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olkusz
Piotr�Kubiczek

Na ten moment czekało całe spor-
towe środowisko Olkusza. Z końcem 
lipca wyłoniono wykonawcę rewitali-
zacji „Czarnej Góry”, w której skład 
wchodzi boisko piłkarskie z bieżnią 
lekkoatletyczną oraz park. Za około 
14 milionów złotych do września 
przyszłego roku kompleks przy ul. 
29 Listopada ma całkowicie zmienić 
swoje dotychczasowe oblicze.

Przetarg na 
rewitalizację Czarnej 
Góry rozstrzygnięty!

Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy w olkuskiej 
lecznicy będzie czynny od poniedziałku! 
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Jak sprawdza się strefa parkowania na Rynku?  
O opinie poprosiliśmy naszych Czytelników
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Artyści z całej Europy brali udział w Plenerze 
Malarskim „Srebrne Miasto” Olkusz 2019
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R E K L A M A

O gruntowną przebudowę miej-
skiego obiektu sportowego zabiega-
no od dawna, jednak dopiero teraz 
w ramach Gminnego Programu Re-
witalizacji udało się uzyskać solidne 
wsparcie finansowe, które pozwoli na 
dostosowanie stadionu i jego najbliż-
szego otoczenia do standardów XXI 
wieku. Obecnie bowiem obiekt, który 
jest wyłączony z użytkowania, zaczął 
straszyć. Jedna trybuna (ta betono-
wa) już wcześniej została zamknięta, 
a bieżna stała się zagrożeniem dla 
amatorów biegania i trenujących na 
niej lekkoatletów. W tej sytuacji nie 
sposób nie odnieść wrażenia, że to 
ostatni moment na generalny remont 
stadionu, który w swoim założeniu 
obok Hali Sportowo-Widowiskowej 
i Silver Parku powinien być sportową 
wizytówką miasta, a na pewno taką 
w ostatnich latach nie był.

Opracowana dokumentacja pro-
jektowa posiada uzgodnienia z Pol-
skim Związkiem Lekkiej Atletyki 
i Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Ma 
to zapewnić budowę obiektów speł-
niających obowiązujące wymagania 
i normy. - Stworzyliśmy projekt, który 
jest nie tylko bardzo funkcjonalny, 
ale realny w wykonaniu. Podjęliśmy 
się tego zadania, ponieważ potencjał 
tego miejsca jest ogromny. Zmienia-
ją się nawyki mieszkańców co do 
zagospodarowania czasu wolnego 
i coraz większa ilość osób odpoczy-
wa aktywnie – biegając, jeżdżąc na 
rowerze, ćwicząc na świeżym powie-
trzu. Rewitalizacja Czarnej Góry jest 
odpowiedzią na ten trend. Poza tym 
taki obiekt jest inwestycją w młode 
pokolenie sportowców. Mam wielką 
nadzieję, że w tym miejscu swój po-
czątek będą miały wspaniałe kariery 
sportowe, z których wszyscy będzie-
my dumni – zaznaczał już wcześniej 
Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz.

Po ostatecznym zatwierdzeniu 
planu rewitalizacji Czarnej Góry 
w magistracie ogłoszono przetarg na 

wykonanie prac ujętych w projekcie. 
Procedury związane z wyłonieniem 
wykonawcy remontu przedłużały się 
z powodu pytań dotyczących plano-
wanej inwestycji, jakie zaintereso-
wane firmy kierowały do urzędników. 
Finalnie pojawiło się ich blisko sto. 
Na wszystkie musiały być udzielone 
merytoryczne odpowiedzi. Konkretne 
oferty złożyły dwa przedsiębiorstwa: 
PW GRETASPORT Ilona Stańczyk 
z Dąbrowy Górniczej oraz TAMEX 
Obiekty Sportowe S.A z Warszawy. 
Maksymalną ilość punktów – 100 
uzyskała firma z Dąbrowy Górniczej 
i to ona za 13 902 077,30 zł już 
niedługo rozpocznie prace związane 
z rewitalizacją przy ul. 29 Listopada. 
Druga oferta, złożona przez TAMEX 
była wyższa o 3,3 mln zł. Ta różnica 
w kosztach przesądziła o tym, że firma 
ze stolicy przegrała przetarg.

Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe GRETASPORT na wykonie 
ambitnego zadania ma nieco ponad 
rok czasu. Termin realizacji zada-
nia mija bowiem 15 września 2020 
roku. Mając na uwadze rozbudowany 
zakres robót można przypuszczać, 
że ciężki sprzęt wjedzie na Czarną 
Górę zaraz po podpisaniu stosow-
nej umowy. Wykonawca ma spore 
doświadczenie w tego typu inwesty-
cjach. To właśnie firma z Dąbrowy 
Górniczej nie tak dawno w efektowny 
sposób przebudowała stadion kra-
kowskiego Wawelu.

Wedle olkuskiego projektu, naj-
większe zmiany dotyczą stadionu 
piłkarskiego. W ramach przebudowy 
boiska z nawierzchnią trawiastą 
usunięta zostanie warstwa humusu 
z drenażem i nawierzchnia żużlowa, 
częściowo zlikwidowane zostaną 

także sieci uzbrojenia terenu. Do-
datkowo w planach jest wykona-
nie podbudowy oraz utworzenie 
nawierzchni z ziemi organicznej, 
instalacja odwodnienia boiska i in-
stalacja wodociągowa. Wymienione 
zostaną dotychczasowe bramki do 
piłki nożnej oraz ławki rezerwowych, 
a przy boisku staną maszty oświe-
tleniowe. Dotychczasową trybunę 
betonową zastąpi nowa – przenośna, 
z plastikowymi siedziskami. Docelowo 
obiekt po remoncie ma mieć wymiary 
110x70 metrów.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
boiska zgodnie z wymaganiami PZLA 
powstanie nowoczesna 400-metro-
wa bieżnia okrężna z syntetyczną 
nawierzchnią Full Pur, skocznie do 
skoku wzwyż, skoku o tyczce, skoku 
w dal i trójskoku, powstanie także 
rzutnia do pchnięcia kulą, a także 
rzutów dyskiem i oszczepem. Nie 
zabraknie też rowu z wodą do biegów 
z przeszkodami. Wszystko po to, aby 
na olkuskim stadionie mogły odbywać 
się zajęcia szkolne i treningi w róż-
nych dyscyplinach lekkoatletycznych 
oraz związkowe zawody i mitingi.

Kolejną nowością będzie boisko 
piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, 
które znajdzie się w miejscu obecnego 
placu zielonego, służącego do nie-
dawna za boisko treningowe. Obiekt 
o wymiarach 100x60 metrów zostanie 
wyposażony w piłkochwyty, ławki dla 
zawodników rezerwowych i maszty 
z oświetleniem.

Rewitalizacja oprócz obiektów 
sportowych obejmie również tam-
tejszy park. Zgodnie z projektem 
wytyczone zostaną nowe i zmoder-
nizowane już istniejące ciągi pieszo-
-rowerowe. Znajdzie się też miejsce 
na plac zabaw, siłownię zewnętrzną 
i altany. Cały teren zostanie oświetlo-
ny i zabudowany małą architekturą.

Wartość całego projektu obec-
nie szacuje się na 14 517 044,55 
zł brutto (o nieco ponad 122 tys. zł 
więcej niż pierwotnie mówiono) Kwota 
dofinansowania ze środków unijnych 
wynosi aż 9 188 421,30 zł. Pozostałe 
środki gmina Olkusz wygospodaruje 
ze swojego budżetu.

