele administracji rządowej 
oraz parlamentarzystów, reprezentan-
ci zaprzyjaźnionych instytucji i firm.

O historii służb sanitarnych 
w Polsce opowiadała dyrektor Powia-
towej Stacji Sanitarno - Epidemiolo-
gicznej w Olkuszu Agata Knapik. 8 

lutego 1919 roku Naczelnik Państwa 
Polskiego Józef Piłsudski powołał Mi-
nisterstwo Zdrowia Publicznego. Kilka 
miesięcy później, 19 lipca 1919 roku, 
Sejm II RP uchwalił Zasadniczą Usta-
wę Sanitarną. Na ziemi olkuskiej leka-
rzem powiatowym w latach 50- tych 
był dr n.med. Marian Kiciarski. Ów-
czesna Kolumna Sanitarna mieściła 
się w budynku poradni przeciwgruź-
liczej przy ul. Żuradzkiej, a następnie 
w budynku Powiatowej Rady Narodo-
wej przy ul. Mickiewicza, czyli obec-
nej siedzibie Starostwa Powiatowego.

14 sierpnia 1954 roku utworzo-
no Państwową Inspekcję Sanitarną. 
Pierwszym dyrektorem PSSE w Ol-
kuszu był dr med. mgr prawa Marian 
Kiciarski. Budynek Stacji zlokalizowa-
ny był w Olkuszu przy ul. Czerwonej 
Armii nr 17 (obecnie ul. Rabsztyń-
ska).W kolejnych latach funkcje dy-
rektorów PSSE w Olkuszu pełnili: lek. 
med. Wiesław Oziemski, lek. med. Jan 
Strugacz, lek. med. Wielosława Kopeć 

- Bahr, lek. med. Adam Sobczyk, lek. 
med. Maria Gieszczyk, lek. med. Bo-
lesław Bogacz, dr n. med. Ewa Zbroj-
kiewicz, lek. med. Andrzej Kallista. Od 
30 grudnia 2002 roku dyrektorem jest 
lek. med. Agata Knapik.

W ciągu minionych kilkudziesię-
ciu lat stacja zmieniała swa siedzibę; 
mieściła się przy ul. Marchlewskiego 
(obecnie ul. Sławkowska), później przy 
ul. Szpitalnej na „starej poczcie”, na-
stępnie przy ul. 1 Maja (obecnie ul,. 
króla Kazimierza Wielkiego).

W czerwcu 2003 roku starosta ol-
kuski przekazał działkę pod budowę 
nowego budynku olkuskiej Stacji. - 
Z dniem 26 lutego 2007 roku siedziba 
PSSE w Olkuszu została przeniesio-
na do budynku przy al. 1000-lecia 13 
A i rozpoczął się kolejny etap naszej 
historii - opowiadała dyrektor Agata 
Knapik. Szefowa olkuskiej stacji wy-
mieniła kilka osób, które szczególnie 
przyczyniły się do powstania pierw-
szego własnego budynku: obecnego 

na uroczystości senatora V kadencji 
Janusza Bargieła oraz nieżyjących 
już: Państwowego Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego w Krakowie lek. 
med. Jadwigi Pacuły-Hebzdy, starosty 
olkuskiego Leszka Konarskiego, wice-
starosty olkuskiego Jerzego Górnic-
kiego oraz dyrektora ZOZ w Olkuszu 
Wojciecha Głucha.

Zwieńczeniem uroczystości było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez 
Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Olkuszu Agatę 
Knapik, Wicewojewodę Małopolskiego 
Zbigniewa Starca, Starostę Olkuskie-
go Bogumiła Sobczyka i Małopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspek-
tora Sanitarnego Jarosława Forem-
nego. Tablicę „Dla upamiętnienia 
wszystkich, którzy swoją pracą i za-
angażowaniem zapisali się na kartach 
historii Inspekcji Sanitarnej w powie-
cie olkuskim” umieszczono przed bu-
dynkiem Stacji. Tablicę poświęcił ks. 
dziekan Henryk Chmieła.
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  

