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 Wielkim krokami zbliżają się wy-
bory parlamentarne. Zgodnie z po-
stanowieniem prezydenta, swoich 
przedstawicieli do Sejmu i Senatu 
wybierać będziemy już 13 paździer-
nika. Na zarejestrowanie swoich list 
komitety wyborcze mają więc jesz-
cze dwa tygodnie. Z każdym dniem 
przybywa kolejnych chętnych do 

Coraz więcej 
kandydatów  

do Sejmu
Po 15 latach działalności przy ul. Piłsudskiego 
społeczność ŚDS - u przenosi się w inne miejsce

Mieszkańcy Bukowna korzystają już z nowej 
tężni przy Domu Turysty „Tramp”
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Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale udział w 
Bitwie Warszawskiej mają również olkuszanie
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

OGŁOSZENIE UMiG OLKUSZ

wyścigu na ulicę Wiejską. Kto na 
ten moment deklaruje swój start?

Zgodnie z kalendarzem wybor-
czym, 3 września mija termin na 
zgłaszanie list kandydatów do Sejmu 
i Senatu. Chętnych do biernego udzia-
łu w jesiennych wyborach z dnia na 
dzień jest coraz więcej. Możemy wśród 
nich znaleźć zarówno doświadczo-
nych polityków, jak i osoby stawiające 
pierwsze kroki w tej profesji. Kto chce 
reprezentować interesy mieszkańców 
Ziemi Olkuskiej w parlamencie?

Partia rządząca odkrywa 
karty

W ubiegłym tygodniu Prawo 
i Sprawiedliwość – jako pierwsza par-
tia w tych wyborach – ogłosiła pełne 
listy swoich kandydatów do parla-
mentu. O mandat poselski z ramie-
nia tego ugrupowania walczyć będą 
trzej kandydaci z naszego powiatu. 
Z piątego miejsca na liście wystartuje 
Jacek Osuch - Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki. - Po 
raz kolejny będę miał zaszczyt ubie-
gać się o mandat posła na Sejm RP. 
To dla nas, Polaków, bardzo ważne 
wybory. Jestem przekonany, że dzię-
ki Państwa wsparciu po raz kolejny 
damy radę! – pisze na swoim inter-
netowym profilu poseł Osuch, który 
zasiada w ławach sejmowych nieprze-
rwanie od 2007 roku.

Drugim z kandydatów PiS z na-
szej okolicy jest Piotr Gamrot - dy-
rektor Domu Kultury w Wolbromiu 
i radny Rady Powiatu w Olkuszu. Star-
tuje on z 9 pozycji na liście. - W ży-
ciu czasem mamy pod górkę. Ja też 
teraz wspinam się pod górkę i chcę 
zdobyć swój szczyt. Ci, którzy mnie 
obserwują wiedzą, ile przez ostatnie 
osiem lat zrobiłem dla wolbromskiego 
Domu Kultury. Ci, którzy obserwują 

mnie jako radnego wiedzą, ile zrobi-
łem dla powiatu olkuskiego. Teraz 
chciałbym pracować dla naszego re-
gionu. Podjąłem więc decyzję o kandy-
dowaniu do Sejmu – tłumaczy swoją 
decyzję Piotr Gamrot. Miejsce numer 
25 przypadło zaś Zbigniewowi Gęgot-
kowi z Sieniczna.

Opozycja zbiera siły
Do kampanii przygotowuje się 

także Koalicja Obywatelska. Trzon 
tego komitetu stanowią politycy PO 
i Nowoczesnej. W ramach tej współ-
pracy, z czwartego miejsca na liście, 
o kolejną kadencję powalczy posłanka 
Lidia Gądek. Swoich sił w wyścigu na 
ul. Wiejską spróbuje także szef olku-
skich struktur PO, Piotr Grabarczyk. 
Jego startowa lokata to 21 miejsce. 
– Była to niezwykle trudna decyzja, 
ale pomimo wszystkich przeciwności 
postanowiłem powiedzieć TAK! Ludzie 
młodzi i olkuszanie potrzebują silnego 
głosu, który będzie reprezentował ich 
w polskim parlamencie – mówi Piotr 
Grabarczyk.

Ostatnią kandydatką Koalicji 
Obywatelskiej z terenu powiatu ol-
kuskiego  jest Marzena Plich-Kocjan 
- nauczycielka w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kluczach. Będzie 
ona kandydować z miejsca nr 23.

Egzotyczne porozumienie
Polityka to sztuka zawierania 

kompromisów, układów i sojuszy. 
Przekonali się o tym przedstawiciele 
ugrupowania Kukiz’15. Zgodnie z wy-
negocjowanym porozumieniem wy-
startują oni do sejmu z list Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Liderką listy 

PSL w okręgu nr 13 będzie Agniesz-
ka Ścigaj, która w maju bieżącego ro-
ku bezskutecznie próbowała swoich 
sił w wyścigu do Parlamentu Euro-
pejskiego startując w województwie 
opolskim.

- To była trudna decyzja dla obu 
ugrupowań, a wyrazem tego było mo-
rze hejtu, jakie wylało się w wielu ko-
mentarzach. Hejtu, który jest dla mnie 
trochę niezrozumiały, bo w gruncie 
rzeczy całość podyktowana jest ko-
niecznością przeciwstawienia się 
ostatecznej dominacji POPiSu… i za-
pobiegnięcie zabetonowaniu polskiej 
sceny politycznej. Niestety, można 
mieć żal, ale jeśli spojrzeć na temat 
odpowiedzialnie, to taka jest rzeczy-
wistość i nie zmienią tego żadne ży-
czenia. Polska potrzebuje „Nowego 
Centrum” – tłumaczy swoją decyzję 
Agnieszka Ścigaj.

Co z lewicą?
O podziałach na lewej stronie sce-

ny politycznej można by napisać nie-
jedną książkę. Słabe sondaże i widmo 
kolejnej kadencji poza sejmem w koń-
cu skłoniły do rozmów o współpracy 
liderów Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, Wiosny i Partii Razem. Owocem 
prowadzonych negocjacji jest wspólny 
start przedstawicieli tychże podmio-
tów w jesiennych wyborach. Nie wia-
domo jednak, czy na listach lewicy 
znajdą się działacze z terenu Ziemi 
Olkuskiej. Pogłosek o swojej kandy-
daturze nie chce komentować radny 
Rady Powiatu i były wicestarosta Jan 
Orkisz – Na dzień dzisiejszy Unia Pra-
cy nie podjęła jeszcze decyzji, czy weź-
mie udział w tej koalicji – mówi krótko 
wiceprzewodniczący UP.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników? Co sądzicie o kan-
dydatach i składanych przez nich 
deklaracjach? Kogo jeszcze chcie-
libyście zobaczyć na wyborczych 
listach? – Zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

Lasy pełne wysypisk 
POWIAT

Wiola�Woźniczko�

Worki pełne śmieci, styropian, 
plastikowe pojemniki, poremon-
towe odpady, a nawet stare meble 
– to nie opis śmietnika, ale miejsc 
w okolicznych lasach. W ostatnim 
czasie do naszej redakcji trafiły 
zdjęcia od Czytelników, którzy 
podczas leśnych spacerów na-
trafili na takie „niespodzianki”.

