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Zmiany w oświacie: 
pierwsze propozycje 

władz Olkusza
� Więcej�na�stronie 3

olkusz
Wiola�Woźniczko

Edukacyjna reforma, polegająca 
m. in. na wprowadzeniu ośmiokla-
sowych podstawówek i wygaszaniu 
gimnazjów, to spore wyzwanie dla 
samorządów. Zgodnie z zapowie-
dziami Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej system kształcenia zmieni 
się już od kolejnego roku szkolnego. 
Samorządy mają więc niewiele czasu 
na dokonanie niezbędnych zmian. 
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P O D Z I Ę K O W A N I A

Lodowisko prawie gotowe
olkusz

Piotr�Kubiczek

Zgodnie z zapowiedziami we 
wtorek, 15 listopada na płycie 
olkuskiego rynku ruszyły prace 
związane z montażem elementów 
lodowiska, które przez cały sezon 
zimowy będzie funkcjonowało 
pod oknami magistratu. Budowa 
ślizgawki utrudni w najbliższych 
dniach życie kierowcom wjeżdża-
jącym na starówkę.

Zachodnia część płyty rynku we 
wtorek zamieniła się w plac budowy. 
Wjechał na nią ciężki sprzęt, roz-
poczęto także montaż pierwszych 
elementów, które już za około dwa 
tygodnie połączone w jedną całość 
mają stworzyć lodowisko. Na łyż-
wach będzie można pojeździć już od 
pierwszych dni grudnia niezależnie od 
pogody, ponieważ obiekt ma być za-
daszony. Przy ślizgawce stanie także 
niewielki budynek, gdzie znajdować 
się będzie wypożyczalnia łyżew.

Początek prac sprawił, że miesz-
kańcy zaczęli żywo reagować na nową 

sytuację. Jednym pomysł ślizgaw-
ki w centrum miasta się podoba, 
inni sugerują, że starówka nie jest 
najlepszym miejscem na tego typu 
przedsięwzięcia. Wrócił również 
temat lodowiska na terenie OSW 
Czarna Góra. Przypomnijmy, że były 
zamiary budowy lodowiska właśnie 
tam. Specyfika inwestycji sprawiła 
jednak, że projekt innowatorskiego 
obiektu w pierwotnym planie miał 
pochłonąć z gminnej kasy milion 
złotych. Dzisiaj wiadomo, że taka 
suma nie wystarczyłaby na realizację 
zaplanowanego zadania.

Sezonowe lodowisko, które już 
niebawem zacznie działać na rynku 
jest dużo tańsze. Koszty związane 
z jego powstaniem, w które wliczone 
są: wzniesienie konstrukcji, najem, 
obsługa, pielęgnacja lodu oraz praca 
wypożyczalni, wyniosą w tym roku 
142 065 zł brutto. Jeśli ślizgawka 
po 1 stycznia również będzie cieszyła 
się zainteresowaniem, koszt dalszego 
utrzymania obiektu będzie podobny, 
mimo iż funkcjonowanie lodowiska 
przewiduje się na kolejne dwa mie-
siące. Odejdą jednak koszty związane 

z jego instalacją.
- Wstęp na lodowisko dla dzieci 

i młodzieży szkolnej z terenu Miasta 
i Gminy Olkusz od poniedziałku do 
piątku w godz. 9:00 – 14:00 w ramach 
zajęć szkolnych – gratis. Zasada ta 
nie obejmuje ferii zimowych – infor-
muje Michał Latos, rzecznik prasowy 
olkuskiego magistratu.

Ponadto wykonawca lodowiska 
za obsługę obiektu będzie pobierał 
następujące opłaty:

bilet wstępu: osoba dorosła: 9 zł • 
brutto/1 tura 
bilet wstępu: osoba do 18 lat poza • 
zajęciami szkolnymi oraz dzieci 
i młodzież szkolna w czasie ferii 
zimowych z terenu Miasta i Gminy 
Olkusz w godzinach od 14:00 do 
21:00 - 7 zł brutto/1 tura
bilet ulgowy: emeryci - 7 zł brut-• 
to/1 tura 
bilet wstępu dzieci i młodzieży • 
szkolnej w czasie ferii zimowych 
z terenu Miasta i Gminy Olkusz 
9:00 –14:00 - 5 zł brutto/1 tura 
wypożyczenie jednej pary łyżew • 
na jedno wejście na lodowisko 9 

zł brutto 
wypożyczenie jednej pary łyżew • 
na jedno wejście na lodowisko 
w ramach zajęć lekcyjnych – 4 
zł brutto
ostrzenie pary łyżew 10 zł brutto • 
bilet rodzinny (2 dzieci + rodzice) – • 
18 zł brutto/ 1 tura
Karnet: 10 wejść normalny: 70 zł • 
brutto, ulgowy: 42 zł brutto
Karnet: 20 wejść normalny: 130 zł • 
brutto, ulgowy: 80 zł brutto

Dochody z obsługi lodowiska 
będą przeznaczone na wypłaty dla 
pracowników zajmujących się ob-
sługą i pielęgnacją obiektu, koszty 
obsługi itp.

Prace prowadzone na starówce 
w najbliższych dniach nieco dadzą 
się we znaki kierowcom. Miejsc po-
stojowych na rynku będzie mniej niż 
zazwyczaj, ponadto trzeba się liczyć 
z dodatkowymi utrudnieniami. - 
Ograniczamy utrudnienia w ruchu 
do minimum, jednak prosimy o wy-
rozumiałość, jeśli Państwo je odczują. 
Jesteśmy przekonani, że warto – za-
znacza Michał Latos.

Mandat bez wyborów

Czym zajmują się osiedlowe 
kluby w Olkuszu?

olkusz
Jakub�Fita

Z roku na rok coraz więcej 
mówi się na temat integracji mie-
szańców naszego miasta. Jednym 
ze środków mających służyć temu 
celowi są osiedlowe kluby. Posta-
nowiliśmy sprawdzić, jaka jest ich 
oferta i co mają do zaoferowania 
olkuszanom.

Najdłużej działającym klubem 
w naszym mieście jest klub „Przy-
jaźń” na Pakusce, który prowadzony 
jest przez Stowarzyszenie „Wszyscy 
dla Wszystkich”. Jego goście mogą 
korzystać z bezpłatnej nauki języ-
ków obcych, zajęć ruchowych oraz 
plastycznych. Klub „Przyjaźń” orga-
nizuje spotkania cykliczne, takie jak 
klub zdrowia i urody, popołudnia 
z teatrem, rozmowy z podróżnikami, 
Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy 
oraz zajęcia z historii regionalnej.

- Główną ideą naszej działalności 

jest integracja pomiędzy dziećmi, mło-
dzieżą i seniorami. W naszym klubie 
działa grupa instrumentalno-wokalna 
składającą się z muzyków w wieku 
od 16 do 81 lat oraz grupy teatralne 
integrujące młodzież, seniorów oraz 
osoby niepełnosprawne. Prowadzimy  
międzypokoleniowy kącik kompute-
rowy, w ramach którego uczniowie 
szkół średnich zaznajamiają se-
niorów z nowinkami technicznymi. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się 
także projekt „Lektorium”, w ramach 
którego gimnazjaliści, licealiści, stu-
denci oraz emerytowani nauczyciele 
pomagają dzieciom w codziennym 
odrabianiu lekcji - wylicza Olga Śla-
dowska ze Stowarzyszenia „Wszyscy 
dla Wszystkich”.

Kolejnym z klubów, które posta-
nowiliśmy odwiedzić jest „Kubuś” na 
osiedlu Słowiki, który prowadzony 
jest przez Fundację NOWA. Mieszkań-
cy osiedla mają w nim do dyspozycji 
szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych, 
kulturalnych oraz sportowych. Dla 
dzieci i młodzieży prowadzone są 

tutaj zajęcia taneczno-rytmiczne, 
muzyczne, wokalno-aktorskie oraz 
plastyczno-techniczne.

Dorośli mogą uczęszczać na 
ZUMBĘ, Latin Dance, trening inter-
wałowy oraz obwodowy. Pod skrzydła-
mi klubu działa także Akademia Ama-
torskiego Szycia oraz Klub Seniora 
RELAKS. Od niedawna można w nim 
także uzyskać bezpłatne porady 
prawne z dziedziny przeciwdziałania 
przemocy.

Pomimo krótkiego stażu, szeroką 
ofertą zajęć może pochwalić się także 
klub „Krecik” na Osiedlu Młodych. 
Zarówno dzieci jak i dorośli mogą 
tutaj skorzystać z bezpłatnej nauki 
języka angielskiego i rosyjskiego, oraz 
wziąć w udział w zajęciach plastycz-
nych, takich jak np. artystyczna de-
koracja szkła. W działającym od mie-
siąca klubie regularnie organizowane 
też są wieczory z grami planszowymi. 
W „Kreciku” funkcjonuje również 
kółko podróżnicze, w ramach którego 
mieszkańcy mogą dowiedzieć się, 
w jaki sposób zaplanować ciekawą 

wycieczkę za nieduże pieniądze. 
Swoje miejsce spotkań ma tu 

także Klub Kresowy, gdzie prowa-
dzone są rozmowy na temat różnic 
kulturowych i historii. Seniorzy 
mogą skorzystać z zajęć ruchowych 
takich jak Zumba i Tai Chi. Stałym 
punktem programu są zajęcia Klubu 
Matki i Dziecka, w ramach którego 
rodzice wraz ze swoimi pociechami 
mogą spotykać się we wspólnym 
gronie, bawić się, rozmawiać o pro-
blemach wychowania i wymieniać się 
doświadczeniami. 

- Jesteśmy szczęśliwi, że udało 
nam się stworzyć z „Krecika” miejsce, 
gdzie każdy może znaleźć coś dla 
siebie. Nie udałoby nam się to jednak 
bez wsparcia, które otrzymaliśmy od 
Gminy Olkusz, Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Zarządu Osiedla, 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i olkuskiego TBS. To nasz 
wspólny sukces – podkreśla Olga 
Kamionka ze Stowarzyszenia SIMO, 
prowadzącego „Krecika”.

wolbrom
Katarzyna�Barczyk

W ostatnich dniach w Wolbro-
miu doszło do dość nietypowego 
rozstrzygnięcia wyborów uzu-
pełniających do Rady Miejskiej. 
Przypomnijmy, że w związku ze 
zrzeczeniem się mandatu radnego 
Stanisława Tomasza Kołodzieja 
Państwowy Komisarz Wyborczy 
w Krakowie ogłosił wybory uzupeł-
niające w okręgu nr 4, które miały 
odbyć się 4 grudnia br. Miały, ale 
się nie odbędą.

Po wygaszeniu mandatu radne-
mu, który z dniem 1 września został 
nowym dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Wolbromiu, rozpoczę-
to wymagane prawem procedury 
wyborcze. W wyznaczonym terminie 
Miejska Komisja Wyborcza w Wol-
bromiu zarejestrowała dwa komitety 
wyborcze: związany z burmistrzem 
Adamem Zielnikiem Komitet Wybor-
czy Wyborców Samorząd OdNowa 

oraz Komitet Wyborczy Wyborców 
Razem dla Gminy Wolbrom. Zgodnie 
z przedwyborczymi spekulacjami 
wysoce prawdopodobnym było wy-
stawienie przez KWW Samorząd 
OdNowa jako swojego kandydata 
radnego ubiegłej kadencji, który 
przegrał wyścig o mandat w wyborach 
samorządowych 2014-18, zamieszka-
łego w przedmiotowym okręgu nr 4. 
Kandydatem drugiego komitetu miał 
być - wedle pogłoski - zamieszkały 

w Gołaczewach Piaskach Kazimierz 
Pacia, któremu również nie udało 
się zdobyć mandatu w listopadzie 
2014 r. w wyborach do rady obecnej 
kadencji.

27 października br. przewodni-
czący Miejskiej Komisji Wyborczej 
Wojciech Szota wydał obwieszczenie 
informujące, że - w związku ze zgło-
szeniem do wyborów uzupełniających 
tylko jednej osoby przez jeden z zare-
jestrowanych komitetów wyborczych 

- czas zgłaszania kandydatów został 
przedłużony o dwa terminy: 28 paź-
dziernika w godz.14-15 oraz 2 listo-
pada w godz. 18-24. Ku zaskoczeniu 
części lokalnej społeczności KWW 
Samorząd OdNowa nie  zarejestrował 
jednak jako pretendenta do funk-
cji nowego reprezentanta w radzie 
spodziewanej kandydatury byłego 
radnego, ale – wydawać by się mogło 
oczywistego kandydata drugiego 
komitetu wyborczego - Kazimierza 
Pacię. W tej sytuacji, jak łatwo można 
było przewidzieć, zgodne z proce-
durami przedłużenie terminu nie  
skutkowało zgłoszeniem kandydata 
przez drugi zarejestrowany komitet 
wyborczy.

W efekcie, 3 listopada Miejska 
Komisja Wyborcza w Wolbromiu 
oficjalnie poinformowała wyborców, 
że na podstawie art. 380 Kodeksu 
wyborczego zapowiedziane na 4 
grudnia br. głosowanie w wyborach 
uzupełniających się nie odbędzie, 
a wobec braku kontrkandydata, za 
wybranego radnego uznany został 
Kazimierz Pacia.

Pijana matka

olkusz
Piotr�Kubiczek

Późnym wieczorem we wtorek, 
w jednym z domów w Olkuszu 
pijana matka sprawowała opiekę na 
trójką małych dzieci. Najmłodsze 
z nich miało zaledwie 2 miesiące. 
Na szczęście dzięki reakcji anoni-
mowego informatora i policjantów, 
nie doszło do tragedii.

Około godz. 23 dyżurny komendy 
otrzymał zgłoszenie, z którego wyni-
kało, że nietrzeźwa matka opiekuje 
się małoletnimi – informuje asp. 
Katarzyna Matras, oficer prasowy 
KPP w Olkuszu.

Na miejsce zgłoszenia niezwłocz-
nie wysłano patrol. Niestety infor-
macje o pijanym rodzicu okazały się 
prawdziwe. We wskazanym domu 
funkcjonariusze zastali 32-letnią 
kobietę i trójkę jej dzieci. Najstarsze 
z nich ma 9 lat, najmłodsze jedynie 2 

miesiące. Już na pierwszy rzut oka 
matka wydawała się być w stanie upo-
jenia alkoholowego. Badanie alkoma-
tem nie pozostawiło złudzeń. Kobieta 
w chwili kontroli miała w organizmie 
prawie 3 promile alkoholu.

Pijaną matkę zabrano na komen-
dę. Dzieci trafiły pod opiekę cioci. 
- Będziemy wyjaśniać, czy 32-latka 
swoim zachowaniem naraiła swoje 
dzieci na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia lub życia. O sytuacji w rodzi-
nie wkrótce zostanie powiadomiony 
także sąd rodzinny – przekonuje 
asp. Matras.

To już kolejna w tym roku sytu-
acja, w której nałóg lub zwykła ludzka 
głupota przegrywa z rozsądkiem i od-
powiedzialnością za swoich najbliż-
szych. Alkohol nigdy nie jest dobrym 
doradcą, dlatego nawet podczas 
imprezy rodzinnej warto ustalić, kto 
nie pije i bierze na siebie obowiązek 
ewentualnej opieki nad małoletnimi. 
Wtedy można będzie uniknąć podob-
nych historii.