W 2019 ROKU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 
roku do dnia 2 września 2019 roku producenci rolni mogą składać wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli 
bydła. 
Wnioski dostępne:
1)	 w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu,	Rynek	1,	Wydział	Podatków	

i	Opłat	pokój	242,	lub
2)	 na	stronie	internetowej:	www.umig.olkusz.pl	-	odnośnik	-	Biuletyn	Informacji	

Publicznej.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć: 
1)	 faktury	 VAT	 albo	 ich	 kopie,	 stanowiące	 dowód	 zakupu	 oleju	 napędowego	

w	okresie	6	miesięcy	poprzedzających	miesiąc	złożenia	wniosku	tj.	za	okres	
od	1	lutego	2019	r.	do	31	lipca	2019	r.;

2)	 dokument	 wydany	 przez	 kierownika	 biura	 powiatowego	 Agencji	
Restrukturyzacji	 i	 Modernizacji	 Rolnictwa	 zawierający	 informacje	 o	 liczbie	
dużych	jednostek	przeliczeniowych	bydła	będącego	w	posiadaniu	producenta	
rolnego	w	przypadku	ubiegania	się	o	zwrot	podatku	w	odniesieniu	do	bydła.

	 Wnioski	o	zwrot	podatku	można	złożyć	w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	
w	Olkuszu,	Rynek	1,	Wydział	Podatków	i	Opłat,	pokój	nr	242,	lub	przesłać	
pocztą	na	adres	urzędu	z	zachowaniem	terminu	nadania	pisma	u	operatora	
pocztowego.

Informacji	udzielają	pracownicy	Wydziału	Podatków	i	Opłat,	tel.	(32)	626-01-92.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej część działki nr 1789/2 
położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej

1. Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Olkusz	 ogłasza	 przetarg	 ustny	
nieograniczony	na	dzierżawę	części	działki	nr	1789/2	o	powierzchni	
500	m2	będącej	we	władaniu	Gminy	Olkusz	na	zasadach	samoistnego	
posiadania,	położonej	w	Olkuszu	przy	ul.	Skalskiej	z	przeznaczeniem	
pod	urządzenie	zieleni	ozdobnej	-	na okres do 3 lat. 

2. Przetarg	 ustny	 nieograniczony	 odbędzie	 się	 dnia	 06.08.2019 r. 
o godz. 1000	w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu,	Rynek	nr	
1,	w	sali	na	parterze.

3. Przedmiotowa	 działka	 nr	 1789/2	 zgodnie	 z	 ewidencją	 gruntów	
i	budynków	oznaczona	jest	symbolem	„Bz”.

4. Zgodnie	 z	 zapisami	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	Olkusz	–	Śródmieście,	część	w/w	działki	usytuowana	
jest	 w	 przeważającej	 części	 w	 terenie	 oznaczonym	 symb.	 „06.UU”	
tj.	 „Teren	 usług”	 oraz	 w	 niewielkiej	 wschodniej	 części	 oznaczonym	
symb.	 „MN”	 tj.	 „Teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wielorodzinnej”.	
Plan	 dopuszcza	 urządzenie	 zieleni	 jako	 zieleńca	 czy	 skweru	
z	 zachowaniem	 istniejącego	 drzewostanu	 i	 utrzymaniem	 otwartego	
charakteru	 terenu	 z	 ewentualnym	 ogrodzeniem	 terenu	 jedynie	
w	formie	niskiego	żywopłotu	(do	0,50	m).

5. W	 sytuacji	 gdy	 przedmiot	 dzierżawy	 będzie	 Wydzierżawiającemu	
niezbędny	 do	wykonywania	 jego	 zadań	 umowa	 dzierżawy	 zostanie	
wypowiedziana	 Dzierżawcy	 z	 zachowaniem	 jednomiesięcznego	
okresu	 wypowiedzenia	 ze	 skutkiem	 na	 koniec	 miesiąca	
kalendarzowego.	