Temat ten regularnie pojawia 
się na naszych łamach, bo nieste-
ty dzikie wysypiska to częsty widok 
w lasach czy przy drogach. Wyrzu-
cający śmieci tym razem wybrali 
miejsce przy leśnej czerwonej tra-
sie nordic walking w Bukownie oraz 
okolice Osieka i Gorenic. - W nie-
których miejscach to częściej niż na 
grzyby można trafić na śmieci. Poza 
tym to nie są pojedyncze odpady, 
ale całe wysypiska. Kiedy do ludzi 
dotrze, że tak się po prostu nie ro-
bi, że las to nie śmietnik!  - oburza 
się rowerzysta, który podczas prze-

jażdżki uwiecznił na zdjęciach takie 
oto znaleziska. 

O wątpliwej ozdobie lasów 
mieszkańcy informują policję. 
Ostatnio trafiło tam zawiadomie-
nie o śmieciach w Podlesiu. - Ktoś 
rozrzucił gruz budowlany. Takie od-
pady pozostawione były w różnych 

miejscach. Teraz policjanci szuka-
ją osoby, która jest odpowiedzialna 
za to wykroczenie i proszą o pomoc 
w odnalezieniu sprawcy. Osoby, któ-
re mają informację w tej sprawie, 
proszone są o telefoniczny kontakt 
z policjantem prowadzącym postę-
powanie, nr tel. 32 6478 236 – ape-
luje olkuska policja.

Fakt, że dzikie wysypiska sta-
nowią poważne zagrożenie dla śro-
dowiska naturalnego lasów i dla 
zwierzyny to wiedza powszechna. 
Jak widać, nie wszyscy się tym 
przejmują. - Wysypywanie śmieci 
do lasu jest zabronione prawem. 
Grozi za to grzywna od 500 złotych 
nawet do 5 tysięcy złotych – przy-
pomina policja.

My ze swojej strony przypomi-
namy po raz kolejny, że w każdej 
gminie funkcjonują Punkty Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. To właśnie tam za darmo 
można oddać śmieci, zamiast wy-
wozić je do lasu.

Spacery 
z historią w tle 
OLKUSZ

Wiola�Woźniczko�

Minął półmetek Olkuskich Spacerów 
Historycznych. 

Do tej pory zainteresowani taką for-
mą poznania miasta i okolic wędrowali 
śladami wizerunków świętych w olku-
skiej bazylice pw. św. Andrzeja Aposto-
ła, poznawali ciekawostki architektury 
Olkusza od gotyku do modernizmu oraz 
pamiątki olkuskiego górnictwa. Spa-
cery dotyczyły także Powstania Stycz-
niowego na ziemi olkuskiej, dawnych 
świątyń, olkuskich Żydów, Olkusza na 
starej pocztówce oraz herbów i gmer-
ków olkuskich.

Kolejna wyprawa - „Szlakiem daw-
nych olkuskich sklepów, warsztatów 
i knajp”  odbędzie się w najbliższą so-
botę, 24 sierpnia. Uczestnicy spaceru 
spotykają się o godzinie 10.00 w Punk-
cie Informacji Turystycznej MSiT przy 
ul. Floriańskiej 8. -Stamtąd prowadzeni 
przez przewodników z Olkuskiej Grupy 
Turystycznej „Amonit” oraz historyka 
i pracownika UMiG wyruszą na spacer 
po Olkuszu szukając śladów pod daw-
nych sklepach, restauracjach, a także 
zakładach rzemieślniczych, jakie nie-

gdyś znajdowały się w okolicach rynku. 
Będzie też można zobaczyć kopie zdjęć 
przedstawiających dawne sklepy i lo-
kale, a także repliki reklam olkuskich 
sklepów sprzed prawie 90 lat – zachę-
cają do udziału organizatorzy akcji.

Jesienne spacery rozpocznie „Za-
mek Rabsztyn w dawnej ikonografii” 
(14 września). Później zaplanowano 
wędrówkę „Śladami II wojny świato-
wej na ziemi olkuskiej (21 września). 
W październiku odbędzie się spacer 
po Starym Cmentarzu oraz „Światełko 
bohaterom” - szlakiem mogił żołnierzy 
AK na olkuskim cmentarzu. Na zakoń-
czenie tegorocznej edycji zainteresowa-
ni poznają w grudniu górnicze skarby 
i tradycje Srebrnego Miasta.

Organizatorem akcji jest Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu, a partne-
rami: Parafia św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu, Olkuska Grupa Turystyczna 
„Amonit”, Światowy Związek Żołnierzy 
AK – koło Olkusz, Związek Komunalny 
Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu, Klub Przewodników PTTK 
Ilkussia, Stowarzyszenia „Szansa Bia-
łej Przemszy”, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Olkuszu, Stowarzyszenie „Zamek 
Rabsztyn”. Patronat nad akcją objął 
„Przegląd Olkuski”.
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„Zielony” budżet Bukowna 
BUKOWNO

Wiola�Woźniczko�

Budżet Obywatelski 2020 Bukow-
na będzie wyglądać inaczej niż do 
tej pory. Zamiast zadań ogólno-
miejskich wprowadzono możliwość 
zgłaszania „zielonych” projektów, 
a wyboru zadań mieszkańcy do-
konają jeszcze jesienią tego roku.

Wnioski te dotyczyć będą mogły 
terenów zielonych, czyli propozycji na-
sadzeń zieleni w pasach drogowych; 
tworzenie skwerów, łąk kwietnych, 
rabat, ogrodów społecznych, parkle-
tów; rewitalizacji nieużytków; koncep-
cji zagospodarowania dolin rzecznych 
i wąwozów; ochrony zieleni przed par-
kującymi samochodami.

- Od 2016 roku stosujemy w Bu-
kownie budżet obywatelski jako formę 
partycypacji społecznej przy decydowa-
niu o kierunkach wydatków budżetu 
miasta. Mieszkańcy od samego począt-
ku z zadowoleniem przyjęli to narzędzie, 
bardzo aktywnie włączając się w reali-
zację wszystkich czterech dotychcza-
sowych edycji BO Bukowna. My też 
cały czas staraliśmy się obserwować, 
jakie zadania najczęściej pojawiają się 
wśród zgłaszanych propozycji, stara-
jąc się dostosować nasze narzędzie do 
oczekiwań naszych mieszkańców. Ob-
serwowaliśmy też z zaciekawieniem, 
jak budżety obywatelskie funkcjonują 
w innych samorządach. Po czterech la-
tach funkcjonowania BO w Bukownie 
uznaliśmy, że przyszedł właśnie dobry 
czas na większe, być może nawet w nie-
których aspektach radykalne zmiany, 
aby uczynić nasz BO jeszcze bardziej 
atrakcyjny dla wszystkich mieszkań-
ców Bukowna - mówi sekretarz Miasta 
Bukowno Marcin Cockiewicz.