Seria włamań  
i kradzieży

powiat
Piotr�Kubiczek

Pod koniec ubiegłego tygo-
dnia doszło do kilku włamań do 
domów jednorodzinnych. Złodzieje 
dostali się też do hotelu Victoria, 
skąd zniknęły pieniądze oraz pa-
pierosy.

Do pierwszego z włamań doszło 
10 listopada na ul. Żeromskiego w Ol-
kuszu. Celem stało się mieszkanie 
w bloku, z którego nieustalony spraw-
ca ukradł meble oraz inne sprzęty. 
Tego samego dnia złodziej dostał 
się do hotelu, skąd skradł kasetkę 
z pieniędzmi oraz wyroby tytoniowe 

różnych marek. Także i w tym przy-
padku trwa szacowanie strat.

Do kolejnego włamania z kra-
dzieżą doszło w Olkuszu na ul. Hugo 
Kołłątaja. Tam włamano się do domu 
jednorodzinnego. Sprawca wyłamał 
zamek w drzwiach wejściowych i splą-
drował pomieszczenia mieszkalne. 
Zginęły pieniądze.

Więcej szczęścia mieli właści-
ciele domu w Kwaśniowie Dolnym. 
Tam niezidentyfikowany mężczyzna 
wyważył okno na piętrze, wszedł do 
pomieszczeń i szukał dla siebie łupu. 
Został jednak spłoszony, więc straty 
poniesione przez domowników są 
minimalne.

Policja apeluje o rozwagę.
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Gmina Olkusz na ostatnim posiedze-
niu Komisji Oświaty Rady Miejskiej 
przedstawiła propozycje dotyczące ob-
wodów szkół podstawowych w nowym 
systemie.

Kurator: projekty sieci 
szkół jak najszybciej

Małopolska kurator oświaty Bar-
bara Nowak w połowie października 
wystosowała list do samorządowców 
w sprawie jak najszybszego przygoto-
wania projektu sieci szkół na swoim 
terenie. List ten został odczytany 
na wspomnianej komisji. Kurator 
przedstawiła w nim swoje priorytety 
w zatwierdzaniu sieci szkół: bliskość 
budynku szkoły podstawowej od 
miejsca zamieszkania uczniów, kwe-
stia nauki na jedną zmianę, jedna 
szkoła w jednym budynku. ,,Może 
się jednak tak zdarzyć, że ze wzglę-
du na niewielkie budynki, trzeba 
będzie usytuować szkołę podstawową 
w dwóch budynkach. Wiem, że nie 
unikniemy zupełnie likwidacji małych 
szkół, w których drastycznie zmniej-
sza się liczba dzieci, a kolejne lata nie 
wskazują na poprawienie wskaźnika 
demografii. Proponuję w takich przy-
padkach wykorzystanie budynków 
na przedszkola, Młodzieżowe Domy 
Kultury, bądź inne cele edukacyjne. 
Wszędzie tam, gdzie jest możliwość 
utrzymania małej szkoły, proponuję 
wykorzystać potencjał nauczycieli 
poprzez tworzenie po godzinach lekcji, 
swoistych centrów życia środowiska 
miejscowego, np.: w postaci ośrodków 
animacji kultury, sportu, bibliotek, 
kafejek internetowych itp., czyli 
miejsc, gdzie może się koncentrować 
życie społeczności lokalnej „– podkre-
śliła w liście kurator oświaty Barbara 
Nowak.

Kurator zaapelowała do samo-
rządowców o zadbanie o pracę dla 
nauczycieli w ten sposób, aby do szkół 
podstawowych, liceów i techników 

szkół branżowych w pierwszej kolej-
ności przyjmowani byli nauczyciele 
gimnazjów.

W liście ujęto też harmonogram 
prac nad siecią szkół. Do 17 lutego 
2017 roku samorządy muszą przeka-
zać do Kuratorium Oświaty projekty 
uchwały o sieci szkół podstawowych 
ponadpodstawowych i specjalnych. 
Do 11 marca 2017 roku Kuratorium 
Oświaty ma wydać opinie w sprawie 
sieci szkół. Organy prowadzące szkoły 
muszą podjąć stosowne uchwały do 
31 marca 2017 roku.

Gmina: to są tylko  
propozycje

Na posiedzeniu Komisji Oświaty 
wiceburmistrz Bożena Krok i dyrektor 
Samorządowego Zespołu Edukacji 
Anna Kluczewska przedstawiły pro-
pozycje dotyczące obwodów szkół 
podstawowych w nowym systemie. 
- Jesteśmy po spotkaniu w kurato-
rium. Nasza propozycja sieci szkół 
spotkała się z aprobatą. Mamy jeszcze 
sporo wątpliwości, projekt ustawy 
nie precyzuje bowiem kilku kwestii. 
Na razie nie na wszystkie pytania 
otrzymaliśmy odpowiedź. Zgodnie 
z zapowiedziami minister edukacji 
Anny Zalewskiej ustawa powinna być 
czytana w Sejmie w grudniu, a czasu 
na dokonanie niezbędnych zmian nie 
mamy wiele - mówiła wiceburmistrz 
Bożena Krok.

Jakie są zatem propozycje gminy? 
Obwód SP nr 1 zostałby zmniejszony 
o ulice od rynku w stronę SP nr 4, aby 
pomieścić w budynku przy ul. Kante-
go ośmioklasową szkołę. Obwody SP 
nr 2 i SP nr 3 pozostałyby bez zmian. 
W przypadku SP nr 4 obwód zostałby 
zwiększony o ulice „zabrane” SP nr 1. 
Szkoła ta jako ośmioklasowa funk-
cjonowałaby w dwóch budynkach 
(obecnej siedzibie SP nr 4 i budynku, 
gdzie obecnie mieści się Gimnazjum 
nr 3), o ile kuratorium dopuści taką 
możliwość. Zmniejszony obwód o Pa-
zurek, Podlesie i Kolonie Zimkówka 
przewiduje się w SP nr 5. W SP nr 
6 wstępnie założono utworzenie filii 

SP nr 5, gdzie nauka odbywałaby się 
w klasach 1-3. Obwody szkół nr 9 i nr 
10 pozostałyby bez zmian.

W przypadku szkól wiejskich 
według propozycji władz miasta nie 
zmieniłyby się obwody SP w Osieku 
i Gorenicach, a obwód SP w Bracie-
jówce zostałby zwiększony o Pazu-
rek, Podlesie i Kolonię Zimkówka. 
W pozostałych placówkach, czyli 
w Sienicznie, Kosmolowie, Zawadzie 
i Zedermanie, mogłyby powstać szkoły 
filialne. Gmina czeka na odpowiedź 
z kuratorium, czy takie rozwiązanie 
jest w ogóle możliwe.

Radni: musimy dobrze  
znać temat

Miejscy radni obecni na komisji 
zdecydowali, że zanim przedstawią 
swoje pomysły dotyczące wprowadze-
nia ośmioklasowych szkół podstawo-
wych, muszą dokładnie zapoznać się 
z szeregiem danych dotyczącym m. 
in. demografii czy zatrudnienia na-
uczycieli i pozostałych pracowników 
szkół. W przyszłym tygodniu odwiedzą 
niektóre „podstawówki”, aby m. in. 
ocenić warunki lokalowe. Dopiero 
wtedy będą dalej debatować nad 
siecią szkół. Działania radnych i kie-
rownictwa magistratu z pewnością 
bacznie będą obserwować zaintere-
sowani mieszkańcy. Już w środowym 
posiedzeniu uczestniczyła liczna 
grupa rodziców uczniów, nauczycieli 
oraz sołtysów.

Temat szkolnej reformy dotyczy 
wielu mieszkańców. Planowanie 
nowych obwodów to przecież tylko 
jeden z aspektów zmian w edukacji. 
Do rozwiązania pozostają jeszcze 
m. in. kwestie związane z zatrud-
nieniem nauczycieli i pozostałych 
pracowników szkół czy dostosowanie 
sal lekcyjnych do nowej podstawy 
programowej. Wszystkie te tematy 
będziemy śledzić i na bieżąco infor-
mować naszych Czytelników.

Na co Bukowno wyda 
pieniądze?

bukowno
Wiola�Woźniczko

Samorządy intensywnie pracu-
ją nad przyszłorocznymi budżeta-
mi. Władze Bukowna opublikowały 
już projekt budżetu. Tradycyjnie 
przyjrzymy się zaplanowanym wy-
datkom na inwestycje, które naj-
bardziej interesują mieszkańców.

Kwotę na różnego rodzaju przed-
sięwzięcia określono na poziomie 4 
mln 110 tys. 527 złotych. W projekcie 
ujęto szereg drogowych inwestycji. Są 
to: przebudowa wraz z budową kana-
lizacji deszczowej ul. 1 Maja (915 tys. 
złotych), budowa chodnika przy ul. 
I. Krasickiego (80 tys. złotych), prze-
budowa chodnika przy ul. Parkowej 
(45 tys. złotych), budowa ul. Jodłowej 
(190 tys. złotych), budowa ul. Sier-

szeckiej (30 tys. złotych), budowa ul. 
Urzędowej (50 tys. złotych), przebu-
dowa chodników na osiedlu domków 
jednorodzinnych (250 tys. złotych), 
przebudowa nawierzchni drogi przez 
blokiem nr 4 przy ul. Wyzwolenia 
(20 tys. złotych), budowa ul. Cichej 
(35 tys. złotych) oraz przebudowa 
chodnika przy ul. Niepodległości (45 
tys. złotych). Prawie 23 tys. złotych 
zaplanowano na opracowanie Stu-
dium Techniczno - Ekonomiczno 
– Środowiskowego dla połączenia 
drogowego autostrady A4 do drogi 
krajowej nr 94.

W dwóch miejscach zaplanowano 
nowe oświetlenie uliczne: przy ul. 
Wyzwolenia ( 90 tys. złotych) oraz 
w rejonie ul. Zwycięstwa i ul. Niepod-
ległości (20 tys. złotych). Kwotę 50 tys. 
złotych zarezerwowano na remont 
dachu w Zespole Szkół nr 2.

Kolejne inwestycje dotyczą wy-
miany witryn w lokalach przy ul. Wy-
zwolenia 5 (150 tys. złotych), budowy 
alejek na cmentarzu komunalnym (70 
tys. złotych) oraz zadaszenia czterech 
miejsc gromadzenia odpadów komu-
nalnych na osiedlu Centrum Północ 
(108 tys. złotych). Na przyszły rok 
zaplanowano również dalszy ciąg 
modernizacji instalacji elektrycznej 
w budynku Urzędu Miejskiego w Bu-
kownie za 60 tys. złotych.

280 tys. złotych ma kosztować 
utwardzenie terenu na obiekcie MO-
SiR-u wraz z ogrodzeniem (wzdłuż 
ul. I. Krasickiego), a 90 tys. złotych 
– wykonanie nawodnienia boiska 
głównego. 60 tys. złotych przezna-
czono na nowe miejsca postojowe 
i rozbudowę placów zabaw. Do inwe-
stycyjnych wydatków zaliczono także 
utrzymanie zieleni (95 tys. złotych), 
modernizację miejskiego monitoringu 
(25 tys. złotych) oraz dofinansowanie 
do wymiany źródeł ciepła centralnego 
ogrzewania (35 tys. złotych).

W projekcie budżetu zarezerwo-
wano nieco ponad 730 tys. złotych 
na zakup samochodu strażackiego 
w ramach programu „Bezpieczna 
Małopolska - samochody strażackie”. 
Z kwoty tej około 315 tys. złotych 
stanowić będzie unijna dotacja, 
pozostała kwota to wkład własny 
samorządu.

Projekt został przedłożony do 
zaopiniowania Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Krakowie. Równo-
cześnie budżetem zajmą się miejscy 
radni.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na 
tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta 
i Gminy Olkusz w dniach od 18.11.2016r. do 

09.12.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy i najmu na okres do 3 lat: 
- część działki nr 803 o pow. 30m2 położonej w Pomorzanach z przeznaczeniem 

pod zieleń przydomową. Zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 1,60zł/m2 – (tj. 59,04zł brutto). Termin 
wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku

- część działki nr 3983/3 o pow. 35m2 położonej  w Olkuszu przy ul. Wyszyńskiego  
z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości 1,60zł/m2 – 
(tj. 68,88zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku 

- część działki nr 2115/29 o pow. 20m2 z  przeznaczeniem pod  działalność 
handlową oraz 15m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”  (dzierżawa 
części działki pod kiosk  handlowy oraz garaż  nietrwale związane z gruntem-  kiosk 
i garaż stanowią własność  Dzierżawcy) Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości - za 
działalność handlową - 6,00zł/m2 netto (tj. 147,60zł brutto); - za garaż - 1,00zł/m2 
netto (tj. 18,45zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego 
miesiąca z góry

- część działki nr 2515/11 o pow. 11m2 położonej w Olkuszu przy ul. Minkiewicza 
z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 36,90zł  
brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- część działki nr 168/1 o pow. 87,60m2 położonej w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej 
z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny. Stawka czynszu: 
zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. 
w wysokości – 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego 
roku  z góry

- część działki nr 362 o pow. 120m2 położonej w Zawadzie z przeznaczeniem pod 
zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady 
Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 0,35zł /m2 (tj. 51,66zł brutto). 
Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- część działki nr 1703/4 o pow. 12m2 położonej w Olkuszu -  Pasaż Warszawski 
z przeznaczeniem pod najem pomieszczenia znajdującego się w ciągu 
pawilonu handlowego z przeznaczeniem  pod magazyn. Stawka czynszu 
ustalona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  nr 0050.1735.2016 
z 26.10.2016r. w wysokości – 2,00zł/m2  netto oraz zgodnie  z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości – 1,70zł /m2 (tj. 
54,61zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca 
z góry 

- część działki nr 1376 o pow. 20 m2 położonej w Olkuszu przy  ul. Kruszcowa 
z przeznaczeniem pod działalność handlową. Stawka czynszu: zgodnie  
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości 
– 6,00zł/m2 netto (tj. 147,60zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 
każdego miesiąca  z góry 

- część działki nr 968/75 położonej w Olkuszu przy ul. Zielona o pow. 40m2 
przeznaczona pod garaż oraz 30m2 przeznaczone pod zieleń przydomową 
(dzierżawa części działki pod zieleń oraz posadowiony  garaż nietrwale związane 
z gruntem- będący własnością Dzierżawcy). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości:
- za garaż: 1,00zł/m2 netto (tj. 49,20zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: 

do 10-go każdego miesiąca z góry 
- za zieleń: 1,60zł /m2 (tj. 59,04zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie:  

do 31 marca każdego roku  z góry.
- część działki nr 2579/6 o pow. 45m2 położonej w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego 

z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 1,60zł /
m2 (tj. 88,56zł brutto).Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  
z góry.

- część działki nr 3586/49 o pow. 200m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje 
z przeznaczeniem pod parking bezpłatny. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 0,60 zł/m2 
(tj. 147,60  brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca 
z góry

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

Starosta Olkuski
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 

na sprzedaż n/w pojazdów:
1. Marki: Mercedes-Benz, nr rej. SZA R954, cena wywoławcza: 

750,00 zł.