79. rocznica 
Krwawej Środy

olkusz
Piotr�Kubiczek

79 lat temu hitlerowcy spędzili na 
rynek setki olkuszan. Przez wiele 
godzin poniżali ich i maltretowali. 
Szczególne okrucieństwo okupanci 
wykazywali względem osób naro-
dowości żydowskiej. Dramatyczne 
wydarzenia z czasów II wojny świa-
towej przeszły do historii Srebr-
nego Miasta jako Krwawa Środa. 
Jak co roku, ostatniego dnia lipca 
pod pamiątkową płytą na starówce 
uczczono pamięć ofiar i uczestni-
ków tamtego tragicznego spędu.

Krwawa Środa była zemstą hitle-
rowców za zabicie niemieckiego po-
licjanta. W nocy, 16 lipca doszło do 
włamania w domu lekarza Juliana 
Łapińskiego, wywiezionego do obozu 
koncentracyjnego. Dzień wcześniej do 
wilii wprowadził się policjant Ernst 
Kaddatz z rodziną, którego zastrzelił 
włamywacz. Chociaż dochodzenie wy-

kluczyło motywy polityczne, 16 lipca 
zjawiła się w Olkuszu ekspedycja kar-
na SS, która pod domami Łapińskiego 
i Marii Januszek rozstrzelała 20 Po-
laków (5 olkuszan i 15 osób z więzień 
w Mysłowicach i Sosnowcu).

Dwa tygodnie później, dokładnie 
31. lipca, ekspedycja karna SS pod 
osłoną nocy rewidowała mieszkania, 
wywlekając z nich wszystkich męż-
czyzn w wieku 15 – 55 lat. Spędzano 
ich na rynek i w kilka innych miejsc 
(m. in. na skwer czy plac przed ówcze-
sną Kasą Chorych, gdzie dziś mieści 
się siedziba starostwa). Hitlerowcy byli 
wobec nich bardzo brutalni: mężczyź-
ni byli bici, kopani, wyszydzani i mu-
sieli leżeć twarzą do ziemi. Szczególne 
okrucieństwo zaborcy wykazywali wo-
bec Żydów. Jeden z nich o nazwisku 
Mejer zginął tamtego pamiętnego dnia. 
Hitlerowcy zastrzeli również 25-let-
niego pracownika olkuskiego urzędu 
Tadeusza Lupę, gdy próbował uciec 
w stronę parku miejskiego przy ul. 
Mickiewicza spod Kasy Chorych.
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KOLEJNE ŚRODKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
NA DOFINANSOWANIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu uprzejmie informuje, że wzorem poprzednich lat Powiat 
Olkuski kontynuuje w 2019r. realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – finansowanego ze 
środków PFRON.
W bieżącym roku osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowania m.in. do:

• zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• uzyskania prawa jazdy,
• zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach pro-

gramu,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III 

poziomie jakości),
• utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka 

ręcznego,
• utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej  (dziecka przebywa-

jącego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką),
• uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole 

policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite 
studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie 
stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym 
również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami 
doktoranckimi.

Pomoc skierowana jest do osób z określonymi dysfunkcjami. Szczegóły dotyczące dofinansowania zostały 
zawarte w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku (wysokość, zasady, udział własny), z którym można zapoznać się 
na witrynie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl, www.pcpr.olkusz.pl, osobiście w siedzibie 
PCPR: ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz lub pod numerem telefonu 32 643 39 41.
Informujemy również, iż PFRON w dniu 26.07.2019r. wydał komunikat, w którym informuje o wznowieniu 
dofinansowania do zakupu wózków elektrycznych z określeniem adresatów do których skierowana 
jest pomoc. Wszelkie informacje będą zamieszczone na w/w stronach internetowych. Bardzo prosimy 
o rozpowszechnienie tych informacji w Państwa środowisku.

Jak sprawdza się strefa 
parkowania na Rynku?

olkusz
Jakub�Fita

W połowie lipca na terenie olkuskiej 
starówki wprowadzona została Ste-
fa Ograniczonego Postoju. Ma ona 
za zadanie wymusić rotację wśród 
samochodów parkowanych wo-
kół rynku i zwiększyć dostępność 
miejsc postojowych. Postanowili-
śmy sprawdzić, jakie są pierwsze 
wrażenia mieszkańców związane 
z tym pomysłem. Jak sprawdza się 
strefa po ponad dwóch tygodniach 
od chwili jej wprowadzenia?

Od 16 lipca na terenie olkuskiej 
starówki obowiązuje nowa organizacja 
ruchu. Możliwość parkowania w ob-
rębie rynku zredukowana została do 
maksymalnie 90 minut. Ogranicze-
nie to obowiązuje od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 
oraz w soboty - od 8:00 do 14:00. Aby 
móc legalnie zaparkować na obszarze 
strefy w tym czasie, konieczne jest po-
branie i umieszczenie za szybą auta 
bezpłatnego biletu.

Wydawaniem druków zajmują 
się dwa biletomaty. Jeden zlokali-
zowany jest nieopodal magistratu, 
drugi zaś znajduje się naprzeciw ul. 
Krakowskiej. Za przestrzeganie za-
sad działania Strefy Ograniczonego 
Postoju odpowiada Straż Miejska. 
W przypadku stwierdzenia braku bi-
letu lub przekroczenia czasu parkowa-
nia, Strażnicy mogą ukarać kierowcę 
mandatem w wysokości 100 zł. Tyle 
jeśli chodzi o teorię. A jak wygląda co-
dzienna praktyka?

W końcu jest gdzie 
zostawić auto!

W pierwszych dniach obowiązy-
wania Strefy olkuski rynek przypomi-
nał pustkowie. Z czasem ludzie coraz 
chętniej zaczęli jednak korzystać z no-
wego rozwiązania. Wiele osób chwali 
pomysł ograniczenia czasu parkowa-
nia. - Rotacja jest bardzo dobrym roz-
wiązaniem. Skorzystają z tego wszyscy 
- nie tylko petenci urzędu, ale także 
właściciele sklepów i firm – mówi pan 
Grzegorz.

- Mimo, że w pewnym sensie ogra-
niczenie dotknęło również mnie, to jak 
najbardziej popieram nowe zasady. 
Dzięki nim, żeby załatwić coś w ob-
rębie Rynku, nie muszę już przez 20 
minut szukać miejsca parkingowego. 
Jeśli zaś ktoś chce zostawić samo-
chód na dłużej, może to zrobić gdzie 
indziej. Choćby na parkingu przy cen-
trum kwiatowym i przejść te kilkaset 
metrów – wtóruje mu pan Mateusz.

Jest dobrze, ale…
Nie wszyscy podzielają jednak 

w pełni ten entuzjazm. Wiele osób 
wskazuje na szereg innych kwestii, 
które powinny zostać uregulowane 
przyj okazji. – Pomysł jest dobry, ale 
nie zaproponowano innych, dodatko-
wych miejsc postojowych – podkreśla 
pani Monika. Pojawiają się też głosy 
bardziej krytyczne.

- Jestem przeciwko Strefie. 
Przy okazji jej wprowadzenia moc-
no zmniejszono bowiem ilość miejsc, 
gdzie można zostawić samochód. 
Przy fontannach wstawiono donicz-
ki z kwiatami. Tam, gdzie wszyscy 
parkowali skośnie wprowadzono par-

kowanie równoległe. Duży problem 
wyniknie też przy okazji ślubów, gdy 
do parkomatów ustawiać będą się 
tłumy gości - wylicza pan Dominik.