6. Stawka	 wywoławcza	 rocznego	 czynszu	 dzierżawnego	 wynosi	 
330,00	zł	netto	(słownie:	trzysta	trzydzieści	złotych).

7. Postąpienie	 wysokości	 stawki	 rocznego	 czynszu	 dzierżawnego	
wynosi:	nie	mniej	niż	20,00	zł	(słownie:	dwadzieścia	złotych).

8.	 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium 

w pieniądzu w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 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 05.08.2019r.	 (w	 tym	dniu	 kwota	wadium	winna	 znajdować	
się	na	 rachunku	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	Olkusz)	z	podaniem	 tytułu 
wpłaty: przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 1789/2.

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

10.	 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	 i	 budowli	 i	 urządzeń	 trwale	
związanych	z	gruntem.	

11.	 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.

12.	 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.

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

14.	 Ogłoszenie,	 a	 także	 warunki	 przetargu	 mogą	 być	 zmienione	 lub	
odwołane.

15.	 Informacji	o	przetargu	udziela	Wydział	Geodezji	i	Gospodarki	Mieniem	
Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu,	pok.	210,	tel.	32	626	02	10.

 

Grażyna Czerniak z Olkusza  
ul. Sławkowska nie jest osobą,  

która w ogłoszeniu zamieszczonym  
w Przeglądzie Olkuskim  

z dnia 19.07.2019 r. cyt.: „przeprasza 
panią Beatę Danecką za pomówienie  

i znieważenie”. Przypadkowa 
zbieżność imienia i nazwiska mogła 

doprowadzić do błędnej  
indentyfikacji osób.



5Przegląd Olkuski | 26 lipca 2019 |www.przeglad.olkuski.pl
O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

R E K L A M A

W gminie Trzyciąż 
wybrano najpiękniejsze 

ogrody
Trzyciąż

Ewa�Barczyk

„Każdy ogród jest ujarzmieniem, 
podporządkowaniem sobie natu-
ralnego, otaczającego nas środo-
wiska. Bez względu na to jaką ma 
mieć funkcję, ten „kawałek świata” 
należy do nas i to my decydujemy 
jak go urządzić, co w nim zmienić, 
a co pozostawić tak, jak stworzyła 
to natura” – to motto przyświeca 
komisji konkursowej, przyznającej 
doroczne nagrody za najpiękniejszy 
ogród w gminie Trzyciąż. W tym 
roku, choć susza nie rozpieszcza 
ogrodników, było podobnie.

Zanim członkowie jury wyruszyli 
na wizytację zgłoszonych do tegorocz-
nej edycji konkursu ogrodów, próbo-
wali określić kryteria, według których 
zamierzało przyznać nagrody. Zadanie 
okazało się niezwykle trudne, a wąt-
pliwości rosły po odwiedzeniu każdej 
kolejnej posesji. W rezultacie uznano, 
że każdy ogród ma swój styl, a ocena 
musi być w pewnej mierze subiektyw-
na. Dlatego właśnie, po długiej dys-
kusji komisja w składzie: Radosław 
Kuś, przewodniczący komisji ochrony 
środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa 
publicznego i PPOŻ w Radzie Gminy 
Trzyciąż oraz radni Karolina Latos 
i Adrian Szymczyk, członkowie tej-
że komisji wybrali za najpiękniejsze 
i przyznali nagrody.

W kategorii: gospodarstwo rol-
ne miejsce I zajęła Elżbieta Ciempka 
z Glanowa za różnorodność w ogrodzie 
oraz ciekawe podkreślenie zmienno-
ści pór roku odpowiednim doborem 
roślin.

Miejsce II przyznano Agnieszce 
Sygule z Jangrota za ład i porządek 
w obejściu oraz unikatowe zagospo-
darowanie przestrzeni.

Miejsce III w tej kategorii przypa-
dło Halinie Tarnówce z Suchej za stwo-
rzenie ogrodu pełnego barw.

Pierwszą lokatę w kategorii ogród 
przydomowy otrzymali państwo Ma-
rianna i Jarosław Langkamerowie 
z Małyszyc za nastrój ogrodu, jego 
styl, klasę, subtelność, estetykę ogro-
du, piękne drzewa i zieleń.