2. Marki: ZIPP Quantum, nr rej. SZA W948, cena wywoławcza: 
300,00 zł.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać 
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu, pok. nr 105, tel. 32/ 641 30 60, na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wicestarosta
/-/ Jan Orkisz

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
informuje o zmianie numerów rachunków 

bankowych od dnia 21.11.2016 r.
l Wpłaty wieczyste użytkowanie, zarząd, przekształcenie i dzierżawa 
gruntów Skarbu Państwa i Powiatu, opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, 
świadectwo kwalifikacyjne, dziennik budowy, karta parkingowa, karta 
wędkarska:

Bank PKO BP  58 1020 2528 0000 0102 0453 1000
l Opłata za korzystanie z zasobu geodezyjnego:

Bank PKO BP  30 1020 2528 0000 0302 0453 1018
W przypadku wątpliwości oraz pytań o wysokości opłaty prosimy  
o kontakt telefoniczny – 32 647 87 90.

Starosta Olkuski 
/-/ Paweł Piasny

Wojewoda kwestionuje ważność 
decyzji oświatowych burmistrza 

Wolbromia
wolbrom

Katarzyna�Barczyk

Wojewoda Małopolski w trybie 
rozstrzygnięcia nadzorczego 
stwierdził nieważność zarządzeń 
Burmistrza Miasta i Gminy Wol-
brom w sprawie powołania bez 
konkursu osób pełniących obo-
wiązki dyrektorów trzech placówek 
oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Wolbrom. 
Oznacza to, że zdaniem organu 
nadzorującego samorząd gminny 
dyrektorzy trzech zespołów szkol-
no-przedszkolnych pełnią funkcje 
niezgodnie z prawem.

Zarządzenia w sprawie powierze-
nia pełnienia obowiązków dyrektorów 
z naruszeniem przepisów ustawy 
o systemie oświaty, czyli bez przepro-
wadzenia konkursów na stanowiska 
kierownicze w trzech zreformowanych 
niedawno placówkach: Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 1 w Wolbromiu, 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Łobzowie oraz Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich 
zakwestionowała Małopolska Kurator 
Oświaty Barbara Nowak. Pismem 
z 9 września br. zwróciła się do 
Wojewody, jako organu nadzorczego 
o przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego we wszystkich trzech 
przypadkach. Wojewoda pismem 
z datą 23 września br. zwrócił się 
do burmistrza o zajęcie stanowiska 
wobec zarzutów. Wobec braku ter-
minowej odpowiedzi ponaglił Adama 
Zielnika kolejnym pismem datowa-
nym na 14 października. Dopiero 
po tym upomnieniu burmistrz MiG 
Wolbrom złożył wyjaśnienia, w któ-
rych tłumaczył zasadność podjęcia 
decyzji, skutkujących wydaniem 
zarządzenia nr 72 z 5 kwietnia 2016 

r w sprawie powierzenia obowiązków 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Wolbromiu Stanisławowi 
Tomaszowi Kołodziejowi, zarządzenia 
112 z 16 czerwca br. powierzające-
go stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Danielowi 
Malinowskiemu oraz zarządzenia 147 
z 27 sierpnia br. dotyczącego powie-
rzenia stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach 
Wielkich Annie Świerczek.

W piśmie do Wojewody datowa-
nym na 26 października 2016 r. Adam 

Zielnik tłumaczył, że przygotowując 
plan racjonalizacji szkół na terenie 
gminy Wolbrom zamierzał dokonać 
połączenia Szkoły Podstawowej nr 1, 
Przedszkola nr 1 oraz Gimnazjum nr 
4. Przypomnijmy, że w skład utwo-
rzonego w tym roku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Wolbromiu 
gimnazjum ostatecznie nie weszło. 
Burmistrz w swoich wyjaśnieniach 
stwierdził, że jego zdaniem w sytuacji 
niepewności losów ogłoszonej przez 
Ministerstwo Edukacji systemowej 
reformy oświaty nie było racjonalnych 
podstaw do zarządzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora tworzonej 
placówki oświatowej na okres 5 lat, 
wobec niepewności co do stanu praw-
nego. Jego zdaniem rozwiązaniem 

rozsądniejszym było powierzenie 
obowiązków wskazanemu przez organ 
prowadzący kandydatowi na okres 
niepełnego roku szkolnego. Jak infor-
mował w swoim piśmie do Wojewody 
burmistrz Zielnik „...dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania szkół 
koniecznym stało się powierzenie 
obowiązków dyrektora osobom dają-
cym rękojmię prawidłowego i rzetel-
nego sprawowania funkcji na okres 
10 miesięcy, do czasu wyłonienia 
dyrektorów jednostek w drodze kon-
kursu”. Wyjaśnienia, zgodnie z in-

formacją zawartą w uzasadnieniu 
do decyzji wojewody, dotyczyły tylko 
sytuacji w Wolbromiu i nie odnosiły 
się w żaden sposób do okoliczności 
obsadzenia bez konkursu stanowisk 
kierowniczych w szkołach w Łobzowie 
i Kąpielach Wielkich.

Po dokonaniu analizy zgroma-
dzonego materiału dowodowego oraz 
stanowiska burmistrza organ nadzor-
czy stwierdził, że na podstawie obo-
wiązujących przepisów we wszystkich 
trzech przypadkach przeprowadzenie 
konkursów było konieczne, ponie-
waż powierzenie stanowiska może 
nastąpić wyłącznie w określonych 
prawem sytuacjach, np. wtedy, gdy 
do konkursu nie zgłosi się żaden kan-
dydat. Pełniącym obowiązki dyrektora 

może wówczas zostać wyznaczony 
na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy 
dotychczasowy dyrektor placówki, 
jego zastępca lub - w przypadku jego 
braku – jeden z nauczycieli pracu-
jących w szkole. Przepisu tego nie 
można jednak stosować w sytuacji 
wyboru dyrektora nowo powstałej pla-
cówki, a z takimi przypadkami mamy 
do czynienia we wszystkich trzech 
przedmiotowych sprawach.

Ostatecznie Wojewoda uznał, iż 
w jego ocenie kwestionowane przez 
Kuratora Oświaty wszystkie trzy 
zarządzenia burmistrza w sprawie 
powierzenia obowiązków dyrek-
torom nowo powstałych zespołów 
szkolno-przedszkolnych bez kon-
kursu w sposób istotny naruszają 
obowiązujący obowiązek prawny 
i w konsekwencji uznał je za nieważ-
ne w całości. Burmistrz ma prawo 
odwołać się od tego rozstrzygnięcia 
nadzorczego w formie skargi do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie, które powinno być wnie-
sione za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania rozstrzygnięcia przez 
władze Wolbromia.

Sytuacja w trzech utworzo-
nych w tym roku zespołach szkol-
no-przedszkolnych jest teraz dość 
skomplikowana. Pełniący obowiązki 
dyrektorzy od 1 września br. podej-
mują decyzje, podpisują dokumenty 
i na bieżąco kierują powierzonymi 
sobie placówkami, pobierając za to 
wynagrodzenie. Burmistrz praw-
dopodobnie nie zaniecha złożenia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  
Wojewody wydane z datą 7 listopada 
2016 r., więc sprawa, która może 
pociągnąć wiele konsekwencji praw-
nych, jeszcze się przeciągnie. W jaki 
sposób się zakończy? Będziemy to 
śledzić i informować naszych Czy-
telników.
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Święto Niepodległości  
w powiecie olkuskim

powiat
Wiola�Woźniczko

11 listopada w całym kraju 
uroczyście obchodzono Święto 
Niepodległości. W miniony piątek 
98. rocznicę odzyskania niepodle-
głości uczcili również mieszkańcy 
powiatu olkuskiego. Zapraszamy 
do obejrzenia zdjęć z obchodów 
w Olkuszu, Bolesławiu, Bukownie 
i Wolbromiu.

W Olkuszu po tradycyjnej mszy 
św. w Bazylice pw. Św. Andrzeja Apo-
stoła składano kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Piłsudskiego na rynku. 
W tym roku współorganizatorem 
uroczystości, obok władz powiatu, 
był olkuski Zespół Szkół nr 1. Jego 
uczniowie przygotowali inscenizację 
wjazdu Marszałka Piłsudskiego do 
Olkusza przy akompaniamencie Ol-
kuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry 
Dętej. Zwieńczeniem obchodów był 
koncert patriotyczny w wykonaniu 
aktorów Teatrów Zagłębia i Śląskiego 

w auli „Mechanika” oraz żołnierska 
grochówka.

W Bukownie uroczystości roz-
poczęto mszą św. w kościele pw. św. 
Andrzeja Boboli, po której uczestnicy 
przeszli pod Obelisk Żołnierza Pol-
skiego. Po złożeniu kwiatów, ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 zaprezentowali 
artystyczny program patriotyczny.

Obchody niepodległościowego 
święta w Bolesławiu odbyły się pod 
Pomnikiem Wolności w parku, gdzie 
składano kwiaty. Następnie uczest-
nicy wysłuchali koncertu chóru 
Kantare oraz obejrzeli występ uczniów 
miejscowego gimnazjum.

W Wolbromiu po mszy św. w in-
tencji Ojczyzny w kościele pw. św. 
Katarzyny reprezentacje lokalnej 
społeczności i mieszkańcy przema-
szerowali pod starą remizę, na której 
widnieje tablica poświęcona pamię-
ci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Oprawę muzyczną uroczystości 
zapewniła orkiestra strażacka pod 
kierownictwem kapelmistrza Tade-
usza Mąki.

„Nie wolno nam 
marnować legionowej 

spuścizny”
bydlin

Wiola�Woźniczko

- Dziś, pamiętając o historii, 
intensywnie myślimy o przyszło-
ści naszej i następnych pokoleń 
Polaków. Nie wolno nam marnować 
legionowej spuścizny, bo niepodle-
głość nie jest dana raz na zawsze. 
A jak powiedział Jan Paweł II: „...
potrzebny jest nieustający szacu-
nek dla innych i troska o wspólne 
dobro, szczególnie to dobro, jakim 
jest wolna Ojczyzna” - tak w mi-
nioną niedzielę wójt gminy Klucze 
Norbert Bień rozpoczął uroczyste 
obchody 102. rocznicy bitwy pod 
Krzywopłotami.

W listopadzie 1914 roku na 
polach Krzywopłot, Bydlina i Załęża 
polscy legioniści toczyli walki z woj-
skami rosyjskimi. Z około 1300 żoł-
nierzy, w tym 440 żołnierzy polskich, 
śmierć poniosło 46 legionistów, a 131 
zostało rannych. Pochowano ich we 

wspólnej mogile na bydlińskim cmen-
tarzu. Pamięć żołnierzy uczczono 
pomnikiem w postaci dużego Krzyża, 
górującego nad ich grobem. Marsza-
łek Józef Piłsudski określił tę bitwę 
mianem „polskich Termopili”.

W minioną niedzielę mieszkańcy, 
przedstawiciele władz wojewódzkich 
i samorządowych, parlamentarzyści, 
członkowie związków wojskowych 
i kombatanckich, reprezentanci m. 
in. policji, straży pożarnej, szkół, 
organizacji społecznych i partii poli-
tycznych spotkali się tradycyjnie pod 
Pomnikiem Legionistów na cmenta-
rzu w Bydlinie. Tam biskup Grzegorz 
Kaszak odprawił mszę św. Przed roz-
poczęciem nabożeństwa poseł Jacek 
Osuch odczytał list od Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

- Zawsze łączyło nas pragnienie 
wolności, choć nierzadko różniły się 
nasze drogi i sposoby jej osiągnięcia. 
Mimo to jedność celu i umiejętność 
współdziałania ponad podziałami 
pozwalały realizować najśmielsze 

wyzwania. Piękne, a zarazem trudne 
dzieje naszej Ojczyzny są dla nas 
świadectwem siły narodu, który 
w poczuciu odpowiedzialności za 
przyszłość kolejnych pokoleń potrafił 
podjąć i zrealizować najtrudniejsze 
wyzwania. My, dzisiejsi Polacy, świa-
domi tego dziedzictwa, we wzajemnym 
szacunku i otwartości powinniśmy 
razem działać na rzecz dobra wspól-
nego i rozwoju naszego kraju - pod-
kreślił prezydent Andrzej Duda.

Po mszy św., apelu poległych i ho-
norowej salwie pod Pomnikiem Legio-
nistów złożono kwiaty. Zwieńczeniem 
obchodów był patriotyczny występ 
artystyczny w wykonaniu uczniów 
Szkoły podstawowej w Bydlinie.

Uroczystości zostały zorgani-
zowane przez władze gminy Klucze, 
Zespół Przedszkolno - Szkolny w By-
dlinie oraz mieszkańców Bydlina, 
którzy na co dzień opiekują się Po-
mnikiem Legionistów. Patronat nad 
obchodami sprawował wojewoda 
małopolski Józef Pilch.

Bez korony, ale w topowej piątceserock
Piotr�Kubiczek

20-letnia Katarzyna Szklar-
czyk z Bukowna dotarła do topowej 
piątki w tegorocznym plebiscycie 
Miss Polonia 2016. Choć repre-
zentantce z naszego powiatu nie 
udało się zdobyć korony Najpięk-
niejszej z Polek, to i tak miejsce 
w ścisłej czołówce należy uznać za 
ogromny sukces młodej studentki 
weterynarii.

Tytuł Miss Polonia 2016 zdobyła 

21-letnia Izabella Krzan z Olsztyna 

i to ona będzie reprezentowała nasz 

kraj na wyborach Miss Universe, 

które w styczniu przyszłego roku 

odbędą się na Filipinach. Nowa Miss 

przejęła koronę z rąk Pauliny Krupiń-

skiej. Ma 180 cm wzrostu i wymiary 

88/64/95.

Gala tegorocznego konkursu 

odbyła się 12 listopada w Hotelu 

Narvil Conference & Spa w Serocku. 

Podczas finału dwadzieścia kandyda-

tek zaprezentowało się w kolekcjach 

znanych marek odzieżowych. Galę po-

prowadził Olivier Janiak, natomiast 

muzycznymi gwiazdami wieczoru byli: 

Halina Mlynkowa, Kasia Cerekwicka 

oraz Łukasz Zagrobelny. Kandydatki 

oceniało jury, w którym zasiadły także 

laureatki konkursu Miss Polonia z lat 

poprzednich. Niestety, żadna ze stacji 

telewizyjnych nie transmitowała na 

żywo wyborów Najpiękniejszej z Polek. 

Galę zobaczyć można było jedynie w 

internecie. Z finałowej dwudziestki 

najpierw wyłoniono dziesięć kobiet. 