Urzędnicy rozwieją 
wątpliwości

Pomimo przeprowadzonej kam-
panii informacyjnej, nie wszystkie 
aspekty działania strefy są w pełni 
zrozumiałe dla części mieszkańców. 
Niektórzy chcieliby obchodzić zakaz 
poprzez pobieranie kolejnych biletów 
co półtorej godziny. Takie zachowa-
nie jest jednak niedopuszczalne. - Na 
obszarze strefy ten sam pojazd może 
zaparkować dwa razy po 90 minut – 
pierwszy raz do godziny 12:00 i dru-
gi raz po godzinie 12:00. W sobotę 
– w godzinach obowiązywania Strefy 
Ograniczonego Postoju – możliwe jest 
pobranie tylko jednego biletu – przy-
pominają olkuscy urzędnicy.

Pojawiają się także pytania doty-
czące pracowników magistratu, którzy 
do tej pory parkowali prywatne samo-
chody na terenie starówki. W związku 
z wprowadzeniem ograniczenia muszą 
teraz robić to gdzie indziej. Wyjątek 
stanowią urzędnicy, których obowiąz-
ki służbowe wiążą się z koniecznością 
wykorzystania samochodu prywat-
nego. Mogą oni korzystać z parkingu 
usytuowanego za budynkiem miej-
skiego urzędu.

Część osób interesuje się również 
kosztami wdrożenia Strefy. Jak infor-
muje olkuski magistrat, gmina zapła-
ciła za przygotowanie projektu nowej 
organizacji ruchu 3,5 tys. zł. Koszt za-
kupy parkomatów wyniósł ponad 42 
tys. zł a wprowadzenie nowego ozna-
kowania – ponad 17 tys. zł. Wszystkie 
podane ceny są cenami brutto.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO 
URZĘDNICZE

INSPEKTOR WYDZIAŁU 
DROGOWO – INWESTYCYJNEGO 

pełny etat

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.umig.olkusz.pl

O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz  

– dotyczy zmiany studium nr 18 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/35/2019 z dnia 
15 stycznia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy, dla terenów 
położonych w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada i II – 
H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym” w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu oraz zasad 
dotyczących interpretacji zgodności planów miejscowych.
Granice obszaru objętego zmianą studium przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej 
samej treści, który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny 
dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.
pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/
umigolkusz/.
Wyżej wymieniona zmiana Studium dotyczy wyłącznie zmian tekstowych w załączniku nr 2 do Uchwały 
z 24 października 2017 r., w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu oraz zasad dotyczących 
interpretacji zgodności planów miejscowych. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 14 sierpnia 2019 r. do 12 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków (pokój nr 103), 
w godzinach pracy urzędu. 
W podanym miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt zmiany studium udostępniony 
zostanie także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 września 
2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 1500.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 3 października 2019 r.
Dla przedmiotowej zmiany Studium Burmistrz po uzgodnieniu z właściwymi organami podjął decyzję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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R E K L A M A

Jubileusz 
jaroszowieckiego 

szpitala
Jaroszowiec

Ewa�Barczyk

Małopolski Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Jaroszowcu świę-
tował 90. rocznicę wmurowania  
kamienia węgielnego pod swoją sie-
dzibę. Podczas okolicznościowego 
spotkania przypomniano historię 
tego pięknego obiektu oraz dzieje 
sanatorium i szpitala na przestrzeni 
lat, a przybyli na uroczystość go-
ście gratulowali placówce rozkwitu.

Decyzję o potrzebie wybudowania 
zakładu leczniczo-wychowawczego dla 
dzieci, który spełniałby funkcję profi-
laktyczno-leczniczą w leczeniu gruź-
licy podjął w 1926 roku Wojewódzki 
Związek Samorządowy w Kielcach. 
Za umiejscowieniem szpitala na te-
ranie położonego wśród rozległych 
lasów sosnowych, na piaszczystej gle-
bie w sąsiedztwie Pustyni Błędow-
skiej Jaroszowca przemawiały przede 
wszystkim warunki geograficzne i kli-
matyczne. Okazało się, że panuje tu 
specyficzny mikroklimat, a powietrze 
jest suche i balsamiczne - idealne do 
leczenia chorób płuc. Szpitalowi nada-
no mu nazwę Rabsztyn, ze względu na 
niedalekie sąsiedztwo malowniczych 
ruin rabsztyńskiego zamku.  

Projekt architektoniczny skła-
dającego się z budynków głównych 
oraz kilkunastu domków służbowych 
dla personelu zespołu szpitalnego 
stworzył inż. arch. Jan Witkiewicz-
-Koszczyc. W 2019 r. obchodzimy 90 
rocznicę wmurowania kamienia wę-
gielnego pod budowę obiektu, a nie-
zwykle oryginalny architektonicznie 
budynek główny szpitala, wyróżniają-
cy się niemal całkowicie przeszkloną, 
harmonijkową fasadą ściany fronto-
wej, sprzyjającą znakomitemu doświe-
tleniu sal słońcem,  ukończono w 1934 
r. Inwestycja powstała kosztem ok. 6 
mln przedwojennych złotych.

W 1934 roku zakład został uru-
chomiony jako prewentorium. Nie 
mając wystarczających środków na 
prowadzenie placówki, Województwo 
Kieleckie wypożyczyło ją Głównej Ko-
mendzie ZHP, która przejęła na sie-
bie koszty wyposażenia i utrzymania 
ośrodka jako całorocznego sanatorium 
aż do wybuchu wojny. W tym czasie 
z leczenia zachowawczego, klimatycz-
no-spoczynkowego, ogólno-wzmacnia-
jącego i farmakologicznego korzystało  
jednocześnie ok. 180 dzieci w wieku 
6-14 lat.

Po wybuchu wojny w 1939 roku 
sanatorium rozpadło się. Na około 
pół roku do Jaroszowca trafiła część 
pacjentów przepełnionego rannymi 

szpitala olkuskiego. Następnie obiek-
ty szpitalne zajęli Niemcy, tworząc tu-
taj rodzaj szkoły muzycznej, a potem, 
w związku ze względu na przebiegają-
cą nieopodal granicę pomiędzy Rzeszą 
a Generalną Gubernią - urząd celny. 
Jednakże już po roku przywrócono 
szpitalowi jego pierwotne przezna-
czenie i placówka rozpoczęła leczenie 
gruźlicy u Niemców.

Po wojnie zdecydowano o remon-
cie budynków, doprowadzono prąd, 
kanalizację i uruchomiono centralne 
ogrzewanie. W lipcu 1946 roku jed-
nostka wznowiła działalność pod na-
zwą Państwowe Sanatorium dla Dzieci 
w Rabsztynie. Na początek placówce 
było miejsce tylko dla 30 małych pa-
cjentów. Stopniowo szpital doposażo-
no w sprzęt medyczny (m.in. aparat 
RTG) oraz uruchomiono oddział obser-
wacyjny i zakaźny, a także zwiększono 
liczbę łóżek dla pacjentów do 130. Do 
końca 1959 roku, kiedy to placówkę 
przekształcono w sanatorium dla do-
rosłych, z kuracji w Jaroszowcu korzy-
stało ok. 1300 dzieci rocznie.

W latach 60-tych XX-wieku 
zwiększono liczbę łóżek do 220, doko-
nywano zakupu sprzętu i urządzeń do 
diagnostyki, stosowano coraz nowo-
cześniejsze metody leczenia. W roku 
1967 placówka przyjęła nazwę Pań-
stwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze 
„Rabsztyn” w Jaroszowcu, a w 1976 
roku powstał tu Wojewódzki Zespół 
Leczniczo-Rehabilitacyjny. Wśród ty-
sięcy pacjentów znaleźli się wybitny 
polski malarz prymitywista Nikifor, 
a także pisarz i pieśniarz Stanisław 
Grzesiuk.