II miejsce komisja przyznała Re-
nacie Kowal z Imbramowic za cieka-
wy układ ogrodu, zagospodarowanie 
terenu, dobór i kolorystykę kompo-
zycji roślin.

Natomiast równorzędne III miej-
sce zajęły Ilona Krawczyk z Imbramo-
wic i Małgorzata Wącławska z Zadroża 
za dbałość o otoczenie i estetykę ogro-
dów oraz różnorodność w doborze 
gatunków roślin w zależności od na-
turalnych warunków posesji.

Nagrody - tradycyjnie narzędzia 
przydatne w ogrodzie zostaną wrę-
czone laureatom podczas „XIII Święta 
Ziemniaka w Gminie Trzyciąż „, za-
planowanego na 6 października 2019 
r. , na które już dziś zapraszają jego 
organizatorzy.
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R E K L A M A

”Na ulicach Olkusza można często spotkać osoby 
spacerujące z dużymi psami bez kagańca. Do tego posia-
dacze takich zwierząt często spacerują w ten sposób, że 
psy wędrują obok nich swobodnie na długiej smyczy, co 
stwarza duże zagrożenie dla przechodniów, a zwłaszcza 
małych dzieci.

Proszę o opisanie zasad wyprowadzania psów na 
spacer. Być może przynajmniej część właścicieli dużych 
czworonogów zastanowi się wtedy, czy jednak ich psy nie 
powinny być wyposażone w takie urządzenia jak kaganiec”.

Odpowiada oficer prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu podkom. Katarzyna Matras: 

Właściciele czworonogów, wychodząc na spacer, nie mogą 
zapominać o środkach ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. 
Pies pod żadnym pozorem nie może biegać bez nadzoru. 
Obowiązek kontroli wynika przede wszystkim z przepisów 
kodeksu wykroczeń z art. 77 „§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych 
lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych 
albo karze nagany”. Właściciel psa jest odpowiedzialny także za 
jego zachowanie: „Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 
przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega 
karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Szczególne znaczenie w opisanym przypadku mają 
przepisy prawa miejscowego. Regulamin jest źródłem prawa 
powszechnie obowiązującego w każdej gminie. Przepisy za-
warte w regulaminie dotyczą zarówno mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości, jak i wszystkie osoby przebywające czasowo 
na terenie danej gminy. To właściwe te przepisy wprowadzają 

szczegółowo i regulują zasady co do wyprowadzania psów 
i trzymania ich na smyczy, czy w kagańcu. W każdej gminie 
mogą być one inne i tak naprawdę na ich podstawie, służby 
miejskie, decydują czy mają karać za brak smyczy i kagańca, 
czy też nie. Dla przykładu w Olkuszu w „Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Olkusz” zapisano, że psa 
trzeba prowadzić na smyczy: „§ 14. Do obowiązków (o których 
nie stanowią oddzielne przepisy) osób utrzymujących zwierzęta 
domowe należy: 1. W odniesieniu do psów:

a) na terenie publicznym każdego psa należy prowadzić 
na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeśli wysokość psa, 
liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami 
wynosi ponad 30 cm”.

Ponadto w regulaminie można znaleźć informację nt. 
zakazu wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów 
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, itp. Właściciel 
czworonoga może zwolnić psa z uwięzi wyłącznie na terenach 
zielonych, w sytuacji gdy ma on możliwość sprawowania 
kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to jednak psów 
ras uznawanych za agresywne, które obligatoryjnie muszą 
posiadać kaganiec i smycz. Obecnie na liście Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 77, poz. 687) jest 11 ras, 
które uznawane są za niebezpieczne, m.in. amerykański pit bull 
terier, pies z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, pies 
kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian Karabach, 
moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski. Powyższe przepisy 
regulują również kwestię zwalnianie psów ze smyczy na terenie 
posesji. Zgodnie z §14 pkt. 2 zwolnienie psa ze smyczy może 
mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogro-
dzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczających samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio 
oznakowanej tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem.