Co ważne, „zielone” zadania mu-
szą zostać pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Bukownie. Propo-
nowane w stosownej uchwale Rady 
Miejskiej kryteria oceny to: powsta-
nie zupełnie nowych terenów zieleni, 
renowacja zdegradowanych terenów 
zieleni, stopień zagospodarowania 
przestrzeni zielenią, uszanowanie 
i ochrona zieleni istniejącej, zwiększe-
nie bioróżnorodności, wprowadzenie 
gatunków rodzimych, a także walory 
ekologiczne, edukacyjne, estetyczne. 

Radni będą również zwracać uwagę 
m. in. na: nawiązanie do najbliższe-
go otoczenia, harmonijne wpasowanie 
się w istniejącą przestrzeń, zgodność 
pomysłu z lokalizacją, wzbogacenie 
istniejącej zieleni w kompozycje wie-
lowarstwowe, innowacyjność, niekon-
wencjonalny sposób wykorzystania do 
odpoczynku i rekreacji bądź dekoracji 
ulic zieleni przydrożnej, walory kom-
pozycyjne czy funkcjonalność.

- Pierwszą z większych zmian 
wprowadzonych do edycji 2020 Budże-
tu Obywatelskiego Miasta Bukowno 
była rezygnacja z tzw. zadań ogól-
nomiejskich, a na ich miejsce wpro-
wadzenie „Zielonego Budżetu”, czyli 
zadań dotyczących zagospodarowa-
nia terenów zielonych. W pierwszych 
edycjach naszego BO zwyciężały głów-
nie projekty związane z brakami in-
frastrukturalnymi, takimi jak m.in. 
chodniki, boiska, place zabaw. Obec-
nie coraz częściej pojawiają się pro-
pozycje związane z rozwojem zieleni 
miejskiej. Ciągłe upiększanie miasta 
i tworzenie kolejnych zielonych en-
klaw pośród miejskiej infrastruktury, 
to obecnie chyba najbardziej oczeki-
wany przez mieszkańców kierunek 
wydatków budżetowych. Dzięki „Zie-
lonemu Budżetowi” nasze Bukowno 
może stać się jeszcze bardziej zielo-
nym miastem, przyciągać swą orygi-
nalnością i różnorodną roślinnością, 
a zrealizowane w ten sposób projekty 
poprawią z pewnością estetykę nasze-
go miasta i będą na co dzień służyć 
wszystkim mieszkańcom. Liczymy, że 
taka forma „Zielonego BO” przypad-

nie naszym mieszkańcom do gustu - 
mówi Marcin Cockiewicz.

Wzorem ubiegłych edycji, do bu-
dżetu obywatelskiego będzie można 
zgłaszać także zadania okręgowe.

Na realizację zadań BO 2020 pla-
nuje się przeznaczyć 250 tys. złotych. 
Z kwoty tej 100 tys. złotych przypad-
nie na „zielone” wnioski. 30 proc. po-
zostałej sumy zostanie podzielona po 
równo na każdy z sześciu okręgów, 
a 70 proc. dzieli się proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców zameldowa-
nych w poszczególnych okręgach na 
pobyt stały. 

Minimalna wartość zadania okrę-
gowego to 2 tys. złotych, a maksy-
malna 30 tys. złotych. W przypadki 
„zielonych” propozycji kwoty te wy-
niosą odpowiednio 5 tys. złotych i 100 
tys. złotych.

Zgodnie z nowymi zasadami, za-
dania okręgowe i „zielone” projekty 
będą mogli zgłaszać wszyscy miesz-
kańcy miasta, niezależnie od wieku. 
Każdy może zgłaszać po jednym za-
daniu z obydwu kategorii. -- Kolejną, 
dość radykalną zmianą w naszym bu-
dżecie obywatelskim jest umożliwienie 
uczestnictwa w tej formie konsultacji 
społecznych wszystkim – bez wyjąt-
ków - mieszkańcom Bukowna, nieza-
leżnie od wieku. Przyjmowane przez 
nas w formie prawa miejscowego roz-
wiązania chcemy kierować do całej sa-
morządowej społeczności Bukowna, 
nie dyskryminując nikogo – również 
ze względu na wiek. Mamy też nadzie-
ję, że otwarcie w ten sposób narzędzia 
BO na najmłodszych bukownian da 
impuls do większej aktywności oby-

watelskiej wśród młodzieży szkolnej, 
zwiększy ich świadomość swej roli 
w społeczeństwie lokalnym i zaowo-
cuje nowymi i oryginalnymi propo-
zycjami zadań - wyjaśnia sekretarz 
Marcin Cockiewicz.

Gdy tylko będzie znany harmo-
nogram realizacji BO, poinformujemy 
o tym na naszych łamach. - Ostatnia 
z wprowadzanych obecnie zmian ma 
charakter techniczny i jest nią prze-
niesienie całego procesu wyboru za-
dań BO na okres „lato-jesień”. Przyjęta 
niedawno przez Radę Miejską uchwa-
ła w sprawie Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Bukowno na 2020 rok wejdzie 
z życie w najbliższy piątek, 23 sierp-
nia. Po tym dniu Burmistrz Miasta 
niezwłocznie wyda odpowiednie za-
rządzenie zawierające kalendarz dzia-
łań budżetu obywatelskiego i podział 
puli budżetu obywatelskiego na kwo-
ty przeznaczone dla poszczególnych 
okręgów. Wrzesień br. będzie więc cza-
sem na zgłaszanie propozycji zadań, 
natomiast głosowanie nad nimi odbę-
dzie się w październiku. Wybrane do 
realizacji przez mieszkańców zadania 
zostaną umieszczone w projekcie bu-
dżetu miasta Bukowno na 2020 rok. 
Natomiast zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym rada gminy w toku 
prac nad projektem uchwały budżeto-
wej nie może już usuwać lub zmieniać 
w stopniu istotnym zadań wybranych 
do realizacji w ramach budżetu oby-
watelskiego. Na realizację wybranych 
projektów służby miejskie będą więc 
miały więcej czasu, niż w dotychczas 
przeprowadzanych edycjach BO - do-
daje Marcin Cockiewicz.

Tężnia już 
działa! 

BUKOWNO
Wiola�Woźniczko,�fot.�MOSiR�Bukowno

Mieszkańcy Bukowna korzystają już 
z nowej tężni, jaka powstała przy 
Domu Turysty „Tramp”.

Inwestycja to efekt zwycięskiego 
projektu Budżetu Obywatelskiego. 
Tężnia wyposażona jest w 200 litro-
wy zbiornik na solankę, oświetlenie i 
urządzenie do pompowania solanki. 
Projekt obejmuje również położenie 
płytek chodnikowych wokół tężni oraz 
montaż 4 ławek. Zdaniem pomysło-
dawców, ulokowanie tężni na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
jest doskonałym uzupełnieniem tere-
nu rekreacyjnego południowej części 
miasta. Zainteresowani mogą korzy-
stać z obiektu od 30 kwietnia do 31 
października w godz. 10.00 – 13.00 i 
15.00 – 19.00 (w lipcu i sierpniu do 
godz. 20.00).