Wyspecjalizowanie się szpitala 
w diagnostyce oraz leczeniu chorób 
płuc i zmiana profilu leczonych spowo-
dowała, że w 1984 roku zespół został 
przekształcony w Wojewódzki Szpital 
Chorób Płuc w Jaroszowcu i praktycz-
nie pod tą samą nazwą (poszerzoną 
ostatnio o rehabilitację) funkcjonuje 
do dzisiaj. W ostatnich latach szpital 
przeszedł kolejną metamorfozę. Koja-
rzony przez lata wyłącznie z leczeniem 
gruźlicy poszerzył swoją działalność 
medyczną. Obecnie jednym z pod-
stawowych zadań placówki jest re-
habilitacja płuc, z której najczęściej 
korzystają osoby w podeszłym wie-
ku. Oprócz tego realizuje rehabilitację 
ogólnoustrojową w trybach całodobo-
wym i dziennym. Do dyspozycji pa-
cjentów są poradnie pulmonologiczna 
i rehabilitacyjna, a dzięki funduszom 
z Budżetu Obywatelskiego Małopolski 
w ostatnim czasie wzbogacił się o krio-
komorę. Od maja 2018 roku szpitalo-
wi patronuje Edmund Wojtyła, lekarz, 
brat Karola Wojtyły, późniejszego pa-
pieża, świętego Jana Pawła II.

Nowe oblicze Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego

olkusz
Piotr�Kubiczek

Już niebawem, bo od 5 sierpnia 
Szpitalny Oddział Ratunkowy przy 
Nowym Szpitalu w Olkuszu będzie 
przyjmował pacjentów w nowej lo-
kalizacji. Inwestycja warta ponad 
3,5 miliona złotych wreszcie do-
czeka się finalizacji.

W każdym szpitalu SOR to szcze-
gólne miejsce, gdzie trafiają pacjenci 
w najcięższym stanie, nieraz zagraża-
jącym życiu. Każdego miesiąca przez 
oddział w Olkuszu przewija się średnio 
1600 pacjentów. - Modernizacja od-
działu była konieczna przede wszyst-
kim ze względu na potrzeby właśnie 
pacjentów. Szpital pozyskał na ten 

cel środki z funduszy europejskich 
przeznaczonych na wsparcie medy-
cyny ratunkowej – mówi Marta Pióro, 
rzecznik prasowy Grupy Nowy Szpital.

Dotychczas olkuski Szpitalny 
Oddział Ratunkowy funkcjonował 
w zaadaptowanych pomieszczeniach 
po dawnej Izbie Przyjęć. Analizy ar-
chitektoniczne wykazały, że nie ma 
możliwości dostosowania oddziału do 
wymogów prawnych w tamtej lokaliza-
cji. Niektóre rozwiązania przestrzenne 
były mało funkcjonalne. Dlatego dy-
rekcja szpitala w porozumieniu z Gru-
pą Nowy Szpital zdecydowała się na 
budowę całkiem nowego budynku 
na wolnej działce na terenie lecznicy.

Inwestycja związana z budową, po 
uzyskaniu wszelkich pozwoleń ruszyła 
dwa lata temu. Budynek powstał sto-

sunkowo szybko, przeciągnęły się za to 
formalności związane z odbiorem i roz-
poczęciem użytkowania. SOR został 
podzielony na kilka obszarów: segre-
gacji medycznej, rejestracji i przyjęć, 
resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej 
intensywnej terapii, terapii natych-
miastowej, obserwacji oraz konsulta-
cji. Dodatkowo na oddziale zwiększyły 
się możliwości diagnostyki i leczenia, 
ponieważ w ramach dotacji został on 
wyposażony w specjalistyczny sprzęt 
medyczny, m.in. kardiomonitory, re-
spiratory stacjonarne, pompy infuzyj-
ne, aparaty do znieczulania, aparat 
USG, video-laryngoskop oraz aparaty 
EKG. - W szczególnych przypadkach 
pacjent może zostać przetransporto-
wany śmigłowcem do innej placówki 
– w niewielkiej odległości od oddziału 
znajduje się bowiem oddane do użyt-

ku w 2015 roku lądowisko – dodaje 
Marta Pióro.

Budowa nowego Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego w Olkuszu kosz-
towała 3 532 502,97 zł, z czego 2 853 
691,09 zł to dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Reszta kwoty pochodzi 
z budżetu Grupy Nowy Szpital.

Zanim na nowym oddziale po-
jawią się pacjenci, dyrekcja lecznicy 
wraz z zaproszonymi gośćmi dokona-
ła oficjalnego otwarcia SOR-u. Oprócz 
podziękowań i gratulacji nie zabrakło 
symbolicznego przecięcia wstęgi oraz 
zwiedzania. Można było obejrzeć bu-
dynek, który jest już w pełni gotowy 
na przyjęcie chorych. Pierwsi z nich 
otrzymają pomoc medyczną już w naj-
bliższy poniedziałek.

Marcin Szulwiński  
Prezes�Grupy�Nowy�Szpital:�
- Długo i z niecierpliwością czekałem na tę chwilę, kie-
dy będziemy mogli społeczeństwu oddać tak bardzo wy-
czekiwany oddział. Z punktu widzenia mnie jako lekarza, 
który pracuje na tym oddziale przyznaję, że Szpitalne Od-
działy Ratunkowe budzą wiele emocji, a czasem nawet 
strachu i niepokoju. Pacjenci trafiają tutaj nagle, często 
nieoczekiwanie. I dlatego tak ważne jest aby zarówno 
pacjenci jak i personel medyczny mieli tutaj jak najlep-
sze warunki do pracy i powrotu do zdrowia. Bardzo się 
cieszę, że właśnie w Olkuszu udało się to uzyskać. Nie 
jest to pierwsza inwestycja szpitala, ale jest to także in-

westycja, która zapowiada kolejne. W następnych latach 
już myślimy, aby nadbudować ten oddział o blok opera-
cyjny i po kolei remontować inne oddziały w szpitalu.

Norbert Kubański  
Dyrektor�Nowego�Szpitala�w Olkuszu:
- Przez wiele lat pracowałem na SOR-ze jako lekarz dy-
żurny, a później także byłem ordynatorem tego oddziału. 
Dlatego podwójnie jest mi miło, że pacjenci i personel już 
niebawem będą mieli zdecydowanie lepsze warunki niż 
dotychczas. Ten oddział przyjmuje około 1600 pacjen-
tów miesięcznie, z  czego do szpitala trafia około 400 
osób, a 1200 zostaje zaopatrzonych i odesłanych do do-
mów, poradni specjalistycznych, czy lekarza rodzinnego.

Bogumił Sobczyk  
Starosta�Powiatu�Olkuskiego:�
- Przy tego typu uroczystościach śmiało można powie-
dzieć: „uff, nareszcie udało się!”. Cieszę się jako mniej-
szościowy udziałowiec szpitala w Olkuszu, że oddajemy 
do użytku nowy oddział. Mam nadzieję, że będzie on 
służył w  optymalny sposób wszystkim mieszkańcom 
powiatu olkuskiego i pacjentom. Korzystając z okazji 
życzę całej załodze, aby czerpała jak najwięcej satys-
fakcji z pracy na tym szczególnym oddziale i aby Wasza 
praca ze strony władz szpitala i powiatu była zawsze  
szanowana.

Otwarcie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego komentują:
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JAKBYM DOSTAŁ
NOWĄ PROSTATĘ

Już prawie 70% Polaków po 40 roku życia zmaga się z poważnymi problemami układu 
moczowego. Coraz częstsze nocne wstawanie do toalety, ciągłe uczucie zmęczenia, 
naciski na pęcherz, problemy z osiągnięciem erekcji. To przykra codzienność prawie ¾  
mężczyzn po 40 roku życia. Jednym z nich był Pan Jacek(58l.) z Konina, który wygrał walkę 
o zdrowie i męską godność dzięki nowatorskiemu preparatowi australijskich naukowców.