Po kolejnych pokazach jurorzy wybra-

li pięć pań, które walczyły o tytuł Miss 

Polonia 2016. Wśród nich znalazła się 

także 20-latka z Bukowna Katarzyna 

Szklarczyk. Obok niej do pierwszej 

piątki weszły także Katarzyna Włoda-

rek, Dominika Szymańska, Ludwika 

Cichecka oraz Izabella Krzan. Osta-

tecznie głosami ekspertów wygrała 

21-letnia olsztynianka Iza Krzan. I wi-
cemiss została Dominika Szymańska, 
natomiast II wicemiss Katarzyna Wło-
darek. Ona również zgarnęła nagrodę 
Miss VitaDiet Polska. Zwyciężczynią 
w głosowaniu publiczności została 
Ludwika Cichecka. W czołówce tego 
plebiscytu uplasowała się Kasia 
Szklarczyk. Mimo braku korony oraz 
tytułu wicemiss, 20-latka z Bukowna 
mówi o dużym sukcesie i spełnieniu 
marzeń. W końcu nie często zostaje 
się jedną z pięciu Najpiękniejszych 
Polek... Gratulujemy!
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„Oswój mój świat”
olkusz

Wiola�Woźniczko

W najbliższy wtorek, 22. listo-
pada, w Centrum Kultury w Ol-
kuszu odbędzie się konferencja 
edukacyjna „Oswój mój świat”, 
dotycząca wczesnej obserwacji 
i diagnozy małego dziecka z dys-
funkcjami integracji sensorycznej. 
Patronat nad konferencją sprawuje 
„Przegląd Olkuski”.

Organizatorem wydarzenia jest 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu. -To organi-
zacja, która od ponad 10 lat działa na 
rzecz osób potrzebujących pomocy. 
Jednym z kluczowych działań było 
utworzenie grupy wsparcia rodzin 
z małym dzieckiem niepełnospraw-
nym. Staramy się, aby forma wspar-
cia rozrastała się, a działania były 
systematyczne i zintensyfikowane. 
Na ten cel od 2006 roku pozysku-

jemy w drodze konkursów dotacje. 
Aby wesprzeć rodziców i specjalistów 
pracujących z dziećmi o specyficz-
nych potrzebach rehabilitacyjnych 
i terapeutycznych organizujemy dla 
nich powiatową konferencję edu-
kacyjną. O tym, że działania nasze 
odpowiadają na problemy naszego 
środowiska świadczy fakt, że nad 
konferencją patronat honorowy 
objął Starosta Olkuski i Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz oraz posłanka 
Agnieszka Ścigaj – mówi Anna Skręt 
z „Res Sacra Miser”.

Konferencja szkoleniowa do-
tyczyć będzie wczesnej obserwacji, 
diagnozy i stymulacji dziecka z nie-
harmonijnym rozwojem, zwłaszcza 
z zaburzeniami bazowych systemów 
zmysłowych i cechami ze spektrum 
autyzmu. Uczestnikami konferencji 
będą rodzice tych dzieci, u których 
występują trudności w umiejęt-
nościach społecznych i w zakresie 
komunikowania się z otoczeniem. 
Adresatami będą również osoby 

pracujące z dziećmi w placówkach 
publicznych (szkoły i przedszkola po-
radnie psychologiczno-pedagogiczne 
), którzy poznają specyfikę zachowań 
dzieci z trudnościami w postrzeganiu 
świata, uczenia się, porozumiewania 
i nawiązywania kontaktów.

- Prelegenci - specjaliści przekażą 
swoja wiedzę i doświadczenie w za-
kresie prawidłowego rozwoju dziecka 
i odstępstw od niego tak, aby rodzice 
mogli jak najwcześniej wychwycić 
nieprawidłowości i zgłosić się na kon-
sultacje. Osoby pracujące z dzieckiem 
o nieharmonijnym rozwoju, poszerzą 
swoją wiedzę na temat zaburzeń 
integracji sensorycznej u swoich pod-
opiecznych – dodaje Anna Skręt.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 
9.00. Szczegółowy program poniżej.

Konferencja”Oswój mój świat” 
organizowana jest w ramach projektu 
„Kierunek samodzielność” współfi-
nansowanego ze środków MRPiPS 
w ramach programu FIO 2016.

Program konferencji:
    900 - 930 Rejestracja uczestników.
  930 - 1000 Rozpoczęcie konferencji.
1000 - 1100 „Obserwuj mnie a powiem Ci wiele” – Czym jest SI? Objawy dysfunkcji układów sensorycznych,
 ocena i wczesna interwencja.- mgr Katarzyna Kasica-Bańkowska, terapeuta SI, logopeda,
 fizjoterapeuta, wykładowca akademicki UŚ, pracownik NPPP „Terapis”
1100 - 1200  „Usłysz to co robię, zobacz to co mówię”- SI w rozwijaniu sprawności komunikacyjnych, zaburzenia
 przetwarzania słuchowego - dr Olga Przybyla - logopeda, terapeuta SI, pracownik UŚ w Katowicach.
1200 - 1230 Przerwa.
1230 - 1330 „Moje ciało mówi to, czego nie potrafią powiedzieć usta”- wpływ integracji odruchów na rozwój
 motoryczny i uczenie się dziecka - mgr Agnieszka Tomsia fizjoterapeuta, terapeuta SI, pracownik
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TPD i NPPP „Totoro” w Krakowie.
1330 - 1430 „Moje czyny są moją mową” – dysfunkcje układów sensorycznych, a rozwój społeczny
 i emocjonalny dziecka. Zachowania zakłócające i utrudniające funkcjonowanie w otoczeniu  

- mgrAgnieszka Tomsia.
1430 - 1450 Własne doświadczenia stowarzyszenia w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w zakresie terapii SI
 - mgr Anna Skręt, pedagog specjalny, terapeuta SI.
1450 - 1500 Zakończenie konferencji.

Uczestników konferencji prosimy o zgłoszenia telefoniczne: 660 246 386  
lub mailowe na adres e-mail: sala@rsm.olkusz.pl

Gra Miejska inna niż 
dotychczas

olkusz
Piotr�Kubiczek

Szósta Gra Miejska przygoto-
wana przez Klub Historyczny im. 
Armii Krajowej w Olkuszu była 
nieco inna niż dotychczasowe. Mło-
dzież zaprosiła swoich rówieśników 
do plenerowej lekcji historii pod 
nazwą „Solidarność: droga do 
wolności”.

W poniedziałkowej grze tereno-
wej, na którą złożyło się trzynaście 
różnych punktów, udział wzięło 
dziewięć zespołów z różnych szkół. 
W trasę wyznaczoną szlakiem naj-
ważniejszych miejsc nawiązujących 
do początków olkuskiej Solidarności 
w latach 1980-1982, wyruszyło ponad 
sto osób.

- Represje członków Solidarno-
ści, często brutalne przesłuchania, 
aresztowania i próby werbowania 
do Służb Bezpieczeństwa – z tym 
w trakcie gry musieli zmierzyć się 
uczestnicy naszego projektu – mówi 
Michał Masłowski, prezes Klubu Hi-
storycznego im. AK.

Młodzież jak zwykle mocno za-
angażowała się w organizację Gry 
Miejskiej. Modę, makijaż oraz sposób 
bycia tamtych czasów, członkowie 
klubu idealnie przenieśli do współ-
czesnej codzienności. Na mapie gry 
rozlokowano także kilka ważnych 
punktów, charakterystycznych dla 
PRL-u w Olkuszu. Uczestnicy gry 
dotarli m.in. na ul. Mickiewicza, gdzie 
przed laty znajdowała się Międzyza-
kładowa Komisja Koordynacyjna, byli 
pod Kopcem Kościuszki i w I LO gdzie 
wmurowano pamiątkową tablicę 
i umieszczono krzyż na znak pamięci 

o wydarzeniach i bohaterach z po-
czątku lat 80. XX na ziemi olkuskiej. 
Nie tylko miejsca, ale także postacie 
nawiązywały do tamtych czasów. 
Organizatorzy wcielili się w role 
m.in. Marii Jędrysik, Stanisława 
Gila, Józefa Januszka, czy Gerarda 
Barczyka.

Niektórzy z uczestników VI Gry 
Miejskiej w terenie spędzili blisko 
sześć godzin. Jak zwykle po drodze 
odwiedzali wskazane punkty oraz 
musieli wykazać się znajomością 
historii. Zbierali też punkty, które 
pozwoliły wyłonić najlepszą z ekip. 
Wygrała drużyna IV LO pod kierun-
kiem Małgorzaty Krzemień.

- Bardzo się cieszę, że młodzież 
dotyka kolejnych ważnych wątków 
historycznych na naszym terenie. 
Trudna historia Olkusza dotyczy 
bowiem nie tylko czasów wojennych, 
ale także tych bliższych nam. W ubie-
głym roku byliśmy w Trójmieście na 
obchodach „Grudnia ‘70”. Ta wizyta 
stała się natchnieniem dla nowej 
formuły Gry Miejskiej – podkreślał 
Michał Masłowski.

Powodzenie kolejnej terenowej 
lekcji historii sprawiło, że w klubie 
już myśli się o następnych even-
tach. Wszystko wskazuje na to, że 
poniedziałkowe wydarzenia przełożą 
się na projekt edukacyjny związany 
z 35. rocznicą wprowadzenia w Polsce 
Stanu Wojennego.

VI Gra Miejsca „Solidarność:  
droga do wolności”

Organizator: Klub�Historyczny�im.�Armii�
Krajowej�w�Olkuszu.�Współorganizatorzy:�

Stowarzyszenie�Po�Prostu�Działaj,� 
MOK�Olkusz,�NSZZ�Solidarność�Delegatura�
w�Olkuszu,�IV�LO�w�Olkuszu,�Parafia�pw.�św.�

Andrzeja�Apostoła�w�Olkuszu.

Patronat Honorowy:�burmistrz�Roman�
Piaśnik,�Józef�Pilch�-�wojewoda�małopolski,�
starosta�Paweł�Piasny,�posłanka�Agnieszka�

Ścigaj,�Jacek�Krupa�-�Marszałek�Województwa�
Małopolskiego,�Polski�Teatr�Historii,�Ryszard�

Terlecki�–�Wicemarszałek�Sejmu�RP.

Sponsorzy:�UMiG�Olkusz,�NSZZ�Solidarność�
Olkusz,�Ryszard�Proksa,�Zbigniew�Świerczek,�

Leszek�Rusek,�IPN�Kraków.

Patronat medialny:�Przegląd�Olkuski
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 WIEŚCI Z URZĘDÓW
W RUBRyCE PUBlIKUjEMy WyBRANE ARTyKUŁy POChODZąCE ZE STRON URZĘDOWyCh POWIATU OlKUSKIEGO. REDAKC jA PRZEGląDU OlKUSKIEGO NIE POBIERA OPŁAT ZA ICh PUBlIKAC jĘ.

Automatyczny 
defibrylator

klucze
Rafał�Jaworski/UG�Klucze

W Kluczach, w budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum jest 
dostępny automatyczny defibryla-
tor AED. Odbyło się szkolenie dla 
pracowników i nauczycieli ze szkół 
gminnych, dotyczące czynności 
ratowniczych - przeprowadzania 
reanimacji i użycia defibrylatora.

Szkolenie przeprowadzili ratow-
nicy: Marek Mordalski (ratownik 
medyczny w szpitalu dziecięcym 
w Chorzowie), Przemysław Michalski 
(ratownik medyczny) i Stanisław 
Góźdź (starszy ratownik wodny). 
Trójka prelegentów wyjaśniała, kiedy 
konieczne jest zastosowanie przywró-
cenia pracy serca przez resuscytację 
krążeniowo-oddechową RKO (masaż 
serca i zastosowanie oddechu zastęp-
czego) i jak przeprowadzić ten proces 
w sposób prawidłowy. Ratownicy 
zwracali przy tym uwagę na zacho-
wanie środków ostrożności, tak by 
czynności ratownicze wykonywać 
przede wszystkim w warunkach 
bezpiecznych. Przekonywali także, iż 
użycie automatycznego defibrylatora 
nie jest trudne – urządzenie będące 
na wyposażeniu szkoły praktycznie 
„samo” naprowadza udzielającego 
pomocy, jak ma to zrobić prawidłowo. 
Tzw. AED (ang. Automated Exter-
nal Defibrillator)jest urządzeniem, 
skomputeryzowanym, udzielającym 
instrukcji ratownikowi za pomocą 
poleceń głosowych. Urządzenie „po-

informuje” nas także, czy jest w ogóle 
konieczność użycia defibrylatora 
– rozpoznanie to następuje po przy-
klejeniu elektrod samoprzylepnych 
we wskazanych miejscach na piersi 
poszkodowanego i automatycznej 
analizie EKG. Wkrótce wejdziemy 
w system ratownictwa krajowego, 
czyli pod numerem alarmowym 112 
operator będzie mógł sprawdzić, gdzie 
najbliżej znajduje się takie urządzenie 
i wskazać w razie konieczności naszą 
lokalizację, czyli szkołę w Kluczach. 
Dyspozytor skieruje tu wówczas 
osobę, która dzwoni pod numer 
alarmowy – mówi ratownik z Klucz, 
Stanisław Góźdź.

Uwaga! Automatyczny defibry-
lator AED jest dostępny w budynku 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Kluczach w godzinach pracy 
szkoły tj. 7.00-20.00 od poniedział-
ku do piątku.

Nowe inwestycje  
w sołectwach

olkusz
UMiG�Olkusz

W Gminie Olkusz odebranych 
zostało kilka kolejnych inwestycji. 
Komisja odbiorowa zawsze rzetel-
nie sprawdza wszystkie oddawane 
do użytku urządzenia, aby były 
one bezpieczne dla osób z nich ko-
rzystających. W przypadku zadań 
realizowanych dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy liczy 
się nie tylko praktyczne zasto-
sowanie inwestycji, ale także ich 
estetyczny wygląd.

Takim właśnie przepięknym 
placem zabaw mogą pochwalić się 
Gorenice. Przy Szkole Podstawowej, 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2016, powstał plac zabaw otoczony 
bezpieczną nawierzchnią. Wszystko 
w atrakcyjnej wizualnie kompozycji.

W Zawadzie natomiast, również 
ze środków, o których przeznaczeniu 
zadecydowali w głosowaniu miesz-
kańcy, powstała siłownia pod chmur-
ką. Oczywiście... Przetestowana.

Niedaleko Chaty Kocjana po-
wstał nowy odcinek drogi. Podjęta 
została decyzja o rezygnacji z po-
czątkowego zamysłu, aby wykonać 
tę drogę z nawierzchni asfaltowej, 
ponieważ pod nią znajdują się sieci 
dostarczające media do okolicznych 
domów. W przypadku ewentualnej 
awarii musi być zapewniona możli-
wość szybkiej rozbiórki nawierzchni. 
Zważywszy na szczególne miejsce 

w pobliżu Chaty Kocjana i Zamku 
Rabsztyn, kostka wygląda o wiele 
bardziej estetycznie.

Z nowych inwestycji cieszą się 
również druhowie OSP w Żuradzie 
i Zedermanie. Strażnica w tej pierw-
szej miejscowości zyskała zupełnie 
nową automatyczną bramę garażową 
oraz estetyczne pomieszczenia. W Ze-
dermanie cały budynek został podda-
ny termomodernizacji, dzięki czemu 
osiągnięty został efekt wizualny oraz 
energetyczny.

- Planując inwestycje na tere-
nie Gminy Olkusz godzę potrzeby 
wszystkich mieszkańców. Chciałbym, 
abyśmy dysponowali nieograniczo-
nym budżetem, który pozwoliłby na 
natychmiastową realizację całej listy 
oczekiwań. W obecnych warunkach 
finansowych nasze plany musimy roz-
kładać w czasie. Gwarantuję jednak, 
że wszystkie wnioski poddaję rzetelnej 
ocenie. Budujemy i modernizujemy 
nie tylko miasto, ale także nasze 
sołectwa, czego dowodzą ostatnie 
odbiory – mówi burmistrz Roman 
Piaśnik.