Zasady wyprowadzania psów na spacer
Plac przed MOK-iem: 

zadbany czy nie?
olkusz

Wiola�Woźniczko

Stan przestrzeni publicznej, zwłasz-
cza pod kątem czystości, to temat 
często pojawiający się na naszych 
łamach. Ostatnio wątpliwościami 
dotyczącymi m. in. sprzątania wyre-
montowanego w ubiegłym roku plac 
przed Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Olkuszu podzielił się z naszą re-
dakcją jeden z Czytelników.

- Odnoszę wrażenie, że zarządca 
obiektu nie jest zainteresowany dba-
niem o powierzone mu miejsce. Jedno 
z posadzonych drzew zostało złamane, 
jedno (od strony ul. Słowackiego) wy-
rwane tuż po zakończeniu remontu. 
Do tej pory nie uzupełniono braku. 
Spora część roślinności posadzonej 
wokół budynku w ramach rewitali-

zacji uschła. Plac nie jest regularnie 
zamiatany. Jaki był sens remontu 
placu, jeśli jego gospodarz nie dba 
o wyremontowane za publiczne pie-
niądze miejsce? - pyta nasz Czytelnik.

Z pytaniami zwróciliśmy się do 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. 
Otrzymaliśmy zapewnienie, że plac 
przed MOK-iem jest sprzątany pięć 
dni w tygodniu, zawsze rano. - Jest 
również myty kercherem. Niestety, 
bardzo często trzeba go sprzątać po 
nieodpowiedzialnych biesiadnikach, 
którym łatwiej przychodzi przynieść ze 
sobą pełne butelki i puszki niż później 
wyrzucić do kosza puste. Prawda jest 
też taka, że żadne sprzątanie nie na-
dąży za brakiem kultury niektórych 
osób, które po prostu nie szanują pu-
blicznej przestrzeni - odpowiada rzecz-
nik prasowy olkuskiego magistratu 
Michał Latos.

A co z zielenią? W magistracie 
twierdzą, że jej uszkodzone elementy 
będą na bieżąco uzupełniane, jednak 
tu również należy wziąć pod uwagę, że 
nowe drzewka muszą pasować do już 
posadzonych. - Roślinność jest oczy-
wiście na bieżąco podlewana, jednak 
w tych upałach, które nam ostatnio 
towarzyszyły, jest ona wielokrotnie 
bardziej narażona na wysuszanie niż 
normalnie - mówi Michał Latos.

Przypomnimy, że ubiegłoroczny 
remont placu to tylko część rewitali-
zacyjnych inwestycji. Budynek MOK 
- u ma zostać dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W tym celu 
przebudowie ulegnie górny hol oraz 
klatka schodowa tak, aby możliwe 
było zamontowanie windy. Z holu na 
I piętrze zostaną wydzielone pomiesz-
czenia dla sali baletowej, sali fitness 
oraz pracowni artystycznej.
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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 
(przeniesiony Eskulap) pok. nr 1 przy ul. K. K. 
Wielkiego 110 w Olkuszu. Tel. 509 628 028,  
www.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, akupunktura ucha, 
refleksologia terapeutyczna stóp, masaż, bańka 
próżniowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet 
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

26.07.2019	 Piątek	 ul.	Piłsudskiego	22

27.07.2019	 Sobota	 ul.	K.K.	Wielkiego	64B

28.07.2019	 Niedziela	 ul.	Buchowieckiego	15A

29.07.2019	 Poniedziałek	 ul.	K.K.	Wielkiego	28

30.07.2019	 Wtorek	 ul.	Krakowska	16

31.07.2019	 Środa	 ul.	Nullo	2

1.08.2019	 Czwartek	 ul.	Rabsztyńska	2
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. 
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. 