Mikroklimat tężni wykorzysty-
wany jest od wielu dziesiątków lat w 
profilaktyce i leczeniu schorzeń gór-
nych dróg oddechowych, zapalenia 
zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia 
tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w 
przypadku ogólnego wyczerpania. No-
we miejsce przypadło do gustu miesz-
kańcom. -Przyjeżdżam praktycznie 
codziennie i już czuję, że mi się lepiej 
oddycha, moje oskrzela lepiej pracu-
ją. Zapoznałam się z tablicą informa-

cyjną, wiem jakie dla mojego zdrowia 
może przynieść przebywanie w okolicy 
tężni. Będę tu częstym bywalcem – 
mówi pani Anna z Bukowna.

Kto powinien korzystać z tężni? 
Inhalacje wykorzystane w profilakty-
ce u ludzi zdrowych powodują wzrost 
odporności organizmu. Specyficzny 
mikroklimat jest naturalnym leczni-
czym inhalatorium. Aerozol solanko-
wy jest bogaty w sód, jod, magnez i 
potas, pozwala więc na oczyszczenie 
i dobre nawilżenie organizmu. Ma też 
właściwości relaksacyjne.

Warto pamiętać, że nie wszyscy 
powinni korzystać z tężni. Nie jest 
ona wskazana dla osób chorujących 
na nowotwory, choroby układu krąże-
nia (głównie z niskim ciśnieniem i po 
niedawno przebytym zawale mięśnia 
sercowego), a także przechodzących 
infekcje, którym towarzyszy gorączka. 
Tężnie mogą tez zaszkodzić osobom po 
przebytej gruźlicy, ciężkich chorobach 

płuc i nadwrażliwym na jod. Wszyst-
kie te informacje zawarto na tablicy 
informacyjnej przy obiekcie.

Każdy, kto chciałby więcej do-
wiedzieć się na temat tężni, powinien 
przyjechać do Bukowna 30 sierpnia. 
W godzinach popołudniowych z MO-
SiR – u wyruszy marsz nordic walking, 
a po jego zakończeniu przewidziano 
prelekcję na temat zdrowotnych wła-
ściwości tężni.
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BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2020/2 o pow.  

677 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą 

wieczystą KR1O/00007943/5. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy 

północnej Olkusza, działka nr 2020/2 znajduje się w terenie „13MJU” – opisanym jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oraz w terenie „1RO” – opisanym 

jako tereny ogrodów, ponadto w granicach terenu górniczego ZGH „Bolesław”. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 78.000,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości 15.600,00 zł do dnia 19.09.2019 r. włącznie, na konto Urzędu Miasta 

i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

 Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2019r. o godz. 11.00
 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.112.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu: www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, oraz www.bipmalopolska.pl/

umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem 

Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.317 , telefon (32) 6260167. 

Idzie nowe w Środowiskowym 
Domu Samopomocy 

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek�

Po 15 latach działalności przy ul. 
Piłsudskiego nadszedł czas na zmia-
ny. Społeczność Środowiskowego 
Domu Samopomocy przenosi się 
w inne miejsce. Od października 
ŚDS będzie prowadził swoją działal-
ność przy ul. Korczaka, w budynku 
po byłym Gimnazjum nr 3.

Historia tego niezwykłego Domu, 
którego pensjonariuszami obecnie 
jest blisko 50 osób sięga 2004 ro-
ku. Od tego czasu nieprzerwanie 
przy ul. Piłsudskiego, wychowaw-
cy i terapeuci obejmowali specjali-
stycznym wsparciem i opieką swoich 
podopiecznych. Środowiskowe Domy 
Samopomocy to jednostki organi-
zacyjne resortu pomocy społecznej, 
działające na zasadach zadania zle-
conego samorządom. Cztery lata te-
mu na prowadzenie Domu został 
rozpisany konkurs dla stowarzyszeń, 
które wygrało Olkuskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Przeciwdziałania Wy-
kluczeniu Społecznemu. Podmiot ten 
(choć pod inną nazwą) zadanie reali-
zuje do dzisiaj, choć nie bez obaw 
i przeszkód. Po podwyżce czynszu 
nadszedł czas na śmiałą, ale i po-
trzebną decyzję – zmianę lokaliza-
cji w trosce o wygodę podopiecznych 
i własny budżet.

- Zawirowania wokół budynku 
przy ul. Piłsudskiego to żadna nowość. 
Już od jakiegoś czasu mówiło się, że 
powiat powinien „odzyskać” wynaj-
mowane przez nas lokale. Wszystko 
więc zmierzało do tego, abyśmy wypro-

wadzili się do innego miejsca – mówi 
Ilona Muchajer-Nagawiecka, prezes 
Olkuskiego Stowarzyszenia Progres 
(kontynuującego misję Stowarzysze-
nie na Rzecz Przeciwdziałania Wyklu-
czeniu Społecznemu).

- Przez pierwsze trzy lata płacili-
śmy jedynie za media, jednak od ubie-
głego roku płacimy także czynsz za 
wynajem – 15 zł za metr kwadratowy, 
a że mamy do dyspozycji ponad 360 
metrów, to rachunek jest prosty, co 
miesiąc za utrzymanie naszego Domu 
płacimy blisko 10 tysięcy złotych. To 
dla nas zdecydowanie za dużo – do-
daje szefowa Stowarzyszenia.

W styczniu pojawiło się ogłosze-
nie dotyczące wynajmu pawilonu po 
byłym gimnazjum przy ul. Korczaka. 
To była szansa na zmianę na lepsze 
pod każdym względem. - Od początku 
interesowała nas jedna kondygnacja. 
Ze względów na dostosowanie obiek-
tu do osób z niepełnosprawnościami 
myśleliśmy o parterze. Po kilku mie-
siącach rozmów i negocjacji doszli-
śmy z gminą do porozumienia i teraz 
już przygotowujemy nowe miejsce na 
godne przyjęcie naszych podopiecz-
nych – przekonuje Wiesław Pietras, 
dyrektor ŚDS-u.

Umowa z gminą Olkusz została 
podpisana na 10 lat z możliwością 
przedłużenia jej o kolejne 5. Co cieka-
we, dwukrotnie większa powierzchnia 
(nieco ponad 700 metrów kwadrato-
wych) generować będzie mniejsze niż 
dotychczas koszty związane z utrzy-
maniem Domu. - Musimy myśleć przy-
szłościowo. Chcemy tam zostać jak 
najdłużej, żeby do minimum ograni-
czyć niepokój związany z kolejnymi 

przeprowadzkami. Budynek będzie-
my dzielić z IV Liceum Ogólnokształ-
cącym. W pełni odpowiada nam taka 
koncepcja – dodaje Wiesław Pietras.