Dodatkowa akcja 
szczepienia lisów

powiat
SP�w�Olkuszu

Małopolski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii w Krakowie zawiada-
mia, że na terenie Województwa 
Małopolskiego w dniach od 18 
do 28 listopada 2016 r. zostanie 
przeprowadzona dodatkowa akcja 
ochronnego szczepienia lisów 
wolno żyjących przeciwko wście-
kliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykona-
ne za pomocą przynęt zawierających 
szczepionkę, zrzucanych z samolotów 
oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szcze-
pień zaleca się:

1) nie wypuszczać bez opieki 
psów i kotów, a w czasie spacerów psy 

prowadzić na smyczy i w kagańcu.
2) kontakt zwierząt domowych 

ze szczepionką należy zgłosić do naj-
bliższego lekarza weterynarii, w celu 
poddania zwierzęcia obserwacji,

3) nie dotykać, nie podnosić, 
a tym bardziej nie rozłamywać przy-
nęty, gdyż znajdująca się wewnątrz 
szczepionka jest w stanie płynnym 
i może dostać się do organizmu 
poprzez skaleczenia na rękach, spo-
jówkę oka lub błonę śluzową jamy 
ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką 
natychmiast zgłosić się do najbliższe-
go lekarza lub do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej,

Szczegółowych informacji do-
tyczących akcji szczepienia lisów 
udzielają Wojewódzki Inspektorat We-
terynarii w Krakowie oraz Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii w Olkuszu.

Cordis Nobilis 2016
olkusz
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Do 30 listopada można składać 
wnioski – propozycje kandyda-
tów - do VIII edycji Nagrody dla 
Osób Działających Na Rzecz Dobra 
Innych „Cordis Nobilis”. Nagrody 
Cordis Nobilis przyznawane są 
w celu szczególnego docenienia 
i wyróżnienia osób i organizacji 
związanych z Olkuszem, które 
działają na rzecz innych osób.

Kandydatów można zgłaszać 
w następujących kategoriach: ORGA-

NIZACJA, FILANTROP, WOLONTA-
RIUSZ, NAUCZYCIEL, OSOBA.Prawo 
zgłaszania kandydatów do nagrody 
przysługuje: organizacjom pozarzą-
dowym, innym osobom prawnym, 
kościołom i związkom wyznaniowym, 
osobom fizycznym (co najmniej 10 
osób). Wnioski wraz z dokładnym 
uzasadnieniem danej kandydatury 
prosimy składać w Punkcie Informa-
cyjno – Podawczym UMiG w Olkuszu 
do dnia 30 listopada 2016 r. Druki 
wniosków można odebrać w Wydziale 
Spraw Społecznych UMiG Olkusz 
pok. 316 tel. 32-626-01-66 lub 
pobrać w wersji elektronicznej.
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W Koszycach ze Stachem
koszyce

Agnieszka�Zub

W miniony wtorek w Koszy-
cach odbył się wernisaż otwierający 
wystawę prac Stanisława Stacha, 
olkuskiego malarza i dyrektora 
Galerii Sztuki Współczesnej BWA. 
W pięknych wnętrzach najstar-
szego na Słowacji Hotelu Bankov 
zaprezentowano ponad 50 obra-
zów artysty. Wśród przybyłych na 
wernisaż gości znalazł się m.in. 
były prezydent Słowacji Rudolf 
Schuster.

Wystawa w Koszycach niezwykle 
ważna indywidualna wystawa prac 
Stanisława Stacha. Znalazły się na 
niej obrazy pochodzące z lat 1993-
2016, które – trzeba to podkreślić 
– doskonale wkomponowały się 
w wyjątkowy charakter historycz-
nych wnętrz otwartego w 1896 roku 
hotelu Bankov. Wielbiciele malarstwa 

Stanisława Stacha doskonale wiedzą, 
że jest ono bardzo charakterystyczne. 
Bohaterami obrazów artysty są nasy-
cone kolorami dziwaczne, drapieżne 
stwory, zwierzęco-człowiecze formy, 
ptaki i ryby, ale również pejzaże, 
martwe natury i akty. Jak pisze 
w jednym z katalogów poświęconych 
twórczości artysty prof. Stanisław 
Tabisz: „Płótna Stanisława Stacha 
zawierają swoistą tajemnicę. Są może 
obsesyjne w swej formalnej struktu-
rze, czasami nadmiernie zgeometry-
zowane i odrealnione w zastosowanej 
deformacji czy tonacji kolorystycznej, 
ale silne w swym tajemniczym oddzia-
ływaniu i przekazie. Przypominają, że 
świat nie jest taki zwyczajny i prosty, 
że człowiek ma złożoną naturę i może 
szybko zamienić swą humanistyczną 
wrażliwość etyczną w zwierzęcy in-
stynkt przetrwania”.

Bogactwo tematów, gwałtowna 
kreska, optymizm połączony z pesy-
mizmem, elementy groteski i refleksji 
– to wszystko sprawia, że zwiedzający 

otwartą właśnie wystawę z pewnością 
będą mieli co podziwiać.

Na wtorkowy wernisaż przybyło 
wielu cenionych w środowisku kul-
turalnym Koszyc gości. Oprócz byłego 
prezydenta Słowacji Rudolfa Schus-
tera wystawę malarstwa Stanisława 
Stacha uświetniła swoją obecnością 
m.in. prezes Stowarzyszenia Polsko-
Słowackiego w Koszycach Stefania 
Gajdoš-Sikorska. Imprezę poprowa-
dzili dyrektor Galerii VEBA Dušan 
Štefan Baláž oraz dyrektor Hotelu 
Bankov Adriana Hurova. Relację 
z otwarcia wystawy będzie można 
zobaczyć w słowackiej telewizji RTVS 
Koszyce.

Serdeczna, przyjacielska atmos-
fera, miła dla ucha oprawa muzyczna 
wieczoru, a przede wszystkim wspa-
niała uczta duchowa z pewnością 
pozostaną na długo w pamięci przyby-
łych na wernisaż wielbicieli sztuki.

Wystawę można zwiedzać w li-
stopadzie i grudniu - Hotel Bankov, 
Dolny Bankov 2, Koszyce (Słowacja).

cIeślIn
Olgerd�Dziechciarz

Wieś na wschodzie gminy 
Klucze. Wywodzi się od nazwy 
osobowej - Cieśla. W dokumentach 
spotykamy także jako: Czesslin 
(1400), Czeslin (1470-80) i Cieslin 
(1629).

Legenda. Ponoć św. Stanisław, 
biskup krakowski, podróżując po 
diecezji, strudzony mył w tutejszej 
sadzawce nogi i odpoczywał. Tak przy-
najmniej głosi legenda, którą podaję 
za ks. Wiśniewskim. Na pamiątkę tego 
podania co roku, 8 maja, po sumie, 
ksiądz święcił wodę w owej sadzawce, 
którą przyjęło się nazywać imieniem 
świętego.

Początków tej wsi szukać należy 
przed 1400 r., ale raczej nie w cza-
sach św. Stanisława (XI w.). Była to 
wówczas włość szlachecka w parafii 
Chechło. W 1400 r. władała nią 
Katarzyna, żona Adama z Barwałdu. 
Wieś zastawiona jednak była za 50 
grzywien Bodzancie, Świętosławowi, 
Marcinowi i Stanisławowi z Modl-
nicy. W 1412 r. dziedzicem był tu 
niejaki Jan z Cieślina, po nim był 
Piotr (1419), kolejny Jan (1445). 
Około 1470 r. władał tą miejscowo-
ścią Marcin z Cieślina herbu Ostoja. 
Z pocz. II poł. XV w. pochodzi in-
formacja o istnieniu tu folwarku. 
W 1529 r. dziesięcinę wysokości 12 
grzywien pobierał pleban w Chechle. 
W roku 1564 właścicielem wsi był 
Mikołaj Krasowski herbu Szreniawa, 
a w 1581 Piotr Krassowski. 

W rejestrach komory celnej w Bę-
dzinie (z 1765 r.) mamy wzmiankę 
o jakimś kupcu z Cieślina, który 
wysłał do księstwa siewierskiego 1 
wóz mąki.

W tymże 1765 r. mieszkało tu 7 
osób narodowości żydowskiej, które 
podlegały kahałowi pilickiemu. 

Wieś została znacznie rozbudo-
wana przez starostę ostrzeszowskie-
go, Walentego Męcińskiego; w 1769 
r. liczyła 10 rodzin chłopskich, z któ-
rych cztery były oczynszowane. To był 
znaczny postęp, jeśli się weźmie pod 
uwagę, że w 1750 r., gdy należała do 
rodziny Łodzińskich, były tu tylko trzy 
rodziny poddanych, a tutejszy pose-
sor pisał: „nie masz kogo agrawować” 
(czyli opodatkować). 

W 1783 r. wieś liczyła 8 domów 
(folwark, młyn, tartak na Przemszy). 
Wedle wyliczeń z 1791 r. było tu 10 
domów (rok wcześniej było ich 19, 
ale to trzem z Huciskami) i 62 miesz-
kańców, z tego 5 Żydów (w karczmie). 
W tym czasie Cieślin był włością 
hrabiego Adama Męcińskiego, kasz-

telana spicymierskiego i starosty 
bodaczowskiego. Na zachód od wsi 
stała drewniana kaplica publiczna 
pw. św. Stanisława bpa.

W XIX w. Cieślin należał do 
gminy Ogrodzieniec, a parafia była 
w Chechle.

Konstanty Wolicki. Na początku 
lat 20. tegoż stulecia należał Cieślin 
do Konstantego Wolickiego. Ten zie-
mianin ur. się w 1792 w Krakowie, 
zm. prawdopodobnie 23 września 
1861 w Wiedniu; był przemysłowcem, 
mineralogiem, pozostawił po sobie 
pamiętniki. W latach 30-tych wartość 
jego dóbr w powiecie olkuskim oce-
niono na 487 493 złotych polskich. 
Konstanty Wolicki do spółki z Piotrem 
Steinkellerem założyli w 1822 r. 
hutę cynku „Joanna” w Niemcach k. 
Sławkowa, opodal pierwszej kopalni 
węgla kamiennego „Feliks”. Konstan-
ty Wolicki jest twórcą sanatorium 
w Ciechocinku. W 1823 zlecił badania 
tamtejszych wód solankowych. Wnet 
odkupił od Zawadzkiego dwie włóki 
ziemi wraz ze źródłami solanki, by po 
dwóch latach przekazać je bezintere-
sownie Skarbowi Królestwa Polskiego. 
Co więcej, zobowiązał się dodatkowo, 
że na koszt skarbu wybuduje warzel-
nie soli. Budowa została sfinansowa-
na ze środków publicznych. Zakład, 
w tym tężnie, uruchomiono w 1833 r. 
W 1836 r. urządzono pierwsze łazien-
ki. Rok 1836 jest oficjalną datą po-
wstania sanatorium w Ciechocinku. 
Z kolei z Jakubem Berksohnem zaczął 
Wolicki budowę barek. W Anglii za-
kupił dwa parowce: „Victory” i „Xiążę 
Xawery”, które w Rejestrze Lloyda 
miały Klasę A1. To pierwsze mające 
klasę Lloyd’s Register statki należące 
do polskiego armatora i pływające 
pod polską banderą (niestety, nie 
wiadomo jak ona wyglądała). Wolicki 
organizował też rejsu do Helu, ale 
niemieckie władze Gdańska skutecz-
nie mu te wycieczki uniemożliwiły, 
więc zwinął interes. Zajmował się 
też handlem zagranicznym (sprzedał 
do Indii 70 000 cetnarów cynku za 
1,7 miliona złotych, sprowadzał po 
konkurencyjnych cenach sól z Au-
strii, importował maszyny tkackie 
itd.). To Wolicki kupił w 1829 roku 
od władz zaborczych zamek w Oj-
cowie, a właściwie jego ruiny, które 
częściowo rozebrał; z pozyskanego 
kamienia zbudował w pobliżu dwa 
hotele, karczmę, browar. Sprzedał 
zamek w 1835 r. Udzielał się w po-
wstaniu listopadowego. W grudnia 
1830 roku mianowany generalnym 
intendentem armii. Szybko jednak 
udał się w misję dyplomatyczną do 
Francji, gdzie doprowadził do utwo-
rzenia Komitetu Polskiego, któremu 
przewodził generała Marie Josepha 
de La Fayette’a. Potem wyjechał 
z misją do Turcji, gdzie starał się 
doprowadzić do uznania przez rząd 
tego kraju władz Królestwa; bez 
skutku. W 1834 skonfiskowano jego 
wart ok. miliona złotych majątek. 
Późniejsze interesy Wolickiego nie 
były udane. Zmarł w zapomnieniu 
i biedzie w wiedeńskim szpitalu, 

w 1861 r. Wg monografisty olkuskiego 
dekanatu ks. Jana Wiśniewskiego 
Konstanty Leon Wolicki, a także jego 
zmarła w 1829 r. żona Augustyna 
Kermançon oraz córka Joanna Łucja 
Wolicka (zm. w 1850 r.), a być może 
także syn Tadeusz, pochowani są 
w krypcie pod kościołem w Cieślinie 
(patrz dalej: cmentarz).

W 1827 r. było tu 15 domów 
i 114 mieszkańców. W końcu XIX w. 
do tutejszych 24 osadników należało 
98 morgów gruntu.

W dwudziestoleciu międzywo-
jennym zbudowano w Cieślinie dom 
turysty. W połowie lat 50. XX wieku 
przeprowadzono elektryfikację Cieśli-

na i meliorację tutejszych łąk. W 1970 
r. powstała filia biblioteki. W 1976 r. 
zbudowano wodociąg, a w 1980 sieć 
gazową. Znajduje się tu Wiejski Dom 
Kultury (wzniesiony w 1969 r.).

W Cieślinie, w liczącej prawie 
sto lat parafii p.w. św. Stanisława 
Biskupa Męczennika (należą do niej 
także Golczowice, Kolbark i Krzywo-
płoty), gościł w listopadzie 1996 r. 
z jednodniową kanoniczną wizytą bp 
ordynariusz diecezji sosnowieckie ks. 
dr Adam Śmigielski. Odprawił mszę 
św. i modlił się przy grobie tutejszego 
proboszcza, sp. Ks. Jana Opałacza. 
Po raz kolejny jego eminencja ks. 
bp Adam Śmigielski odwiedził Cie-

ślin podczas dożynek 12 września 
1999 r. 

Cieśl in ucierpiał  znacznie 
w czasie powodzi w lipcu 1997 r. 
Obecnie wieś liczy ok. 300 miesz-
kańców.