Przerost gruczołu krokowego to wła-
ściwie „męska choroba cywiliza-
cyjna”. Dotyczy już coraz młodszych 
mężczyzn, którzy niestety bagateli-

zują pierwsze sygnały, świadczące o  powa-
dze problemu. Oszukują się, że ciągłe wizyty 
w  toalecie to wina „przeziębionego pęche-
rza”, a kolejna nieudana próba w sypialni to 
„zmęczenie, stres, niewysypianie się”. O tym, 
jak głupie są to wymówki i do czego mogą 
ostatecznie doprowadzić, boleśnie przekonał 
się pan Jacek (58l.) strażak z Konina.

W końcu przejrzałem na oczy
Wszystkie dolegliwości zdrowotne zawsze 
zwalałem na karb mojej pracy. Ciągły stres, 
walka o  ludzkie zdrowie i  życie całkowicie 
uśpiły moją czujność. Coraz częściej nie mo-
głem oddać moczu bez bólu, odczuwałem 
pieczenie, a  z  żoną nie kochałem się prawie 
wcale. Właściwie każda próba kończyła się to-
talną porażką, a ja myślałem, że to tylko stres, 
bo przecież kiedyś wszystko działało, jak na-
leży. Otrzeźwienie przyszło, dopiero gdy żona 
stanęła w  drzwiach z  walizkami informując 
mnie, że odchodzi do innego, młodszego męż-
czyzny. Krzyczała, że nie chce żyć ze schorowa-
nym, zdziadziałym  impotentem. A mi radzi 
coś z tym zrobić, jeżeli nie chcę do końca życia 
żyć w  celibacie albo używać pampersów, jak 
jakiś dziadyga. Dopiero to wszystko dało mi 
do myślenia. Porozmawiałem z moim najlep-
szym przyjacielem Arturem, który zdradził mi 
swój sekret i podarował mi ten, jeszcze wtedy 
nieznany w Polsce australijski preparat. 

Przełomowe odkrycie ratun-
kiem dla tysięcy mężczyzn
Zespół australijskich naukowców na czele 
z  profesorem Andrew Cameronem z  Me-
dical University of Melbourne w tajemnicy 
przed światem na prawie 10 miesięcy za-
mieszkali w dżungli Lamington, aby w spo-
koju wśród natury stworzyć autorski, prze-
łomowy preparat na przerost prostaty. 

Już od wielu lat obserwowaliśmy, jak 
ogromnym problemem dla milionów męż-
czyzn są dolegliwości prostaty. Ciągłe wizyty 

w  toalecie, pieczenie cewki moczowej, pla-
my na spodniach, a  w  końcu coraz większe 
kłopoty z osiągnięciem erekcji – to wszystko 
mogłoby wykończyć każdego mężczyznę. 
Dlatego postanowiliśmy, że my jako naukow-
cy musimy jakoś rozwiązać ten problem. 
W  końcu po miesiącach badań klinicznych 
udało nam się stworzyć 8-składnikową cał-
kowicie bezpieczną dla organizmu formułę, 
opartą na używanych od lat w medycynie na-
turalnej składnikach aktywnych. Nasze od-
krycie to przełom w światowej urologii – nie 
ma wątpliwości Cameron.

Testy nie pozostawiają 
złudzeń 
To zupełnie innowacyjne połączenie pozwala 
na przywrócenie równowagi hormonalnej or-
ganizmowi (jej zaburzenia są jedną z głównych 
przyczyn problemów z  prostatą). Zmniejsza 
objętość gruczołu krokowego aż o 78%, a tak-
że 2-krotnie zwiększa chłonność ciał jamistych 
penisa. Dzięki temu sprawdza się w  każdym 
stadium przerostu prostaty i  innych „męskich 
problemów”. Potwierdziły to przeprowadzone 
w ośrodku badawczym w Melbourne na 3828 
mężczyznach testy laboratoryjne: Ich wyniki 
nie pozostawiły żadnych wątpliwości. U 97,8% 
badanych zauważono:  

c  zmniejszenie przerostu 
prostaty aż o 84%

c  4-krotne zredukowanie 
częstotliwości oddawania 
moczu 

c  3x mniej intensywne 
pieczenie cewki moczowej 

c  ustąpienie niebezpiecznych 
stanów zapalnych i obrzęków 
już po 3 dniach stosowania

c  aż 3-krotnie twardszego 
członka i wydłużenie stosunku 
średnio aż o 35-40 minut.

Nie czekaj na operację!
Już tysiące mężczyzn na całym świecie rozpo-
częło kuracje autorskim preparatem Andrew 
Camerona. Uniknęli oni dzięki temu groź-
nych operacji zmniejszenia przerostu prosta-

ty. Nie wszyscy o  tym wiedzą, ale wiąże się 
ona z  ogromnym ryzykiem wystąpienia po-
ważnych skutków ubocznych. Tylko w  roku 
2018 stwierdzono stałą impotencję, a także 
utratę jakiejkolwiek kontroli nad swoim 
pęcherzem aż u  72% osób poddających się 
tej operacji! Chcesz być kolejny?! 

W  przeciwieństwie do ingerencji chirur-
gicznej preparat prof. Camerona przywraca 
mężczyznom prawidłowy rozmiar gruczo-
łu krokowego, komfort korzystania z  toalety 
i  sprawność seksualną szybko, prosto i  cał-
kowicie bezpiecznie. Naprawia mechanizm 
powstawania erekcji, likwidując problem 
od podstaw, a nie działa jedynie doraźnie, jak 
słynna „niebieska tabletka”. Dzięki temu elimi-
nowane jest ryzyko ponownego wystąpienia 
problemu. Doskonale wie o tym Pan Jacek. 

Znowu jestem prawdziwym 
mężczyzną
Ten australijski środek po prostu dał mi nowe 
życie! Nie latam już ciągle do toalety jak „kot 
z pęcherzem”, nic nie boli, nie szczypie, nie pie-
cze. W końcu nie czuje się ciągle przemęczony, 
a w łóżku znowu jest ogień! Żony co prawda 
nie odzyskałem, ale pal ją licho! Poznałem 
nową kobietę i w końcu czuje, że żyje. Wszyst-
ko to dzięki temu fenomenalnemu preparato-
wi. Dziękuje Arturze, dziękuje prof. Cameron!

Nie zwlekaj  
– ciesz się zdrowiem!
Preparat australijskich badaczy przywrócił 
już dawną męską sprawność ponad 83 ty-
siącom Panów na całym świecie. Nie cze-
kaj tak długo jak Pan Jacek, dzwoń już dziś! 
Naturalny preparat zmniejszający prostatę 
wprowadzono do Polski z  początkiem tego 
roku. Jest dostępny tylko w  sprzedaży tele-
fonicznej. Technologia jego produkcji nie 
jest tania, ale dzięki specjalnemu dofinan-
sowaniu uczestnictwa w  Fabryce Zdrowia 
pierwsze 120 osób może skorzystać z niego 
aż o 70% taniej. Ilość sztuk jest ograniczona 
– decyduje kolejność zgłoszeń.

PRZED
kuracją

PO
kuracji

Od jakiegoś czasu moje życie było koszmarem. Ciągle chodziłem do 
toalety, a i tak nieustannie parło mnie na pęcherz i piekło jak cholera. 
Czasami nawet jakieś plamki na spodniach się zdarzyły. Ze wstydu w 
ogóle przestałem wychodzić z domu, więc zupełnie zdziałałem. W koń-
cu syn załatwił mi ten preparat. Po kilku dniach zacząłem żyć od nowa! 
Przestało boleć i piec, znowu chodzę do toalety, jak normalny człowiek, 
spaceruje po parku, odwiedzam wnuki. Zdecydowanie odżyłem! 