Komplet sal na jednej kondy-
gnacji to spory atut nowej lokali-
zacji. Nie wszystko jednak jest tak 
piękne, jakby się mogło wydawać na 
pierwszy rzut oka. Na zewnątrz do 
wykonania są bowiem podjazdy dla 
wózków, trzeba także położyć kost-
kę chodnikową, natomiast w środku 
budynku największym wyzwaniem 
będzie przebudowa kuchni oraz ła-
zienek, gdzie muszą powstać m.in. 
natryski. Do tego malowanie ścian 
i ogólne odświeżenie wnętrza. - Mo-
żemy liczyć na wsparcie wielu osób, 
najczęściej anonimowych. W formie 
darowizny otrzymaliśmy płytki, kleje, 
zaprawy i farby. Nadal jednak potrze-
by są ogromne: wykonanie podjazdu 
dla wózków inwalidzkich to koszt ok 
15 tys. zł, wyposażenie łazienek to mi-
nimum 5 tys, drzwi zewnętrzne około 
tysiąc złotych. Ilona Muchajer-Naga-
wiecka ma nadzieję, że w tym ogrom-
nym przedsięwzięciu Stowarzyszenie 
otrzyma wsparcie w postaci darowi-
zny również ze strony lokalnych firm. 
- Działamy na terenie powiatu, a nasi 
podopieczni to jego mieszkańcy. No-
wa lokalizacja w centrum osiedla to 
dla nas także szansa na zwiększe-
nie uczestnictwa w naszych projek-
tach seniorów, dla których również 
przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć 
i konsultacji. Wierzymy, że nasz Nowy 
Dom będzie jeszcze lepszy – zaznacza 
prezes Stowarzyszenia.

Obecnie przy ul. Korczaka trwają 
niezbędne prace na przyjęcie nowych 

gości. Powstają projekty, które już 
wkrótce mają doczekać się realizacji. 
Czasu na przenosiny jest coraz mniej, 
dlatego tak ważne dla społeczności 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
jest konkretne działanie. - Wygląda to 
tak, że przeprowadzka jest głównie na 
naszej głowie i rzeczywiście tak jest. 
Nasza współpraca z nowym zarządem 
Powiatu Olkuskiego układa się na-
prawdę dobrze, mamy też świadomość 
ograniczeń wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa i związanych 
z udzielaną nam pomocą. Urzędni-
ków również trzymają terminy i dota-
cje, o jakie starać się można jedynie 
w wybranych terminach. Zależy nam 
na czasie, dlatego zdecydowaliśmy się 
działać niejako na własną rękę – za-
znacza Wiesław Pietras. - Wiemy jak 
to wszystko działa, jesteśmy zahar-
towani w tej dziedzinie i wyznajemy 
zasadę, że czasem najlepszą pomocą 
jest to, że nikt nam nie przeszkadza – 
kończy Ilona Muchajer-Nagawiecka.

Społeczności ŚDS-u życzymy re-
alizacji wszystkich zamierzonych ce-
lów i przeprowadzki do wymarzonego 
przez siebie nowego „gniazdka”. Bliżej 
października będziemy informować 
o postępie prac przy ul. Korczaka.

Dane�Stowarzyszenia�Progres,�dla�wszystkich�chętnych�do�przekazania�daro-
wizn�na�przygotowanie�nowej�siedziby�ŚDS-u:

Olkuskie�Stowarzyszenie�PROGRES
32-300�Olkusz�ul.�Piłsudskiego�21

Nr�tel.�32�622�91�83�
Nr�konta�33 8450 0005 0050 0555 9893 0001

Policjanci 
odnaleźli 92-latkę
POWIAT

KPP�Olkusz�

Ponad 100 osób,  w tym policjanci 
i strażacy, a także pies tropiący i dro-
ny poszukiwali od wczoraj 92-letniej 
kobiety, która zbierając grzyby zgu-
biła się w lesie. Szeroko zakrojona 
akcja poszukiwawcza zakończyła się 
sukcesem. Wycieńczona, osłabiona 
i przestraszona kobieta został odna-
leziona i trafiła do szpitala.

21.08.19 r. wieczorem policjan-
ci otrzymali informację, że 92 - letnia 
mieszkanka powiatu olkuskiego przed 
południem udała się na grzyby w rejon 
kompleksu leśnego Witeradów- Osiek. 
Zaniepokojona rodzina powiadomiła po-
licję z obawy, że coś niepokojącego mogło 
się stać. Policjanci natychmiast rozpo-
częli poszukiwania. Jak ustalili inter-
weniujący w tej sprawie mundurowi, 
kobieta około godziny 14:00, wybrała 
się z domu na grzyby, nie posiadała 
przy sobie telefonu komórkowego. Ol-

kuscy Policjanci i strażacy, krakowscy 
policjanci z Oddziałów Prewencji oraz 
zespół obsługujący drony i pies tropiący 
z Komendy Wojewódzkiej razem ponad 
100 osób, zaangażowanych było w po-
szukiwania seniorki. Dzisiaj Przed 9.00 
rano przeczesując las między miejsco-
wością Osiek a drogą prowadzącą do 
miejscowości Gorenice, funkcjonariu-
sze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego 
z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu 
znaleźli na poboczu drogi leśnej, skraj-
nie wyczerpaną i przestraszoną 92-latkę. 
Seniorka na widok mundurowych pró-
bowała się podnieść lecz była zbyt osła-
biona i uskarżała się na ból w kolanie, 
nie pamiętała kiedy wyszła z domu i jaki 
jest dzień tygodnia. Funkcjonariusze na-
tychmiast przetransportowali seniorkę 
do miejsca zamieszkania, gdzie czekała 
karetka pogotowia.

Osłabienie oraz wyczerpanie or-
ganizmu mogły okazać się śmiertelne 
dla 92-letniej mieszkanki powiatu ol-
kuskiego. Policjanci apelują o rozsą-
dek, rozwagę i większą wyobraźnię 
w trakcie grzybobrania
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Olkuski akcent w Bitwie 
Warszawskiej 

POWIAT
Piotr�Kubiczek

15 sierpnia obchodziliśmy 99. rocz-
nicę zwycięskiej Bitwy Warszaw-
skiej, nazywanej często „Cudem 
nad Wisłą”. Dla wielu ekspertów 
to wydarzenie z 1920 roku, kiedy 
Polacy zatrzymali nad przedpo-
lach stolicy bolszewików, to jed-
na z kluczowych bitew w dziejach 
świata, która zadecydowała o obec-
nym podziale granic. Pewnie nie 
wszyscy o tym wiedzą, ale udział 
w tej pamiętnej victorii mają rów-
nież olkuszanie.

- Wśród tysięcy polskich żołnie-
rzy, którzy wnieśli bezpośredni wkład 
w zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku nie zabrakło mieszkańców 
ziemi olkuskiej. „Osiemnasta decy-
dująca bitwa w dziejach świata”, jak 
określił powstrzymanie bolszewików 
na przedpolach Warszawy angielski 
dyplomata lord D’Abernon, rozgry-
wała się z udziałem m. in. V Batalio-
nu Strzelców Olkuskich. Oddział ten, 
wtedy jako III batalion w szeregach 9. 
Pułku Piechoty Legionów, przyczy-
nił się do wywalczenia niepodległości 
i granic Rzeczypospolitej – przypomi-
na Konrad Kulig, prezes olkuskiego 
koła Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej.