Ciekawostka.  Z Cieśl inem 
w ostatnich latach życia związany 
był ks. Marcin Dubiel, malarz i rzeź-
biarz. Urodzony w 1900 r. w Wójczy 
(woj. kieleckie), był w gimnazjum 
w Kielcach, tam też ukończył se-
minarium duchowne (święcenia 
w 1928 r.). Podczas okupacji był na 
parafii w Porębie Dzierżnej), gdzie 
przeżył pacyfikację tej miejscowości 
7 sierpnia 1944 r. Z Poręby trafił do 

Cieślina. Tu zmarł 11 maja 1986 r. 
Pozostawił po sobie pełne autentyzmu 
obrazy z życia parafii, w których był 
z posługą (wstrząsający cykl obra-
zów z pacyfikacji Poręby Dzierżnej), 
betonowe rzeźby świętych w Porębie 
Dzierżnej, Cieślinie itd. Liczne jego 
prace znajdują się kolekcji p. Kościń-
skich w Olkuszu.

W Cieślinie mieszka malarz, 
specjalizujący się w pastelach, Ma-
riusz Połeć. Urodzony w Krakowie, 
w 1965 r. Uczęszczał do Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Kra-
kowie. W 1988 r. skończył Studium 
Reklamy w Katowicach. Działalno-
ści artystycznej nie ogranicza do 

malarstwa pastelowego czy olejne-
go, uprawia fotografie, happening, 
grafikę komputerowa, projektuje 
wnętrza. Inicjator i współzałożyciel 
Olkuskiej Galerii OKNO. Założyciel 
Artystycznej Grupy 9-sił w Kluczach. 
Organizator wielu plenerów i wystaw, 
m.in. „Rodaki”, „Klucze”, „Pustyn-
ne Impresje”, „OKO”, „24 godziny 
z życia Olkusza w Unii Europejskiej”, 
„Śladami przeszłości”, plenerów 
Brandysówka, Bardejov, i im. ks. Du-
biela w Cieślinie (I edycja w 2012 r.). 
Członek Związku Artystów Plastyków, 
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich 
w Nowym Sączu. Laureat Olkuskiej 
Nagrody Artystycznej dla animatora. 
Ma na koncie dziesięć happeningów: 
Zapładniających Sztuką, Dziewica I, 
II, III i IV, „Bałwany wszystkich krajów 
łączcie się”’ (komentarz do sytuacji 
politycznej w kraju – artysta ulepił 
bałwana na olkuskim rynku), „Mar-
cowe Śniadanie”’ i „I Halowe Mistrzo-
stwa Małopolski w chwytaniu muchy” 
(happening poświęcony Jarosławowi 
Haszkowi, autor happeningu uho-
norował statuetką „Złotej Muchy”’ 
olkuskich felietonistów za teksty 
komentujące wydarzenia z lokalnej 
polityki), „Prowokacja”, „40-lecie 
czerwonego kapturka” i performance 
„Gra w windzie o ...” .W swoim do-
robku ma kilka nagród i wyróżnień, 
II nagroda na Obraz Małopolski 
2000 Kraków, I nagroda w konkursie 
Dzieła Mistrzów w kategorii kopia 
2001 Kraków, I nagroda na kartkę 
pocztową (Obraz Małopolski – Kraków 
2002).. Miał ok. ćwierć setki wystaw 
indywidualnych i brał udział w kil-
kudziesięciu wystawach zbiorowych, 
także poza granicami kraju.

Zabytki i inne atrakcje  
turystyczne

Na uwagę zasługuje stojący 
w tej wsi na postumencie kamienny 
niespełna 1,5 m posąg św. Jana 
Nepomucena z II połowy XVIII lub 
pocz. XIX w. Rzeźba wykuta w wa-
pieniu pińczowskim przez nieznanego 
nam z nazwiska autora pochodzi 
najprawdopodobniej z warsztatu 
krakowskiego.

Młyn. W Cieślinie, przy stawach, 
wznosi się wymurowany z wapienia 
jurajskiego i czerwonej cegły młyn. 
W ścianie szczytowej zbudowanej 
z białego wapienia wstawione są czer-
wone cegły, które tworzą inicjał jedne-
go z pierwszych właścicieli młyna (S. 
W.) oraz rok jego budowy, czy bardziej 
rozbudowy (1893). Pierwszym wła-
ścicielem tego majątku był bowiem 
Fryderyk Chensoldt (lub Hensoldt), 
który w 1893 r. sprzedał go Smocho-
wiczowi Wrocławskiemu (w źródłach 
występuje też pod imieniem Simcha; 
to od jego imienia i nazwiska inicjały 
na ścianie). Na przełomie XIX i XX w. 
zatrudnionych tu było 9 robotników. 
W 1910 r. właściciele młyna zostali 
napadnięci przez bandytów, pobici 
i okradzeni, o czym pisała ówczesna 
prasa. Po śmierci Simchy Wrocław-
skiego w 1912 r., majątek z młynem 
odziedziczyły jego dzieci. W tym 

samym roku miał tu miejsce pożar. 
W 1913 r. nabył go Josek Lejbek 
Salomon, który odbudował budynek 
po pożarze. Potem jego właścicielami 
była m.in. rodzina Kwiatkowskich. Po 
1945 r. młyn został upaństwowiony 
i należał do Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Kluczach. 
Działał do lat 90-tych. 

Kościół parafialny z 1923 r. p.w. 
św. Stanisława Męczennika (budowę 
rozpoczęto w 1918 r.. Wewnątrz m. 
in. organy zbudowane około 1930 
r. przez Stanisława Krukowskiego 
z Piotrkowa Trybunalskiego.

Na tutejszym cmentarzu najstar-
sze nagrobki pochodzą z 1936 r. Jerzy 
Abramski pisze jeszcze o kaplicy 
w Cieślinie: „Koło sadzawki w Cieśli-
nie znajduje się modrzewiowa kaplica, 
pod kaplicą były groby zawierające 
dwie trumny z miedzi. Napisy na 
jednej trumnie są zniszczone i trudne 
do odczytania. W drugiej trumnie 
złożono zwłoki Augustyny Wolickiej 
ur. 15 sierpnia 1800, zm. 18.06.1829 
roku oraz Konstantego Wolickiego” 
(za J. Abramski - „Cmentarze Zagłę-
bia Dąbrowskiego i ziemi zawierciań-
skiej”). Autor raczej nie był w miejscu, 
które opisuje, a do tego ma „nieco” 
przestarzałe dane (zapewne z pracy 
ks. Wiśniewskiego, który swoją mo-
nografię kościołów ziemi olkuskiej 
opublikował w 1933 r., i nie napisał 
w niej jasno, czy kaplica istnieje 
jeszcze, czy nie). A tymczasem kaplica 
została rozebrana między 1918-1923 
r., a w jej miejsce zbudowano obecny 
kościół. Pozostał po niej sklepiony 
grób i dwie trumny z miedzi: „Jedna 
chciwie na łup ręka ludzka otworzyła. 
W niej leżą szczątki ludzkie butwieją-
ce z wilgoci i grzyba, który się w tym 
grobie zagnieździł” - pisał obrazowo 
ks. Wiśniewski. Jedna z trumien 
należała do Augustyny z Kiernas-
sonów Wolickiej, druga do jej męża 
Konstantego. Miała być jeszcze jedna 
trumna, drewniana, zupełnie ze-
psuta, w której pochowana była ich 
córka mała Łucja. Tekst na trumnie 
Augustyny Wolickiej, częściowo tylko 
przytoczony przez J. Abramskiego 
kończy się zdaniem: „W ciągu całego 
życia była wzorem naydoskonalszym 
cnót wszystkim a w piętnastoletniem 
pożyciu małżeńskim jedynem szczę-
ściem męża i rodzeństwa”. Tekst na 
miedzianej trumnie raczej obala tezę 
o związku owych ludzkich szczątków 
z legendarnym romansem rycerza 
i córki dziedziców Kwaśniowa. Legen-
dę drukujemy poniżej.

Kilka słów  
o Cieślinie
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOl-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

R E K L A M A

Twoja reklama 
już od 

42,40 zł*
*cena netto

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.791377551, 32 3071234.

KuPiê - SPRzeDAm
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena - 60 gr./szt. (do nego-
cjacji). Tel.(796)177027.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis narciarski, serwis, rtv-
agd, artyku³y satelitarne, komórki, 
nawigacje, po¿yczki. Plac Tar-
gowy. Tel.(502)261113.

uSługi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termo-

bindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074.

FiNANSOWO - PRAWNe

=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.
=Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel.(512)777884.

=Po¿yczki i odd³u¿anie (zaleg³y 
czynsz, komornik, dowolny cel). 
Tel.(600)796726.

Kancelaria Prawno-Finansowa 
Sudlex, ul. Augustiañska 8, 

Olkusz. 
Œwiadczymy us³ugi doradztwa 
prawnego, w szczególnoœci: 

-przygotowujemy opinie prawne 
z gwarantowan¹ cen¹ 39 z³, 

-sporz¹dzamy pisma procesowe 
i urzêdowe, 

-pomagamy w otwarciu 
dzia³alnoœci gospodarczej, 
-oferujemy sta³¹ obs³ugê  
prawn¹ przedsiêbiorców,

-tworzymy regulaminy  
dla sklepów internetowych  

oraz dokumentacjê wymagan¹ 
przez GIODO.

Kontakt: Tel.(607)426076, 
olkusz@sudlex.pl

OKOLiczNOœciOWe

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania 
w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.

=WESELA- obs³uga muzyczna 
-DJ, prezenter- imprezy 
okolicznoœciowe- zawodowo. 
www.pbmuzyka.pl.  
Tel.(501)384356.

mOTORyzAcjA
=OLeje, FiLTRy, AKceSORiA 
i PROFeSjONALNe NARzêDziA 
SAmOchODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=AuTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AuTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, serwis. Bogucin 
Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.

=Autoskup - ka¿de.  
Tel.(799)940745.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

NieRuchOmOŚci

DziA³Ki i gRuNTy

=Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 
o pow. 14,03 ar. Zalesie Golczo-
wickie. Tel.(665)660000.

LOKALe uŻyTKOWe

=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.

PRAcA
=Przyjmê do pracy kierowcê 
z kat. C, operatora koparko-
³adowarki, pracowników budow-
lanych. Tel.(604)292970.
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. Ofe-
rujemy wysokie zarobki. Prome-
dica24, Kraków ul. Basztowa 3. 
Kontakt: Tel.(506)289107.
=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, równie¿ 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Umyjê okna. Tel.(698)994735.
=Przyjmê kierowcê na trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(784)980707.
=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Cieœla, murarz szuka pracy.  
Tel.(661)874382.
=Zatrudniê Pani¹ po 50-ce 
lubi¹c¹ handel. Tel.(737)444808 
po 18.00.

RóŻNe
=Stoisko nr 3 poleca: d¿insy 
ocieplane polarem, ciep³e 
sztruksy, zimowe kurtki, niety-
powe rozmiary. Zapraszamy, 
Targowisko, ul. S³awkowska, wt, 
pt, sob do 14.00.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

Ewa Liska-Markiel dr n. med. alergolog, larnyn-
golog. Testy pokarmowe, inhalacyjne, odczula-
nie. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Środy w godz. 13-17.

CHIrUrg
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, 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. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00. 

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 32 645 54 97.

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek 15.30 - 18.00.  
Rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.  
www.gal-med.com

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPlER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIrUrg ortopeda
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

Waldemar Pasich, specjalista ortopeda trauma-
tolog, specjalista medycyny sportowej, USG 
narządu ruchu. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 
Pon. 16:30-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 
604 489 612.

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.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. j. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.

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, pn.-pt. 10-18,  
sob. 10-13.

dermatolog
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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

DIEtEtYK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Zastawnik, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne 
w jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

EnDoKRYnoloG
Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog. 
USG tarczycy. Przyjmuje w pon. po wcześniejszej 
rej. tel: 32 645 44 70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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

GInEKoloG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 

Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 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.

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek 
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
608 681 422. www.gal-med.com

ImmUnolog
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

KaRDIoloG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, holter ciśnieniowy, holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, EChO SERCA, 
USG, DOPPlER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.
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. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż lek. med., 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 17.00–19.00.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAl-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., 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 od 
15.30.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAl-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

logopeda
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.
Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
LoogoMOWA - Pracownia logopedyczna 
mgr Katarzyna Knopik – logopeda metody kra-
kowskiej. Gabinet mobilny (dojazd do pacjenta). 
Kontakt: 510 871 776  www.loogomowa.pl
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

masa¯Ysta
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

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.
Studio Venus, dr n. med. Joanna Sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7,  
Tel. 501 310 050.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

mEDYCYna spoRtowa
Barbara Banyś, lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej  – kwalifika-
cja do uprawiania sportu do 23 r.ż, Olkusz ul. K. 
K. Wielkiego 64, tel. 570 120 117, 32 645 44 70.

nefrolog
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog. 
leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

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
Łukasz Janeczko lek. med., 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. SOBOTA 09:00–13:00. 

neUrolog
Barbara Banyś, specjalista neurologii, specjalista 
rehabilitacji medycznej, lekarz sportowy – KON-
SUlTACjE: Olkusz ul. K. K. Wielkiego 64, wtorki 
godz:16-18, tel. 570 120 117, 32 645 44 70. 

Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11 
(zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-11, wt., czw. 
16-17. Rejestracja tel. 696 024 735.

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPlER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPlER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

oKUlIsta
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.  
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.

Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.

„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

onKoloG
Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. jana Kantego 28. Tel. 
32 754 35 22.

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

pedIAtra
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 leczeni 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. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
hOlTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

psYCHIatRIa  
/ psYCHotERapIa
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw., pt. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. 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
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz. Tel. 693 697 592.
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHaBIlItaCja
Ilona Cudejko, NDT-BOBATh dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Centrum Rehabilitacji VITAL+MED (jerzmano-
wice). Kompleksowa rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Terapia metodą m.in. NDT- Bobath.  
Mc Kenzie, PNF. Masaże, krioterapia, Fala ude-
rzeniowa, laser wysokoenergetyczny. Tel. 500 478 
004, www. evitalmed.pl
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, mgr fizjoterapii, w trakcie  
doktoratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna.  
leczenie bólu. McKenzie. Terapia Manualna. 
Olkusz, K.K.Wielkiego 54A. Tel. 885628627  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATh dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).
Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. 
Udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SlA, 
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach, 
wypadkach, masaż leczniczy kręgosłupa. Reha-
bilitacja w przychodni GAl-MED lub wizyty 
domowe. Tel. 505 503 249. www.an-medic.pl
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

staCja DIalIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

stomatologIa
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.
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.
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.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. 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  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rejestracja tel. w godz. pracy  
32 641 31 55. Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20,  
pt. 8.30-14. Kontrakt z NFZ.

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 9-12.

terapIe
Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

terapIe natUralne
Studio Venus, Katarzyna Strojna bioenergotera-
peuta. Masaże, terapie naturalne, refleksotera-
pia, klawiterapia. Świecowanie, konchowanie, 
masaż dźwiękiem mis tybetańskich. Olkusz, 
Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

Uroda
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

Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, mezo-
terapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, 
peelingi, cellulologia, makijaże i inne... Olkusz, ul. 
Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58 www.milena-uroda.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące 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

ALERGO-MED Instytut Zdrowia, Urody i Pięk-
nego Ciała. Depilacja laserowa najlepszym 
laserem diodowym na rynku Med Beauty w 
technologii light Sheer, odchudzanie i modelo-
wanie sylwetki: Kuma Shape 3 (najnowocześniej-

sza endermologia na rynku 3w1), kriolipoliza, 
mezoterapia igłowa, karboksyterapia, opalanie 
natryskowe SunFX, manicure i pedicure żelowy 
oraz hybrydowy, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, sonoforeza, lipoliza iniek-
cyjna, Nici (PDO, screw, barb 4d, haczykowe), 
powiększanie ust. Wszystkie urządzenia z certy-
fikatem medycznym CE. K.K.Wielkiego 28 (Przy-
chodnia obok Skarbka 1 pietro) 32-300 Olkusz, 
tel. 511998966 www.alergo-med.pl

Studio Venus, depilacja laserowa, carboxytera-
pia, lipodermologia, zamykanie naczynek, zabiegi 
pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Krakow-
skie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

Urolog
Ewa Czapkowicz lek. med., 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 15.30–19.00.

Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

Usg
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka lekar-
ska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel.  
32 645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPlER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPlER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIąTEK 09:00–
12:00. 

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. 

DYŻURY
aptEK

o l K U s Z harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

18-11-2016 Piątek ul. Buchowieckiego 15 a

19-11-2016 Sobota ul. Orzeszkowej 22

20-11-2016 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 60

21-11-2016 Poniedziałek ul. Sławkowska 13

22-11-2016 Wtorek ul. Nullo 2

23-11-2016 Środa ul. Krakowska 16

24-11-2016 czwartek Al. 1000-lecia 17
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KALENDARIUM
18 listopada
= 15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 15:00 - 17:00 Teatr Niepełnosprawnych - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 15:30 - 17:10 Trolle (3D DUBBING) - Kino 
„Radość” Wolbrom
= 16:00 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci - Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
= 17:00 - 18:30 Sekretne życie zwierzaków domo-
wych (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek” Olkusz
= 17:00 - 19:00 Teatr Seniora w integracji z mło-
dzieżą - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
= 17:30 - 19:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
= 18:00 - 19:30 Warsztaty z capoeiry - DK „Hutnik” 
Jaroszowiec
= 18:00 - 19:30 Wernisaż wystawy prac malarskich 
- Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
= 18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 19:00 - 21:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek” Olkusz
= 19:00 - 21:00 Koncert zespołu Baciary - MOK 
Bukowno
= 20:00 - 22:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

19 listopada
= 10:00 - 18:00 Mistrzostwa Polski we Freestyle 
Football - Hala MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1A
= 14:30 - 16:30 Wołyń (2D Pl) - Kino „Zbyszek” 
Olkusz
= 15:00 - 19:00 Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitalna
= 15:30 - 17:10 Trolle (3D DUBBING) - Kino 
„Radość” Wolbrom
= 17:00 - 18:30 Sekretne życie zwierzaków domo-
wych (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek” Olkusz
= 17:30 - 19:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
= 19:00 - 21:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek” Olkusz
= 20:00 - 22:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

20 listopada
= 12:00 - 14:00 72. rocznica pacyfikacji Boru 
Biskupiego - Bór Biskupi
= 14:30 - 16:30 Wołyń (2D Pl) - Kino „Zbyszek” 
Olkusz
= 15:00 - 17:00 I liga piłki ręcznej: SPR Olkusz - 
MTS Kwidzyn - Hala MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1A
= 15:30 - 17:10 Trolle (3D DUBBING) - Kino 
„Radość” Wolbrom
=  16:00 - 20:00 Kino MOK Bukowno - MOK 
Bukowno
= 16:30 - 22:00 Wyjazd do NOSPR w Katowicach 
- Katowice
= 17:00 - 18:30 Sekretne życie zwierzaków domo-
wych (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek” Olkusz
= 17:30 - 19:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
= 18:00 - 20:00 Koncert papieski w olkuskiej bazy-
lice - Bazylika św. Andrzeja
= 19:00 - 21:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek” Olkusz
= 20:00 - 22:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

21 listopada
= 09:30 - 13:00 Igrzyska Powiatowe Szkół Podsta-
wowych - Turniej Gier i Zabaw - Hala MOSiR Olkusz, 
ul. Wiejska 1A
= 15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 16:00 - 17:00 Język niemiecki dla Seniora - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska

= 16:00 - 17:00 Klub Zdrowia i Urody - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Senio-
rzy - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
= 16:30 - 17:30 Pomoc w odrabianiu lekcji - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
= 16:30 - 18:00 Zajęcia wokalno-aktorskie - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 17:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 17:00 - 18:30 Sekretne życie zwierzaków domo-
wych (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek” Olkusz
= 17:00 - 18:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowo-
czesnego - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 17:15 - 18:15 Zajęcia komputerowe dla począt-
kujących - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 19:00 - 21:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek” Olkusz
= 20:30 - 21:30 Zumba - Klub „Kubuś” ul. Batalio-
nów Chłopskich 2, os. Słowiki

22 listopada
= 08:00 - 17:00 Międzypokoleniowy Kącik Kom-
puterowy - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 14:00 - 15:40 Trolle (3D DUBBING) - Kino 
„Radość” Wolbrom
= 14:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 15:30 - 17:00 Klub matki i dziecka - Klub „Krecik” 
ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
= 15:30 - 16:30 Koło podróżnicze - Klub „Krecik” 
ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
= 16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Senio-
rzy - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
= 16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 16:45 - 20:00 Język angielski - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 17:00 - 18:30 Sekretne życie zwierzaków domo-
wych (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek” Olkusz
= 17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 17:15 - 18:30 Muzyczna uczta - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 17:30 - 19:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
= 18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 19:00 - 21:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek” Olkusz
= 20:00 - 22:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

23 listopada
= 08:30 - 10:00 Piękna i Bestia - MOK Olkusz
= 10:15 - 11:40 Piękna i Bestia - MOK Olkusz
= 12:45 - 14:00 Świat Bruna Schulza - MOK 
Olkusz
= 15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 15:00 - 19:00 Wspólne Śpiewanie - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 15:30 - 17:10 Trolle (3D DUBBING) - Kino 
„Radość” Wolbrom
= 16:00 - 17:00 Joga dla Seniorów - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 16:00 - 16:40 Język rosyjski dla dzieci - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
= 16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Senio-

rzy - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
= 16:30 - 17:30 Pomoc w odrabianiu lekcji - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
= 16:30 - 18:00 Zajęcia wokalno-aktorskie - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 17:00 - 18:30 Gdzie mieszka sztuka - MOK 
Olkusz
= 17:00 - 17:40 Język rosyjski dla dorosłych - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
= 17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 17:30 - 19:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
= 18:00 - 19:30 Akademia Malucha - Dwór w Bole-
sławiu, ul. Główna
= 20:00 - 22:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

24 listopada
= 14:30 - 16:00 Akademia Malucha - Dwór w Bole-
sławiu, ul. Główna
= 15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
= 15:30 - 17:10 Trolle (3D DUBBING) - Kino 
„Radość” Wolbrom
= 16:00 - 18:00 Korepetycje z matematyki - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Senio-
rzy - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
= 16:15 - 17:15 Plastyka dla dzieci - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 16:20 - 17:15 Trening obwodowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 16:30 - 18:30 Warsztaty tworzenia biżuterii 
techniką Alu Deco - MOK Bukowno
= 17:00 - 23:00 Arszenik i stare koronki - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska / 
Kraków
= 17:00 - 19:00 Spotkanie Kół Wędkarskich Nr 1 
i Nr 2 PZW - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
= 17:00 - 19:00 Wykład w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - MOK Olkusz
= 17:30 - 19:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
= 19:30 - 20:30 Latin Dance - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
= 20:00 - 22:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

25 listopada
15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
- Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” ul. 
Legionów Polskich, os. Pakuska
15:00 - 17:00 Teatr Niepełnosprawnych - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
16:00 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci - Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
17:00 - 19:00 Teatr Seniora w integracji z mło-
dzieżą - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
17:00 - 18:40 Trolle (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek” 
Olkusz
18:00 - 19:30 Warsztaty z capoeiry - DK „Hutnik” 
Jaroszowiec
18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
19:00 - 21:30 Kiedy kota nie ma... - DK Wolbrom
19:00 - 21:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Zbyszek” Olkusz

Turniej Charytatywny „Wywalczyć 
lepsze dnia dla Julii Michoń”

Julia urodziła się z ciężką wadą serca. Przeszła już dwie operacje 
kardiochirurgiczne. Podczas pierwszej doszło do komplikacji i ser-
duszko Julki przestało bić, przez co doszło do niedotlenienia mózgu, 
czego skutkiem jest mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. 
Niezbędne są teraz bardzo kosztowne rehabilitacje. Jednak Julka i jej 
rodzice nie poddali się - dalej walczą! A my musimy im w tym pomóc. 
W tym celu zbierzmy się wszyscy 26 listopada na charytatywnym turnie-
ju piłki halowej organizowanym dla Julki, podczas którego każdy będzie 
mógł wziąć udział w licytacjach i pomóc rodzinie dziewczynki. Podczas 
wydarzenia będą również organizowane atrakcje dla dzieci.

SOBOTA, 26. LISTOPAD 2016 
 16:00 - 19:00

HALA MOSIR OLKUSZ,  
UL. WIEJSKA 1A
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R E K L A M A
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2 Zdrowie i Uroda

R E K L A M A

Nawet „najdoskonalsze” diety świata nie zapewnią 
nam zdrowia i harmonii jaką zapewni nam ruch. Ciało 
jest stworzone aby biegać, skakać, rozciągać się. 
Treningi cardio spalają tkankę tłuszczową (jogging, 
fitness) budują nasza siłę, wytrzymałość, szybkość, 
refleks, siłownia wzmacnia ciało,  joga wyrabia nawyk 
prawidłowej postawy, kształtuje gibkie ciało, pobudza 
mięśnie głębokie, masuje organy wewnętrzne, działa 
„antygrafitacyjnie” (np. na mięśnie dna miednicy).  

Skąd więc tak częsty problem z „poruszeniem” 
tematu. Wciąż boimy się starości, rzekomych chorób, 
cierpimy z powodu bólu placów, narzekamy na słabą 
odporność. Wiele chorób to choroby cywilizacyjne wy-
nikające z niepoprawnej postawy ciała, złego odżywiania 
i chyba najistotniejszy z nich wszystkich, cichy zabójca 
stres. Stres „zbiera żniwa” w układzie immunologicz-
nym, układzie sercowo-naczyniowym, przyczynia się 
do  nerwic, poczucia lęku oraz alienacji. Ma związek 
z chorobą Hashimoto, zaburzeniami odżywiania czy też 
snu. Redukcja stresu to redukcja ryzyka zawału serca, 
udaru, walka z lękiem czy depresją. Wydawać by się 
mogło, iż w naszej kulturze brak umiejętności myślenia 
przyczynowo skutkowego, nie mamy czasu na 3-4 go-
dziny, jakiejkolwiek formy ruchu, dziennie ale spędzamy 
godziny przed komputerem czy telewizorem. Wolimy bać 
się starości zabezpieczając w ciąż przyszłość materialną 
zamiast znaleźć czas na spacer. 

Ale cofnijmy się do początku. Człowiek zdrowy 
oddycha 16-18 razy na minutę, a wdech i wydech trwają 
od 4 do 6 sekund. W sytuacji stresu liczba ta maleje, 
oddech staje się niespokojny, płytki, przyspieszony, 
można rzec „potargany”. Płytki oddech wysyła do ciała 
informacje o zagrożeniu, przez co tętno i poziom związ-
ków chemicznych w organizmie wzrasta. 

Tak jak nieregularny oddech jest objawem stresu, 
tak też oddech płynny i głęboki wpływa na spokój 
umysłu, wyciszenie myśli oraz emocji. Głęboki oddech 
przez nos pomaga w utrzymaniu równowagi układu 
przywspółczulnego i współczulnego w ciele, wzmacnia 
równowagę między lewa a prawa półkulą. Świadomy 
rytm oddechu nadający również rytm naszemu sercu 
to źródło zdrowia ale i ogromnej świadomości wła-
snego ciała i jego potrzeb. Płynne ruchy połączone 

z oddechem (joga, tai-chi, Qigong) budzą i równoważą 
ciało i umysł. Podczas ćwiczeń oddychamy głęboko 
poprzez nos dostrajając się do potrzeb swojego ciała, 
jednostajny skoordynowany z ruchem oddech wzbudza 
częstotliwość fal mózgowych alfa (intuicje) co pozwala 
nam lepiej rozumieć Siebie i własne potrzeby fizyczne 
oraz te psychiczne, przez co jesteśmy wstanie sami dla 
siebie być oparciem w wielu sytuacjach. 

Dzięki uprzejmości Aleksandy Ziarnik

Początkiem ruchu  
jest oddech….
n  Ale zanim o początkach ….. większość z Nas pamięta kolorowe 
jak na ten czas plakaty przedstawiające produkty żywnościowe 
zalecane dla utrzymania dobrego zdrowia, dziś nie wygląda już 
ona tak samo, ponieważ aktywność ruchowa została wpisana 
w nową piramidę żywienia USDA (Ministerstwo Rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych). 
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n  Jesień to najlepszy czas na 
gruntowną regenerację skóry, 
aby cieszyła nas swoim pięknem 
przez cały nadchodzący rok. 
W pierwszym kroku należy ją 
oczyścić  najlepiej peelingiem 
chemicznym głębokim, następ-
nie  nawilżyć, odżywić i pobu-
dzić do lepszej pracy  najlepiej 
serią zabiegów mezoterapii.

Potocznie „Wampirzy lifting”, a medycznie „osocze 
bogatopłytkowe (PRP)”, to preparat uzyskiwany z naszej 
krwi, całkowicie bezpieczny, zawierający dużą ilość 
czynników wzrostu stymulujących komórki naszej skóry 
do intensywnej regeneracji. 

Moda na „wampirzy lifting” przywędrowała do Polski 
ze Stanów Zjednoczonych. Celebrytki między innymi 
Kim Kardashian, Bar Refaeli, Joanna Krupa i Angelina 
Jolie to kobiety piękne, świadome swojej wartości. One 
już wybrały i doceniły jego zalety. Chwalą się zdjęciami 
na portalach społecznościowych. Rodzimą celebrytką, 
która również postanowiła się pokazać tuż po zabiegu, 
jest Agnieszka Włodarczyk.

Skąd nazwa „wampirzy lifting”
Wampirzyce są zazwyczaj zjawiskowo piękne. 

Wszystkie. Bez wyjątku. A wampiry potrzebują do życia 
krwi. W mediach funkcjonuje przekonanie, że jest to 
zabieg polegający na podaniu własnej krwi. Skojarzenie 
z wampirami byłoby więc jak najbardziej na miejscu, 
gdyby nie fakt, że w czasie zabiegu podajemy nie krew 

pełną, tylko osocze uzyskane po jej odwirowaniu. To 
właśnie w odwirowanym osoczu mamy wysokie stężenie 
płytek krwi dlatego – OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE. 
W rzeczywistości więc jest to zabieg polegający na 
podawaniu własnego osocza techniką mezoterapii.