Jan 74 l. Radom

Wstawałem w nocy oddać mocz nawet 4-5 razy, przez co w ogóle nie 
mogłem spać. Żona wysłała mnie na kanapę, bo przeszkadzało jej moje 
ciągłe kręcenie się, szef w pracy czepiał się, że jestem nieprzytomny i 
nie ma ze mnie pożytku. No, koszmar jakiś! O stosunkach z żoną nawet 
nie mówię, bo… nie ma o czym. Na szczęście po zastosowaniu tego 
preparatu wszystko wróciło do normy. Znowu zamiast krążyć między 
kanapą, a toaletą, noce spędzam w ramionach żony. Jest moc!

Tylko dla pierwszych 120 osób! 
By otrzymać oryginalny preparat 

tylko za 317 zł 97 zł, zadzwoń:

81 300 38 08
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 – 20:00

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Oferta ważna do 09.08.2019
Ilość opakowań jest ograniczona!

SPECJALNA PROMOCJA

Grzegorz 49 l. Rumia
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O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza:

II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż czterech nieruchomości stanowiących działki:
- nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 

790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha, 
- nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,
- nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, 
- nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha
 o łącznej pow. 2,8647 ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: 
 Nieruchomości (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej wymienione 

działki:
a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejono-

wy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8,
 nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej pow. 

0,0557 ha, dla działek jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga 
wieczysta o Nr KR1O/00080914/8,

b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejono-
wy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080916/2, 

c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejono-
wy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080915/5, 

d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejono-
wy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080917/9.

Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej części Olkusza, 
na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-Kraków od północy, a ulicą 
Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.
Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej Olkusza, 
Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i znajdują się w pobliżu Strefy Aktywności 
Gospodarczej m. Bukowno.
Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną związa-
ną z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody.
Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach dojazdowych 
znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy Wspólnej.
Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Rozpoczęto procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
-  Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty: cztery budynki akcelatorów, budynek 

koagulacji, budynek na wapno z silosami 2 x 50 t.
 Działki o nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 położone są 

wzdłuż drogi krajowej DK94, 
-  Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty: połączone budynki przepompowni 

i filtrów,
-  Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się: odmulnik 4 komorowy, przepompownia osadu,
-  Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty: budynek chlorowni , budynek magazy-

nowy, trzy zbiorniki wody czystej żelbetonowe o pojemności: 2x2 000 m3, 1x 1 000 m3 

 obsypane ziemią. 

2. Obowiązek ustanowienia służebności:
 Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu i do-

prowadzenia wszelkich mediów po działce nr 871 na rzecz każdoczesnych właścicie-
li działki nr 861,862, 865, 866.

 Pozostałe drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego:
- działka nr ew. gr. 861 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów lub zabudowy usługowej oraz tereny usług komercyjnych,
- działka nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 ulica główna 

dwujezdniowa,
- działka nr ew. gr. 862, 865, 866 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów lub zabudowy usługowej. 
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 

a) nr ew. gr. 861 o pow. 1,2557 ha oraz nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 
789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha – 667 200,00 zł netto + obowiązujący 
podatek VAT. 

b) nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha – 1 177 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
c) nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha – 207 300,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
d) nr ew. gr. 866 o pow. 0,6492 ha – 287 100,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń. 
6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg SUW” 

należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia 
04.09.2019r. do godz.10.00

 Pisemna oferta powinna zawierać: 
a) imię, nazwisko i adres oferenta
 albo 
 nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osobą prawną lub innym 

podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);
b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmiotem 
transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną cenę w PLN (netto);

e) kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które 
będzie można zwrócić wadium.

f) w załączeniu formularz przetargowy znajdujący się na stronie internetowej  
http://pwik.olkusz.pl w zakładce Przetargi  

7. Oferent wnosi wadium w wysokości: 
a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 

790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha – 33 360,00 zł. 
b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha – 58 870,00 zł.
c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha – 10 365,00 zł.
d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha – 14 355,00 zł.
przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do 
dnia 03.09.2019 r. 

Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 
Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła 
na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium może być wniesione również w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Treść dokumentu obejmującego gwa-
rancje (poręczenia) obejmować powinna bezwarunkowe i nieodwołalne zobowią-
zanie gwaranta do wypłaty Sprzedającemu pełnej kwoty wadium, realizowane na 
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Sprzedającego w terminie związania 
ofertą. Przyjmuje się 6-miesięczny termin związania ofertą.

8. Warunki przetargu:
 - ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,
 - w każdej ofercie należy podać tylko jedną cenę,
 - przetarg jest zorganizowany w oparciu o „Regulamin w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości w PWiK sp. z o.o. w Olkuszu” 
zamieszczony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce - Regulaminy.

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielno-
ści majątkowej) obydwie przystępują do przetargu. Małżonek  zamierzający samo-
dzielnie kupować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego musi posiadać 
pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego 
- dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy mał-
żonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż  środki przeznaczone na 
nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka  będącego 
uczestnikiem przetargu.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 04.09.2019 r. o godz. 10.15 w Sali 
Narad Przedsiębiorstwa.

12. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybra-
nia którejkolwiek z ofert.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

14. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub 
odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, organizator 
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

16. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie póź-
niej niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
 Jerzy Zembura j.zembura@pwik.olkusz.pl, tel.: 32 643 14 15 w. 142
 Jerzy Skubis j.skubis@pwik.olkusz.pl, tel.: 32 643 14 15 w. 123

od 1956

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

R E K L A M A Plener Malarski 
„Srebrne Miasto”

olkusz
Agnieszka�Zub,�fot:�Olgerd�Dziechciarz

We wtorek, 23 lipca, w olkuskim 
BWA oficjalnie otwarto XV Między-
narodowy Plener Malarski „Srebrne 
Miasto” Olkusz 2019. W tym roku 
biorą w nim udział artyści z Czech, 
Słowacji, Białorusi, Gruzji, Mołda-
wii, Rumunii, Macedonii, Holandii, 
Anglii i oczywiście Polski. Tegorocz-
ny Plener potrwa do końca lipca.

Otwarcia jubileuszowego, XV Mię-
dzynarodowego Pleneru Malarskiego 
„Srebrne Miasto” Olkusz 2019 oraz 
powitania przybyłych gości doko-
nał dyrektor BWA Stanisław Stach. 
Impreza rozpoczęła się od finisażu 
wystawy malarstwa czeskiej artyst-
ki Gabrieli Novakowej. Autorka eks-
pozycji ukończyła praską Akademię 
Sztuki, Architektury i Wzornictwa. 
Aktualnie wykłada na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu w Hradec Kralove oraz 
na Wydziale Architektury Politechni-
ki Praskiej. Swoje prace prezentowa-
ła na 31 wystawach autorskich i 59 
zbiorowych – w Czechach, Słowacji, 
Niemczech, Polsce, Francji, Kanadzie, 
Austrii, Norwegii, Belgii i we Włoszech. 
Ilustrowała nimi również liczne książ-
ki. Jak przyznała artystka, inspiracją 
do tworzenia są dla niej mapy i plany 
miast. Novakova pokazuje świat „z lo-
tu ptaka”, a na jej pracach dominują 
kształty lądów, wysp, sieci ulic i dróg.