Według dostępnych danych wia-
domo, że V Batalion Strzelców Ol-
kuskich był pierwszą ochotniczą 
jednostką odrodzonego po zabo-
rach Wojska Polskiego, której po-
wstanie datuje się na listopad 1918 
roku. - Członkowie Polskiej Organi-

zacji Wojskowej, byli legioniści, Po-
lacy z armii zaborczych, harcerze 
i uczniowie utworzyli oddział, któ-
ry już w styczniu 1919 r. wyruszył 
na front. Olkuszanie wzięli udział 
w walkach z Ukraińcami o Lwów, 
osłaniając linię kolejową zaopatru-
jącą oblężone miasto. W maju 1919 
r. olkuski batalion został włączony 
do elitarnej 3. Dywizji Piechoty Le-
gionów, jako trzeci batalion 9. Puł-
ku Piechoty Legionów. Po walkach 
z Ukraińcami i bolszewikami na te-
renie dzisiejszej Ukrainy, Litwy, Ło-
twy i Białorusi oraz odwrocie pod 
naporem ofensywy Armii Czerwonej, 
oddział w sierpniu 1920 r. stanął 
w Tyszowcach na Lubelszczyźnie – 
dodaje Konrad Kulig.

Z historycznych zapisków wynika, 
że dokładnie 13 sierpnia pamiętnego 
1920 r., w ramach przygotowań do de-
cydującego kontruderzenia znad Wie-
prza na skrzydło wojsk bolszewickich 
atakujących Warszawę, 9. Pułk ruszył 
na Hrubieszów odrzucając nieprzyja-
ciela za Bug. - W kolejnych dniach za-
jęto Chełm i Ossowę. Od 17 sierpnia 
9. Pułk stanowił odwód dywizji, która 
19 sierpnia zajęła Brześć, pokonując 
w siedem dni prawie 300 km. W tym 
czasie olkuskim batalionem dowodził 
ppor. Julian Sosabowski, brat Stani-
sława Sosabowskiego, późniejszego 
generała i dowódcy 1. Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej – zaznacza 
Konrad Kulig.

W ramach legendarnej Bitwy War-
szawskiej, Wojsko Polskie powstrzy-
mało Armię Czerwoną nad Wisłą na 
przedpolach Warszawy, a następnie 
uderzeniem znad Wieprza rozbiło bol-

szewików. „Cud nad Wisłą” doprowa-
dził do załamania całej ofensywy na 
Polskę i pozwolił na zwycięstwo w woj-
nie bolszewickiej.

- Oprócz olkuskiego batalionu 
strzelców, w innych jednostkach Woj-
ska Polskiego w tym okresie, służy-
ły ochotniczo lub z poboru tysiące 
mieszkańców ziemi olkuskiej. Na-
zwiska 234 z nich są uwiecznione na 
tablicy „Poległym bohaterom w wal-
ce z najazdem Rosji Sowieckiej” na 
Starym Cmentarzu w Olkuszu – do-
daje Kulig. Wspomnianą tablicę od-
słonięto w 2000 r. staraniem m. in. 
Mieczysława Karwińskiego i Wiktora 
Burakowskiego – zasłużonych dla Ol-
kusza mieszkańców.

99 lat po zwycięskiej bitwie, któ-
ra w opinii historyków zmieniła świat, 
w Ossowie pod Warszawą odbyło się 
cykliczne widowisko historyczne pre-
zentujące kulminacyjny epizod walk 
o Warszawę. Na oczach kilku tysię-
cy widzów zaprezentowano walki 
o Ossów i Radzymin, podczas których 
poległ słynny kapelan ochotników, ks. 
Ignacy Skorupka. W inscenizacji wzięli 
udział także rekonstruktorzy z Olku-
sza. - Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nych V Batalion Strzelców Olkuskich 
to projekt rekonstrukcyjny prowa-
dzony przez olkuskie koło Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 
w Olkuszu oraz PTTK Oddział Olkusz. 
Zainicjowany w ubiegłym roku projekt 
ma za zadanie popularyzować historię 
wkładu ziemi olkuskiej w odzyskanie 
niepodległości i wywalczenie granic 
Rzeczypospolitej w latach 1918-1921 
– kończy Konrad Kulig.

 Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz opon (z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych)  

z terenu Miasta i Gminy Olkusz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacje 
można uzyskać w BOK ALBA ul. Floriańska 2/18 oraz pod numerem telefonu 32-241-00-81.

Odpady należy wystawiać do godziny 600, w miejscach umożliwiających dojazd samochodem ciężarowym. 
Odpady niebezpieczne trzeba dostarczyć bezpośrednio do kierowcy samochodu znajdującego się  

we wskazanym miejscu i czasie wynikającym z harmonogramu powyżej.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
3.09.2019
Pazurek przy sklepie – 6.00 – 8.00
Podlesie Rabsztyńskie – przy szkole – 8.10 – 10.10
Czarny Las, Rabsztyn – przy kapliczce – 10.20 – 12.20
Kogutek – parking przy restauracji „Pan Tadeusz” – 12.30 – 14.30

4.09.2019
Niesułowice – przy Domu Wiejskim – 6.00 – 8.00
Żurada – przy remizie – 8.10 – 10.10
Zederman – przy szkole – 10.20 – 12.20
Zawada – przy szkole – 12.30 – 14.30

5.09.2019
Pomorzany – przy remizie OSP – 8.00 – 10.00
Os. Słowiki – teren Administracji „Nowa” – 10.10 – 12.10
Os. Młodych – przy Administracji Nr 5 ul. Tuwima 2 – 12.20 – 14.20

30.08.2019
Troks – przy świetlicy 6.00 – 8.00
Braciejówka, kol. Zimkówka remiza OSP Braciejówka 8.10 – 10.10
Wiśliczka – przy skrzyżowaniu obok przystanku 10.20 – 12.20

2.09.2019
Witeradów – przy szkole 6.00 – 8.00
Gorenice – przy cmentarzu 8.10 – 10.10
Bogucin Mały – przy domu wiejskim 10.20 – 12.20

3.09.2019
Sieniczno – przy szkole 6.00 – 8.00
Zadole Kosmolowskie – pętla autobusowa 8.10 – 10.10
Kosmolów – przy szkole 10.20 – 12.20

4.09.2019
Olewin – przy kapliczce koniec Olewina 6.00 – 8.00
Osiek – przy remizie OSP 8.10 – 10.10
Zimnodół – przy remizie OSP 10.20 – 12.20

5.09.2019
Os. Śródmieście – parking Victoria 6.00 – 8.00
Os. Skalskie – stacja paliw ,,PETROL” Zagaje 2 8.10 – 10.10
Os. Czarna Góra – parking przy myjni samochodowej ul. Kolejowa 10.20 – 12.20

6.09.2019
Os. Wschód – przy Urzędzie Pracy ul. Minkiewicza 6.00 – 8.00
Os. Glinianki – parking SP 5 8.10 – 10.10
Os. Pakuska – budynek ADM ul. Osiecka 10.20 – 12.20
Os. Centrum – parking na dworcu PKS 12.30 – 14.30

29.08.2019
Braciejówka, Kolonia Zimkówka, Troks. 

30.08.2019
Olkusz –  Zagaje.
Kosmolów, Olewin, Sieniczno, Zadole Kosmolowskie, Wiśliczka.

17.09.2019
Olkusz – Osiedle Młodych, Osiedle Słowiki, ul. Korczaka 1, 3, 4, 5, 6, 
ul. Polna 2, 4, 6, 10, przy stanowiskach na odpady segregowane.

12.09.2019
Olkusz – Pomorzany ul. Biała, Długa, Gwarków, H. Kołłątaja,  
Mieszka I, Pomorska, Ponikowska, Stary Olkusz, Zacisze.