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.
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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

26 lipca
 ǧ 17:00�Król�Lew�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�NAPISY)

27 lipca
 ǧ 17:00�Król�Lew�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�NAPISY)

28 lipca
 ǧ 17:00�Król�Lew�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�NAPISY)

29 lipca
 ǧ 17:00�Król�Lew�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�NAPISY)

30 lipca
 ǧ 17:00�Król�Lew�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�NAPISY)

25 lipca
 ǧ 11:00�Sekretne�życie�zwierzaków�domowych�2�(2D�
DUBBING)

 ǧ 16:15�Sekretne�życie�zwierzaków�domowych�2�(2D�
DUBBING)

 ǧ 18:00�I znowu�zgrzeszyliśmy,�dobry�Boże!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:00�Yesterday�(2D�NAPISY)
26 lipca

 ǧ 14:00�Manu.�Bądź�sobą!�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu�(2D�DUBBING�
/�NAPISY)

 ǧ 18:30�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING�/�NAPISY)

 ǧ 21:00�Annabelle�wraca�do�domu�(2D�NAPISY)
27 lipca

 ǧ 14:00�Manu.�Bądź�sobą!�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 

(2D�DUBBING�/�NAPISY)
 ǧ 18:30�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING�/�NAPISY)

 ǧ 21:00�Annabelle�wraca�do�domu�(2D�NAPISY)
28 lipca

 ǧ 14:00�Manu.�Bądź�sobą!�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING�/�NAPISY)

 ǧ 18:30�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING�/�NAPISY)

 ǧ 21:00�Annabelle�wraca�do�domu�(2D�NAPISY)
30 lipca

 ǧ 11:30�Manu.�Bądź�sobą!�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING�/�NAPISY)

 ǧ 18:30�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING�/�NAPISY)

 ǧ 21:00�Annabelle�wraca�do�domu�(2D�NAPISY)
31 lipca

 ǧ 10:30�Manu.�Bądź�sobą!�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING�/�NAPISY)

 ǧ 18:30�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING�/�NAPISY)

 ǧ 21:00�Annabelle�wraca�do�domu�(2D�NAPISY)
01 sierpnia

 ǧ 11:00�Manu.�Bądź�sobą!�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu�(2D�DUBBING�
/�NAPISY)

 ǧ 18:30�Spider-Man:�Daleko�od�domu�(2D�DUBBING�
/�NAPISY)

 ǧ 21:00�Annabelle�wraca�do�domu�(2D�NAPISY)

28 lipca
 ǧ 16:00�Akcja�na�spontanie�“Puść�bańkę”�-�Rynek�
Olkusz

 ǧ 17:30�Pokaz�iluzji�z udziałem�publiczności�
w wykonaniu�Konrada�Mościńskiego

27 lipca
 ǧ 12:00�Zlot�Food�Trucków�-�Plac�przed�Urzędem�
Miasta�w Bukownie

28 lipca
 ǧ 18:00�Kolorowe�disco

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

30 lipca
 ǧ 18:00�Wernisaż�wystawy�Gocha�Chkhaidze

26 lipca
 ǧ 17:00�Rodzinny�spacer�historyczny�“Śladami�
herbów�i gmerków�olkuskich”�-�Zbiórka�pod�
Punktem�Informacji�Turystycznej�MSiT�w Olkuszu�
(ul.�Floriańska�8)

27 lipca
 ǧ Cross�Activ�-�Zamek�Pilcza�na�Smoleniu�-�Zamek�
Pilcza�na�Smoleniu1

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.

 ǧ Komis rowerowy, rtv-agd, skup-
-sprzedaż, skup telefonów, serwis 
rtv, pożyczki pod zastaw.  
Za Lidlem. Tel.(502)261113.

uSługi

 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 

Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, 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.

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 ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania 
w domu u klienta). Tel.(600)057912.

 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.

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

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

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

NieRuChomoŚCi

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

 ǧ Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

PRACA

 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)259555.

 ǧ Przyjmę kierowcę na trasy 
międzynarodowe, C+E, stałe 
kursy, trasy powtarzalne, praca 

na chłodni. System tygodniowy 

-wyjazd i zjazd. Tel.(728)529145. 

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

 ǧ Zaopiekuję się osobą starszą, 
posprzątam (na terenie Olkusza). 
Tel.(791)216364.

 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.