Po otwarciu finisażu przyszła po-
ra na przedstawienie artystów biorą-
cych udział w tegorocznym Plenerze. 
A są to: Brygida Liśkiewicz, Małgo-
rzata Jenta-Dmitruk, Jerzy Dmitruk, 
Edward Gałustow – Białoruś, Gocha 
Chkhaidze – Gruzja, Stanisław Dziu-
bak, Aleksandra Zuba-Benn, Jaroslaw 

Uhel – Słowacja, Stanisław Stach, 
Michał Kwarciak, Mariusz Połeć, An-
na Bochenek, Agnieszka Czyżewska, 
Małgorzata Małek, Gabriela Novakova 
– Czechy, Ana-Maria Ovadiuc – Ru-
munia, Zlatko Iv Krstevski – Macedo-
nia Północna, Anatolie Gherasimov 
– Mołdawia, Rogier Janssen – Ho-
landia, Anna Płachecka-Śniadach, 
Damian Pacha oraz Monica Wheeler 
– Anglia.

Tradycyjnie, wszyscy artyści 
zostali obdarowani symbolicznymi 
upominkami.

Dla uczestników Pleneru organi-
zatorzy przygotowali sporo atrakcji. 
W środę, 24 lipca, artyści zwiedzali 
Olkusz (w tym Bazylikę pw. św. An-
drzeja Apostoła i podziemia ratusza). 
O historii Srebrnego Grodu opowiadali 
zwiedzającym historycy regionaliści: 
Olgerd Dziechciarz i Jacek Sypień. Te-
go samego dnia artyści zwiedzili zamek 
Rabsztyn i chatę Kocjana.

W czwartek, 25 lipca, uczestnicy 
odwiedzili Kraków (wystawy w Mu-
zeum Narodowym i Rynek), a dzień 
później Klasztor Sióstr Norbertanek 
w Imbramowicach, Pieskową Ska-
łę i Ojców.

To jednak jeszcze nie wszystkie 
atrakcje przygotowane dla plenero-
wiczów. Na poniedziałek, 29 lipca, 
zaplanowano wyjazd na Pustynię Błę-
dowską i do Doliny Wodącej, a dzień 
później w olkuskim BWA odbędzie się 
wernisaż wystawy malarstwa Gochy 
Chkhaidze (Gruzja) i oficjalne zakoń-
czenie XV Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego „Srebrne Miasto” Olkusz 
2019.

Warto dodać, że zwiedzanie re-
gionu to tylko część programu przy-
gotowanego dla przebywających 
w Srebrnym Grodzie artystów. Nie-
mal codziennie odbywają się również 
zajęcia plenerowe, podczas których 
powstają prace malarskie inspiro-
wane malowniczymi zakątkami ziemi 
olkuskiej, ale w oparciu o własną ich 
interpretację. Poplenerowa wystawa, 
podczas której odbędzie się prezen-
tacja powstałych dzieł, będzie miała 
miejsce późną jesienią lub z począt-
kiem zimy w olkuskim BWA. Tra-
dycyjnie, wszystkie obrazy zostaną 
przekazane na własność Galerii BWA, 
zasilając jej zbiory.
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R E K L A M A

Festiwal baniek 
mydlanych i iluzji
olkusz

Jakub�Fita

Miniony weekend upłynął miesz-
kańcom Srebrnego Grodu pod 
znakiem słonecznej pogody i spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu. 
Przyjazna aura sprzyjała także im-
prezom plenerowym. Za sprawą 
baniek mydlanych i iluzji w niedzie-
lę centrum Olkusza zamieniło się 
w ogromną krainę dobrej zabawy.

Niedzielne popołudnie na olku-
skim rynku upłynęło pod znakiem 
relaksu i niecodziennych emocji. Naj-
pierw Miejski Ośrodek Kultury razem 
z Glutaminianem Sodu zaprosili na 
kolejną edycję Festiwalu Baniek My-
dlanych pn. „Puść bańkę”, a później 
na starówce z niezwykłym pokazem 
wystąpił iluzjonista Konrad Mościński.

Festiwal Baniek Mydlanych to im-
preza, której główną atrakcję stano-
wią ulotne mydlane kulki. Podobnie, 
jak przed rokiem w czasie festiwalu 
swoich sił w puszczaniu baniek spró-
bować mógł dosłownie każdy. W zaba-
wie ochoczo brali więc udział zarówno 
dzieci, jak i ich opiekunowie. Dzięki 
temu olkuska starówka stała się naj-
bardziej „tęczowym” i kolorowym miej-
scem w mieście.

W trakcie imprezy do wspólnej za-
bawy zachęcali nie tylko szczudlarze, 
ale także pozostali członkowie grupy 
teatralnej Glutaminian Sodu. Organi-
zatorzy zapewnili mnóstwo płynu do 
robienia baniek a także zorganizowali 
liczne konkursy i animacje. - Choć naj-
większą radość z tysięcy unoszących 
się w powietrzu mydlanych baniek 
miały dzieci, to w wir zabawy licznie 
ruszali także dorośli. Cieszymy się, że 
nasz happening zachęcił do wspólnej 
zabawy całe rodziny – mówi Maciej 
Nabiałek, jeden z liderów „Glutów”.

Akcja „Puść bańkę” stanowiła 
pierwszą część niedzielnej imprezy. Po 
niej nadszedł czas na występ Konra-
da Mościńskiego. Program zaprezen-
towany przez sztukmistrza wprawił 
w podziw – a nie raz też i w osłupienie 
– zgromadzoną na rynku publiczność. 
Podczas swojego występu magik zabrał 
bowiem mieszańców Srebrnego Grodu 
w magiczną podróż przez świat iluzji.

Artystyczny występ przypadł do 
gustu szczególnie dzieciom. Niektóre 
z nich, choć na chwilę, same mogły 
zamienić się w małych czarodziejów 
i wykonywać wspólnie z iluzjonistą 
magiczne sztuczki. Wyprawa do ta-
jemniczego świata iluzji dostarczyła 
wszystkim sporo radości i dobrego 
humoru.

Powrót kina  
„pod chmurką”

olkusz
Jakub�Fita

Z roku na rok seanse filmowe pod 
gołym niebem cieszą się w naszym 
mieście coraz większą popularno-
ścią. Inicjatywa zapoczątkowana 
kilka lat temu na olkuskim Rynku 
z powodzeniem sprawdza się także 
pomiędzy blokami. W miniony pią-
tek odbył się pierwszy seans z cyklu 
„Plenerowe Kina Osiedlowe”, orga-
nizowanego przez Miejski Ośrodek 
Kultury we współpracy z Zarząda-
mi osiedli.

Lato to czas, w którym chcemy 
spędzać jak najwięcej czasu na świe-
żym powietrzu. Jest to także okres 
obfitujący w szereg różnego rodza-
ju plenerowych imprez. Jedną z tego 
typu inicjatyw są seanse filmowe pod 
chmurką. W 2015 roku modę na let-
nie kino zapoczątkowała w naszym 
mieście Fundacja „Czuję kino. Kino 
czuję”. Później za organizację podob-
nych przedsięwzięć odpowiedzialny był 
Miejski Ośrodek Kultury. Nie brako-
wało też oddolnych inicjatyw, których 
inicjatorami byli sami mieszkańcy. 
W tym roku obie wymienione grupy 
postanowiły połączyć swoje siły. Owo-
cem tej współpracy jest cykl „Plenero-
we Kina Osiedlowe”.

Tegoroczny cykl kinowy składa 
się z czterech wydarzeń, które od-
będą się na terenie największych 
olkuskich osiedli mieszkaniowych. 
Pierwszy seans miał miejsce 26 lipca 
2019, w Dolince na osiedlu Młodych. 
Gospodarzem kolejnego spotkania 
będzie Pakuska. Projekcja filmu za-
planowana jest na 2 sierpnia na te-
renie boiska przy placu zabaw na ul. 
Osieckiej. Tydzień później – 9 sierpnia 
– impreza odbędzie się przy stawie na 

terenie osiedla Centrum. Na zakoń-
czenie wakacji – 30 sierpnia – kino 
przeniesie się zaś na Słowiki.