11.09.2019
Gmina Olkusz - Kogutek, Niesułowice, Zederman, Zawada, Żurada.

10.09.2019
Czarny Las, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn.

4.09.2019
Osiek, Zimnodół.

5.09.2019
Gorenice, Witeradów.

6.09.2019
Olkusz – ul. Dygasińskiego, Głowackiego, ks. Januchty, Kolberga, 
Kopernika, Rabsztyńska, Sikorka, Słoneczna, Urocza, Sobieskiego, 
20–Straconych, Pakuska, Piękna, Puławskiego, Witosa,  
ks. Wyszyńskiego.
Olkusz - ul. Jurajska, Podrabie, Polne Wzgórze, Skalista, Spacerowa, 
Widokowa, Zamkowa.
Bogucin Mały. 

10.09.2019
Olkusz – ul. Astrów, Bohaterów Westerplatte, Cegielniana, Jasna, 
Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Klonowa, Lipowa, 
Makowa, Malinowa, Miła, Niepodległości, Nowowiejska, Ogrodowa, 
Parcze, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Storczykowa, 
Topolowa, Wiejska, Wiśniowa, Wapienna, Zielona.

13.09.2019
Olkusz - ul. Augustiańska, Budowlanych, Buchowieckiego, Bóżnicza, 
Dąbrowskiego, Floriańska, Gwarecka, Górnicza, Gęsia, Harcerska, 
Hutnicza, Kantego, Kolorowa, Kopalniana, Kruszcowa, Krakowska, 
Korczaka, Króla Kazimierza Wielkiego, Krakowskie Przedmieście,  
29 Listopada, Łukasińskiego, Metalowa, Mickiewicza, Minkiewicza, 
Na Skarpie, Nowa, Nullo, Olewińska, Ołowiana, Parcówka, 
Partyzantów, Piaskowa, Polna, Powstańców Śląskich, Rynek, 
Skarbnika, Skalska, Staszica, Składowa, Sławkowska, Słowackiego, 
Szkolna, Szpitalna, Szybikowa, Świętokrzyska.

16.09.2019
Olkusz - ul. Aleja 1000-lecia, Armii Krajowej, Asnyka, Boczna, Biema, 
Broniewskiego, Chopina, Czarnogórska, Dworska, Jana Pawła II, 
Kamyk, Kapitana Hardego, Krucza Góra, Kocjana, Kolejowa, Krótka, 
Kościuszki, Leśna, Mazaniec Boczna, Mazaniec, Nałkowskiej, Okrzei, 
Parkowa, Piłsudskiego, Płonowskiej, Rydla, Skłodowskiej, Skwer, 
Sosnowa, Witeradowska, Żuradzka.

30.09.2019
Osiedle Pakuska, osiedle Skalskie, osiedle Centrum, osiedle 
Śródmieście, przy stanowiskach na odpady segregowane,  
(dotyczy wyłącznie zabudowy wielorodzinnej).

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNE, ELEKTRONICZNE ORAZ ZUŻYTE OPONY
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Obchody Święta Wojska 
Polskiego w Bukownie

BUKOWNO
Agnieszka�Zub�

W czwartek, 15 sierpnia, w całej 
Polsce obchodzono Święto Wojska 
Polskiego, ustanowione na pamiąt-
kę zwycięstwa polskiej armii w Bi-
twie Warszawskiej, zwanej również 
„Cudem nad Wisłą”. W tym roku 
obchodziliśmy 99. rocznicę tego 
wydarzenia.

W Bukownie uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą w intencji Woj-
ska Polskiego, odprawioną w kościele 
pw. św. Andrzeja Boboli. Uczest-
niczyły w niej poczty sztandarowe 
LOK, związków zawodowych, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, komba-
tantów, władz samorządowych, firm 
i instytucji. Na uroczystościach obec-
ni byli także: posłanka na Sejm Li-
dia Gądek, prezes LOK płk Grzegorz 
Jarząbek z Zarządu Głównego LOK 
z Warszawy oraz wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego LOK płk Ryszard 
Kasprzyk.

Po zakończeniu mszy świętej, 
wraz z orkiestrą dętą ZGH „Bole-
sław”, przemaszerowano pod obe-
lisk przy ul. 1 Maja. Uroczystości 
pod Pomnikiem ku czci Żołnierza 
Polskiego otworzył prezes Zarządu 
Miejskiego LOK Bernard Kalau, któ-
ry powitał zebranych gości i podzię-
kował wszystkim obecnym za udział 
w tegorocznych obchodach Święta 
Wojska Polskiego. Następnie odby-
ło się uroczyste wręczenie meda-
li 75-lecia Ligi Obrony Kraju dla 
członków i osób wspierających LOK 
(Liga Obrony Kraju obchodzi w tym 

roku rocznicę 75-lecia powstania). 
Po uczczeniu minutą ciszy pamięci 
poległych oraz odegraniu przez or-
kiestrę hymnu państwowego zebrani 
obejrzeli przygotowany przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Studio Efendi Clue 
patriotyczny program artystyczny, 
a następnie odbyło się składanie wią-
zanek kwiatów przez przybyłe delega-
cje. Na zakończenie okolicznościowe 
przemówienie wygłosił zastępca bur-
mistrza Bukowna Józef Paluch oraz 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność 80” (ZGH Bole-
sław) Jarosław Zub.

Święto Wojska Polskiego, czyli 
święto Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, obchodzone jest 15 
sierpnia na pamiątkę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej. Wprowadzono 

je ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. 
(Dz.U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303), 
obowiązującą od 13 sierpnia 1992 r.

Bitwa Warszawska, zwana „Cu-
dem nad Wisłą”, została stoczona 
w dniach 13–15.08.1920 r. w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej. Za-
decydowała o zachowaniu przez 
Polskę niepodległości i przekreśliła 
plany rozprzestrzenienia bolszewic-
kiej rewolucji na Europę Zachodnią. 
Pochłonęła życie 4,5 tys. polskich 
żołnierzy. Jest uważana za jedną 
z osiemnastu przełomowych bitew 
w historii świata.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Święto Wojska 
Polskiego  

na olkuskim Rynku
OLKUSZ

Jakub�Fita�

W miniony czwartek w całej 
Polsce odbyły się uroczystości 
związane ze Świętem Wojska Pol-
skiego. Święto to obchodzone jest 
na pamiątkę zwycięstwa polskie-
go oręża w Bitwie Warszawskiej 
w 1920 r. Olkuskie władze uczciły 
to wydarzenie tradycyjnym skła-
daniem kwiatów przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obchody rozpoczęły się od uro-
czystej Mszy Świętej za Ojczyznę, 
która odbyła się o godzinie 10:00, 
w Bazylice Mniejszej pw. św. An-
drzeja Apostoła w Olkuszu. Następ-
nie uczestnicy uroczystości przeszli 
pod pomnik Józefa Piłsudskiego, 
gdzie delegacje przedstawicieli ol-
kuskich parlamentarzystów, władz 
miasta i powiatu, organizacji kom-
batanckich, służb mundurowych, 
przedstawicieli szkół, instytucji 
oraz stowarzyszeń, złożyły wieńce 
i wiązanki kwiatów. Okolicznościo-
we przemówienie wygłosił olkuski 
starosta Bogumił Sobczyk. 

- Bitwa Warszawska to jedno 
z najważniejszych i zarazem naj-
bardziej niedocenianych wydarzeń 
w historii. Dzięki męstwu i wysił-
kowi polskiego żołnierza radziecka 
ofensywa została zatrzymana, a na-
sza ojczyzna uratowana. Na cześć 

tych wydarzeń obchodzimy dzisiaj 
Święto Wojska Polskiego. Stano-
wi ono podziękowanie dla polskich 
żołnierzy, ich rodzin oraz pracowni-
ków cywilnych wojska, którzy stoją 
na straży naszego bezpieczeństwa – 
mówił w trakcie uroczystości staro-
sta Bogumił Sobczyk.

Bitwa Warszawska stanowi-
ła decydujący moment wojny pol-
sko-bolszewickiej rozgrywającej się 
w latach 1919-1920 pomiędzy odro-
dzoną II Rzeczpospolitą a Rosją So-
wiecką, dążącą do podboju państw 
europejskich i przekształcenia ich 
w republiki sowieckie. Decydujące 

starcie zbrojne pomiędzy obiema ar-
miami rozegrało się w dniach 13-15 
sierpnia 1920 na przedpolach War-
szawy. Określana mianem „Cudu 
nad Wisłą” i uznawana za 18. prze-
łomową bitwę w historii świata zade-
cydowała o zachowaniu przez Polskę 
niepodległości i uratowaniu Europy 
przed bolszewizmem.

Uroczystościom na rynku towa-
rzyszyła Reprezentacyjna Olkuska 
Orkiestra Dęta. Wartę przy pomni-
ku pełnili funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Olkuszu oraz harcerze 
Hufca ZHP Olkusz.
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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 

Dermatolog Zofia Latała-Otrębska, specjalista. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 
11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. Gabinet 
PONOWNIE CZYNNY od 2 września. 

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. 

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
Aby usunąć zaćmę na NFZ „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
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 
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 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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

23.08.2019	 Piątek	 al.	1000-lecia	17

24.08.2019	 Sobota	 ul.	Nullo	2

25.08.2019	 Niedziela	 ul.	Mickiewicza	7

26.08.2019	 Poniedziałek	 ul.	Legionów	Polskich	14

27.08.2019	 Wtorek	 ul.	kr.	K.	Wielkiego	28

28.08.2019	 Środa	 ul.	kr.	K.	Wielkiego	64B

29.08.2019	 Czwartek	 al.	1000-lecia	2B
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. specjalista 
radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro (winda). Reje-
stracja 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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna 

| 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

23. sierpień 
 ǧ 17:00��Toy�Story�4�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:00��Stuber�(2D�NAPISY)

24. sierpień 
 ǧ 17:00��Toy�Story�4�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:00��Stuber�(2D�NAPISY)

25. sierpień 
 ǧ 17:00��Toy�Story�4�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:00��Stuber�(2D�NAPISY)

26. sierpień 
 ǧ 17:00��Toy�Story�4�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:00��Stuber�(2D�NAPISY)

27. sierpień 
 ǧ 17:00��Toy�Story�4�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:00��Stuber�(2D�NAPISY)

30. sierpień 
 ǧ 15:00��Toy�Story�4�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:00��Toy�Story�4�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:00��Na�bank�się�uda!�(2D�PL)
 

23. sierpień 
 ǧ 12:30��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:15��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:15��Na�bank�się�uda!�(2D�PL)
 ǧ 19:30��Pewnego�razu...�w�Hollywood�(2D�
NAPISY)

24. sierpień 
 ǧ 11:00��Na�bank�się�uda!�(2D�PL)
 ǧ 13:30��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:30��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30��Pewnego�razu...�w�Hollywood�(2D�
NAPISY)

 ǧ 20:30��Na�bank�się�uda!�(2D�PL)
25. sierpień 

 ǧ 13:15��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:15��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:15��Na�bank�się�uda!�(2D�PL)
 ǧ 19:30��Pewnego�razu...�w�Hollywood�(2D�
NAPISY)

27. sierpień 
 ǧ 12:00��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:30��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30��Pewnego�razu...�w�Hollywood�(2D�
NAPISY)

 ǧ 20:30��Na�bank�się�uda!�(2D�PL)
28. sierpień 

 ǧ 11:00��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:15��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:15��Na�bank�się�uda!�(2D�PL)
 ǧ 19:30��Pewnego�razu...�w�Hollywood�(2D�
NAPISY)

29. sierpień 
 ǧ 10:30��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:30��Liliana�Pędziwiatr�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30��Pewnego�razu...�w�Hollywood�(2D�
NAPISY)

 ǧ 20:30��Na�bank�się�uda!�(2D�PL)

 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.

23. sierpień 
 ǧ 18:00��Wernisaż�wystawy�„Barwy�
Małopolski”�-�GSW�BWA�Olkusz

24. sierpień 
 ǧ 11:00�-�15:00��Olkusz�Silver�Games�-�Piąty�
przystanek�eliminacji�Deskorolkowych�
Mistrzostw�Polski�-�Silver�Park,�ul.�
Głowackiego

25. sierpień 
 ǧ 14:00�-�19:00��Olkusz�Silver�Games�-�
Ogólnopolskie�zawody�w�BMX�-�Silver�
Park,�ul.�Głowackiego

1. wrzesień 
 ǧ 09:45��Obchody�80.�rocznicy�wybuchu�II�
wojny�światowej�-�Olkusz

 ǧ 13:40��Dożynki�Gminne�w�Chechle�i�jubi-
leusz�60-lecia�Koła�Gospodyń�Wiejskich�
-�Chechło

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. Mickiewicza 19 (naprze-
ciwko “Victorii”). Tel.(32)6413433, 
(643)0987, (606)306841, oferuje: 
oprawy tradycyjne - twarde (duża 
ilość kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

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

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie. Tel.(799)914521.

 ǧ Malowanie, drobne prace remon-
towe, złota rączka. Tel.(576)917465.

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.

 ǧ Kredyty na oświadczenie do 4000. 
Tel.(785)897345

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.

 ǧ Sprzedam działkę budowlaną, 
Olkusz Sikorka, 1600 m2.  
Tel.(609)374757.

PRACA
 ǧ  Przyjmę do biura spedytora 

na transport międzynarodowy, 
znajomość 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 Małopolski Szpital Chorób 
Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły w Jaroszowcu poszukuje 
do pracy salowych. CV prosimy 

wysłać na adres email:  
sekretariat@wschp.pl, kontakt  

Tel.(32)6428090 wew.52..

FESTYN RODZINNY

OSIEDLE MŁODYCH
31.08.2019, DOLINKA
14:00 - 19:00
Podczas festynu Osiedla Młodych
odbędzie się akcja: 
“Bądź widoczny, daj się zauważyć!”
Przynieś zakrętki! 
Pomagaj innym!

PROGRAM FESTYNU:

- konkursy sportowe, 
- grill,
- dmuchany zamek,
- animacje dla dzieci,
- muzyka grana przez DJ.

ORGANIZATORZY:

Mieszkańcy
i Zarząd

Osiedla Młodych