- Oglądanie filmów pod gołym 
niebem bardzo przypadło do gustu 
olkuszanom. Coraz częściej zaczęły 
więc pojawiać się głosy, aby organi-
zować podobne akcje na olkuskich 
osiedlach. Miejski Ośrodek Kultury 
we współpracy z Zarządami osiedli 
wychodzi naprzeciw tym oczekiwa-
niom. W inicjatywę ochoczo angażują 
się też mieszkańcy. Wiele osób poma-
gało nam przy przygotowaniu letniego 
kina, za co chciałbym im serdecznie 
podziękować. Sam fakt, że na seans 
przyszło ponad kilkaset osób dowodzi, 
że tego typu inicjatywy są potrzebne. 
Cieszę się, że w piątek dopisała nam 
pogoda i że mieliśmy tak dużą fre-
kwencję - komentuje Wojciech Ozdo-
ba, członek Zarządu osiedla Młodych.

Każdy seans składa się z projekcji 
bajki dla dzieci oraz filmu niespodzian-
ki. Akcja „Plenerowe Kina Osiedlowe” 
odbywa się przy wsparciu operatora 
lokalnej sieci światłowodowej FIBER 
oraz Banku PEKAO S.A. Organizato-
rami akcji są Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Zarządy osiedli: Młodych, Paku-
ska Centrum i Słowiki.

Debiut na zapleczu 
Ekstraklasy

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�odraopole.pl

Bartłomiej Wdowik, który piłkar-
sko wychował się w Olkuszu, m.in. 
przez cztery lata reprezentując bar-
wy olkuskiego Słowika zadebiuto-
wał w Fortuna 1. Lidze! Niespełna 
19-letni zawodnik, który w czerwcu 
zamienił Chorzów na Opole rozegrał 
całe spotkanie w barwach Odry, a 
jej przeciwnikiem był spadkowicz 
z Ekstraklasy – Miedź Legnica.

W miniony weekend rozegrano 
premierową kolejkę w Fortuna 1. Li-
dze. Do walki o punkty na zapleczu 
PKO BP Ekstraklasy przystąpiło 18 
zespołów, z których Odra przynaj-
mniej na papierze powinna uchodzić 
za solidnego średniaka. Ubiegły se-
zon drużyna ze stolicy województwa 
opolskiego zakończyła na 12. pozy-
cji, gwarantującej spokojne utrzy-
manie. W obecnej kampanii ma być 
jeszcze lepiej.

Pomóc w spełnieniu tych zamie-
rzeń ma utalentowany i pozostający 
wciąż na piłkarskim dorobku Bar-
tłomiej Wdowik. Olkuszanin w swo-

im nowym klubie zdążył już zaliczyć 
udany ligowy debiut. W sobotę na 
ciężkim terenie w Legnicy, Odra zdo-
była cenny punkt, a Wdowik zagrał w 
drugiej linii od pierwszej do ostatniej 
minuty, zbierając pochlebne opinie 
za swój występ. To dobry prognostyk 
przed następnymi tygodniami, w któ-
rych okaże się czy 19-latek na dłużej 
zadomowi się w pierwszej jedenastce 
swojego nowego pracodawcy.

Przypomnijmy, że ostatni sezon 
Bartłomiej Wdowik spędził w II-ligo-
wym Ruchu Chorzów, gdzie został 
włączony do kadry pierwszego zespo-
łu dzięki świetnym występom w ekipie 
juniorów. „Niebiescy” borykający się w 
ostatnich latach z dużymi problemami 
organizacyjno-finansowymi spadli do 
III ligi, a mimo to wychowany w Olku-
szu Bartek zaliczył sportowy awans.

Na szczeblu centralnym obok 
wspomnianego Wdowika występują 
jeszcze dwaj inni zawodnicy. Piłka-
rzem ekstraklasowego Zagłębia Lubin 
wciąż pozostaje wychowany w Bukow-
nie Alan Czerwiński, natomiast w II-li-
gowym Motorze Lublin swoją karierę 
kontynuuje pochodzący z Olkusza Sła-
womir Duda, który jeszcze niedawno 
grał dla Bytovii Bytów.
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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. 
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

2.08.2019	 Piątek	 al.	1000-lecia	17

3.08.2019	 Sobota	 ul.	K.K.	Wielkiego	14

4.08.2019	 Niedziela	 ul.	Krakowska	16

5.08.2019	 Poniedziałek	 ul.	K.K.	Wielkiego	60

6.08.2019	 Wtorek	 al.	1000-lecia	2	B

7.08.2019	 Środa	 ul.	Orzeszkowej	22

8.08.2019	 Czwartek	 al.	1000-lecia	17
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.



12| 2 sierpnia 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

02 sierpnia
 ǧ 17:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING)�

 ǧ 19:45�Yesterday�(2D�NAPISY)�

03 sierpnia
 ǧ 17:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING)�

 ǧ 19:45�Yesterday�(2D�NAPISY)�

04 sierpnia
 ǧ 17:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING)�

 ǧ 19:45�Yesterday�(2D�NAPISY)�

05 sierpnia
 ǧ 17:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING)�

 ǧ 19:45�Yesterday�(2D�NAPISY)�

06 sierpnia
 ǧ 17:00�Spider-Man:�Daleko�od�domu� 
(2D�DUBBING)�

 ǧ 19:45�Yesterday�(2D�NAPISY)�

09 sierpnia
 ǧ 16:00�Sekretne�życie�zwierzaków� 
domowych�2�(2D�DUBBING)�

 ǧ 18:00�Moja�Gwiazda:�Teen�Spirit� 
(2D�NAPISY)�

 ǧ 20:00�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)�

02 sierpnia
 ǧ 12:45�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 15:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:15�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�DUBBING)�

03 sierpnia
 ǧ 12:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 15:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:15�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�DUBBING)�

04 sierpnia
 ǧ 12:45�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 15:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:15�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�DUBBING)�

06 sierpnia
 ǧ 15:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:15�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�DUBBING)�

07 sierpnia
 ǧ 15:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)�

 ǧ 17:15�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�DUBBING)�

08 sierpnia
 ǧ 15:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:15�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Król�Lew�(2D�DUBBING)�

09 sierpnia
 ǧ 13:45�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 16:00�Król�Lew�(2D�DUBBING)�
 ǧ 18:15�W�deszczowy�dzień�w�Nowym�Jorku�
(2D�NAPISY)�

 ǧ 20:00�Truposze�nie�umierają� 
(2D�NAPISY)

 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.

03 sierpnia
 ǧ 16:00�VIII�Festyn�Rodzinny�Osiedla�Centrum�-�
Plac�przy�olkuskim�MOK-u

04 sierpnia
 ǧ 10:00�Uroczystości�z�okazji�100.�rocznicy�
powstania�Policji�Państwowej�-�Rynek�Olkusz

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

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

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

PraCa

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

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

 ǧ Przyjmę kierowcę na trasy 

międzynarodowe, C+E, stałe 

kursy, trasy powtarzalne, praca 

na chłodni. System tygodniowy 

-wyjazd i zjazd. Tel.(728)529145. 

 ǧ Hurtownia Stomatologiczna 

zatrudni sprzedawcę-konsultanta 

do biura w Olkuszu. Poważnie 

zainteresowanych prosimy o CV 

na: marketingolkusz@gmail.com

 ǧ Umyję okna, posprzątam.  

Tel.(518)769973.

różNe

 ǧ Tarot. Tel.(727)902003.