 Podczas tego zabiegu nie uzyskujemy efektu 
„klasycznego” liftingu czyli podniesienia. Efektem jest 
napięcie skóry. Niemniej jednak nazwa przylgnęła, 
obiegła cały świat i obecnie „wampirzy lifting” to  nazwa 
chroniona patentem opisująca oryginalny zabieg Rege-
neris , który wykonujemy za pomocą certyfikowanych 
zestawów szwajcarskiej firmy Regenlab RegenACR. Na 
świecie zabieg Regeneris wykorzystuje się w medycynie 
estetycznej od 2003 roku.

Dla kogo przeznaczony jest ten zabieg?
Dla każdego. Jeżeli zauważyłaś, że Twoja skóra 

straciła napięcie i gęstość, nie ma blasku, dodatkowo 
pojawiły się drobne zmarszczki i przebarwienia, które 
bardzo nas postarzają oraz że wszystkie dotychczasowe 

metody dbania o skórę nie przynoszą efektu  to zabieg 
dla Ciebie. Oddaj swoją skórę w ręce lekarza medycyny 
estetycznej.

Efekty
Efektem zastosowania serii zabiegów z wykorzysta-

niem osocza bogatopłytkowego jest poprawa elastycz-
ności, struktury, napięcia i gęstości skóry, wygładzenie 
drobnych zmarszczek oraz odmłodzenie i ujednolicenie 
kolorytu skóry. Skóra staje się lepiej ukrwiona, a procesy 
odnowy przebiegają w niej znacznie szybciej. W efekcie 
skóra staje się gładsza i wyraźnie młodsza, a twarz 
nabiera blasku. 

W przypadku leczenia nadmiernego wypadania 
włosów regeneracja i stymulacja komórek skóry po-
woduje odrost większej ilości i mocniejszych włosów. 
zabieg sprawdza się zarówno u kobiet jak również 
u mężczyzn we wczesnej fazie łysienia. 

Jednorazowo czy w serii?
Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym może być 

zabiegiem jednorazowym zwłaszcza u kobiet ok. 30 r.ż. 
Jednak żeby efekty utrzymały się dłużej wskazana jest 
seria zabiegów 2 3 razy co 4 tygodnie. Musimy pamiętać, 
że im skóra jest starsza, tym jej możliwości regenera-
cyjne są mniejsze dla dobrego efektu można wówczas 
połączyć zabieg np. z niciami PDO. Najlepiej jednak 
wspólnie z lekarzem medycyny estetycznej, po konsulta-
cji, ustalić plan działań. Najważniejsze jest indywidualne 
podejście tylko wówczas uzyskujemy optymalne efekty.

Na czym polega zabieg?
Zabieg z użyciem Regeneris przeprowadzany 

w gabinecie to proces dosyć szybki. W pierwszej fazie 
lekarz pobiera niewielką ilość (8 – 24 ml) Twojej krwi 
do specjalnych probówek, które następnie poddaje się 
wirowaniu w specjalnej wirówce. W ciągu 5 minut na-
stępuje oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza 
zawierającego płytki krwi. Następnie po znieczuleniu 
specjalnym preparatem podajemy osocze techniką 
mezoterapii do skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, skóry 
owłosionej. Po zabiegu twarz jest podrażniona. Ma kolor 
czerwony, widoczne są minimalne nakłucia. Zaczerwie-
nienie ustępuje dość szybko, mogą pozostawać małe 
„siniaczki” po wkłuciach te goją się znacznie wolniej, 
ale można je zamaskować podkładem…

Po ok. dwóch tygodniach można zauważyć pierwsze 
oznaki poprawy kondycji naszej skóry. To zawsze cieszy 
Wykonanie pełnej serii zaspokaja potrzeby naszej skóry 
na rok, czasem dłużej… Oryginalny zabieg Regeneris 
wykonują najlepsze gabinety medycyny estetycznej na 
świecie i w Polsce. W Olkuszu jest to możliwe od 2013 
w moim gabinecie. Serdecznie zapraszam. 

Więcej informacji o zabiegu oraz lista rekomendowanych 
gabinetów wykonujących zabieg: regeneris.pl

Dzięki uprzejmości Moniki Żuchowicz-Gil

„Wampirzy lifting”- łyk piękna dla Twojej skóry
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n  Ciało człowieka zbudowane 
jest z wielu komórek i elemen-
tów, które są ze sobą niero-
zerwanie połączone i tworzą 
całość. Prawidłowe ich funkcjo-
nowanie jest współzależne. Ból 
dokuczający w jednym miejscu 
może mieć źródło w zupełnie 
innej części ciała.

Z powodu uwrażliwienia w ośrodkowym układzie 
nerwowym, człowiek może odczuwać ból płynący 
z jednego nadwrażliwego obszaru – punktu spustowego, 
w miejscu odległym od rzeczywistego źródła bólu.

Punkty spustowe -  niewielkie nadwrażliwe obszary 
w obrębie brzuśca mięśniowego lub powięzi mięśnia. 
Pod wpływem nacisku występuje tkliwość oraz ból 
mający charakter promieniujący albo rzutowany. 

Aktywny punkt spustowy – wywołuje ból we wszyst-
kich pozycjach dnia codziennego, zaczynając od aktyw-
ności mięśniowej poprzez stanie, aż do spoczynku.

Ukryty punkt spustowy – wykazuje bolesność tylko 
poprzez palpację.

Bezpośrednią przyczyną powstawania punktów 
spustowych są urazy i naciągnięcia, a także przeciążenia 
mięśni. Mogą one także powstawać pod wpływem czyn-
ników psychologicznych. Jako przykład możemy podać 

sytuacje stresowe, kiedy to mięśnie są bardzo napięte. 
Duży wpływ na powstawanie punktów spustowych mają 
także problemy metaboliczne, zaburzenia hormonalne, 
niski poziom magnezu i witamin. 

Zespół bólu mięśniowo – powięziowego 
– MPS

Aktywne punkty spustowe wywołują ból w spoczyn-
ku, z nasileniem bólu w trakcie skurczu i rozciągania 

mięśnia. Istnieją również latentne punkty spustowe, 
które nie są źródłem samoistnego bólu, ale łatwo go 
wywołać podczas nacisku. Bardzo często występującą 
przypadłością, zwłaszcza wśród sportowców jest MPS 
czyli zespół bólu mięśniowo – powięziowego. Ponieważ 
ból jest ciężki do zdiagnozowania, pacjenci, którzy na 
niego cierpią są odsyłani od jednego specjalisty do 
drugiego. Największą trudnością  w rozpoznaniu jest to, 
że ból może być często odczuwany w odległym miejscu, 
oddalonym od faktycznego źródła bólu.

Punkty spustowe słabo reagują na leczenie lekami 
przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, co sprzyja poszu-
kiwaniu mniej konwencjonalnych rozwiązań, np zabiegu 
suchego igłowania. 

Terapia suchego igłowania działa poprzez uszko-
dzenie skurczowych punktów spustowych, płytek 
motorycznych, a być może dystalnych części nerwów. 
Właśnie te kontrolowane mikrouszkodzenia wywołują 
proces regeneracji. Wbijanie igieł może być dla pacjenta 
nieprzyjemne, jednak jest to konieczne, ponieważ umoż-
liwia poluzowanie włókien mięśniowych, a tym samym 
prowadzi do ustąpienia wszelkich nieprzyjemnych 
dolegliwości bólowych.

Suche igłowanie to nowatorski zabieg fizjotera-
peutyczny, oparty o fachową wiedzę medyczną. Nie 
należy mylić tego zabiegu z akupunkturą. Podobieństwo 
sprowadza się tylko do używania tych samych narzędzi. 
Suche igłowanie należy traktować jako wewnątrzmię-
śniową terapię manualną. Efektywność tej metody 
uzależniona jest od kilku czynników. Specjalista musi 
wykonać zabieg bardzo precyzyjnie. Bardzo ważnym 
elementem jest odnalezienie przez niego punktu 
spustowego w obrębie mięśnia, a następnie dokładne 
skierowanie igły w to miejsce. Jest to możliwe wyłącz-
nie w oparciu o szczegółową trójprzestrzenną wiedzę 
anatomiczną. 

 Jeżeli tylko dostrzegasz u siebie jakiekolwiek 
symptomy MPS i od dłuższego czasu ciągle odwie-
dzasz lekarzy, warto rozważyć poddanie się zabiegowi 
z wykorzystaniem suchych igieł. Jest to innowacyjna 
i skuteczna metoda, która skutecznie niweluje dolegli-
wości bólowe. 

Dzięki uprzejmości mgr. Piotra Drząszcza Centrum Medyczno 
- Rehabilitacyjne Marlibo-Medica  w Olkuszu. 

Suche igłowanie
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Zobaczyć światełko w tunelu…

n  Wywiad z dr n. med. 
Violettą Tomczyk - Dorożyńską 
dyrektorem medycznym NZOZ 
„OKO-TEST” Diagnostyka 
i Chirurgia Oka, członkiem 
m.in. Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego oraz 
Amerykańskiej Akademii 
Okulistycznej.

Pani doktor coraz częściej słyszymy o tym, że 
problemy związane ze wzrokiem da się wyleczyć. Jakie 
są najczęstsze przyczyny zgłaszania się pacjentów do 
gabinetu okulistycznego?

Nie da się jednoznacznie powiedzieć o najczęst-
szych przyczynach zgłoszeń do okulisty nie biorąc 
pod uwagę przedziału wiekowego pacjentów. I tak 
w przypadku dzieci oraz młodych osób najczęstszymi 
przyczynami będą niewątpliwie wady wzroku. Na szczę-
ście w większości przypadków właściwy dobór korekcji 
okularowej oraz systematyczne kontrole pozwalają na 
uzyskanie właściwego efektu terapeutycznego, który 
przekłada się na komfort w codziennym życiu. Z kolei 
w przypadku osób w wieku średnim, najczęstszymi 
powodami zgłoszeń będzie systematyczna utrata zdol-
ności widzenia. Nasze oczy są już tak zaprogramowane 
i należy wziąć pod uwagę fakt, że nasze oczy starzeją 
się już od momentu urodzenia. Ciągły wzrost długości 
życia powoduje, że wzrok staje się najważniejszym 
kryterium dobrej jakości życia. Obserwuję to zwłaszcza 
u pacjentów starszych, którzy zgłaszają się z problemem 
widzenia w sposób inny, niż miało to miejsce w ich mło-
dości. U tych właśnie pacjentów najczęściej stwierdza 
się zaćmę, jaskrę oraz zwyrodnienie plamki związane 
z wiekiem. Trzeba też stwierdzić, że w tej grupie osób 
choroby te są chorobami związanymi z wiekiem. Utrata 
wzroku jest wciąż narastającym problemem, ale potra-
fimy stawić mu czoła.

Pani Doktor co robić kiedy pojawiają się u nas 
objawy takie jak: nieostre widzenie lub np. problemy 
z widzeniem w świetle dziennym? Podobno niektórzy 
czekają aż wzrok wróci do normy samoistnie.

To bardzo niedobre rozwiązanie. Należy udać się do 
okulisty natychmiast po zauważeniu najdrobniejszych 
nawet problemów ze wzrokiem. W NZOZ „OKO-TEST” 
ogromną wagę przywiązujemy do diagnostyki chorób 
oczu i wczesnego wykrywania zmian patologicznych, 
która pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia, 
co w znaczący sposób zwiększa jego skuteczność. 
W ramach diagnostyki wykonujemy w naszej placówce 
między innymi tomografię siatkówki oka i nerwu wzro-
kowego, USG, laserową biometrię optyczną, angiografię 
fluoresceinową komputerowe badanie pola widzenia, 
gonioskopię, mikroskopię endotelialną oraz kompute-
rowe badanie wzroku. 

Po stwierdzeniu zaćmy lub innej choroby oczu też 
nie powinniśmy odkładać decyzji o zabiegu na później. 
Nie wolno czekać na operację katarakty do momentu, 
kiedy zupełnie przestanie się widzieć. Lekarze oku-
liści, którzy mają kontakt z pacjentem, prowadzą go 
od samego początku, powinni odpowiednio wcześnie 
kierować swoich podopiecznych na takie zabiegi. Kiedy 
zaćma nie jest jeszcze w pełni rozwinięta i dojrzała, 
zabieg jest bezpieczniejszy, a rehabilitacja wzrokowa 
i powrót funkcji widzenia dużo łatwiejsze. Absolutnie 
nie należy odwlekać decyzji o poddaniu się zabiegowi, 
tym bardziej, że podczas operacji zaćmy dodatkowo 
korygowane są rozmaite wady wzroku. Jest więc nie-
zmiernie ważne, aby pacjenci z zaćmą zgłaszali się na 
zabiegi jak najwcześniej, wtedy nasza pomoc jest jeszcze  
skuteczniejsza.

Operacja oka - to brzmi trochę przerażająco. Czy 
to ciężki zabieg? Jak długo trzeba po nim przebywać 
w szpitalu?

Operacje oka w dzisiejszych czasach nie powinny 
dla nikogo być przerażające. Operacje zaćmy czy witrek-
tomii są wykonywane w trybie nowoczesnej i bezpiecznej 
chirurgii jednego dnia. W normalnych warunkach, tzn. 
jeśli trafia do nas Pacjent z zaćmą w początkowej fazie, 
operacja trwa dosłownie kilkanaście minut. Podczas 
zabiegu używany jest sprzęt medyczny najnowszej 
generacji. Stosujemy metodę fakoemulsyfikacji, pole-
gającą na skruszeniu zmętniałej soczewki przy pomocy 
ultradźwięków. W dużym uproszczeniu: w miejsce starej 
soczewki wszczepia się poprzez mikronacięcie o sze-
rokości 2 mm, sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową, 
która przywraca Pacjentowi ostre i wyraźne widzenie, 
niemal z dnia na dzień. Co ważne, zabieg jest całkowicie 
bezpieczny i bezbolesny. Wszystko odbywa się w obec-
ności lekarza  anestezjologa, a dodatkowo w pełnym 
zabezpieczeniu medycznym, bowiem  blok operacyjny 
znajduje się na terenie Powiatowego Szpitala Specjali-
stycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, z którym 
ściśle współpracujemy. Po zabiegu Pacjent wraca do 
domu po kilku godzinach pobytu na naszym oddziale, 
w znakomitych warunkach. 

Od pewnego czasu rozmawiając o schorzeniach 
oczu, często słyszymy o AMD, co oznacza ten tajemniczo 
brzmiący skrót? Niektórzy mówią wręcz o epidemii śle-
poty, czy  rzeczywiście mamy powody do niepokoju?

AMD to inaczej zwyrodnienie plamki związane 
z wiekiem (ang. age-related macular degeneration AMD), 
to trudna w leczeniu, przewlekła i postępująca choroba 
oka, a konkretnie choroba plamki czyli centralnej 
części siatkówki. Właśnie ta część oka odpowiada za 
ostrość widzenia i umożliwia dostrzeganie szczegó-
łów oglądanych przedmiotów, w tym rozpoznawanie 

kolorów i poczucie kontrastu. Choroba bardzo utrudnia 
codzienne życie, a wręcz uniemożliwia wykonywanie 
podstawowych czynności życiowych, takich jak czyta-
nie, rozpoznawanie twarzy, kształtów przedmiotów czy 
prowadzenie samochodu. W swej cięższej, wysiękowej 
postaci, nieleczone AMD rozwija się szybko i niestety 
prowadzi do nieodwracalnej utraty widzenia.

W takim razie kto choruje na zwyrodnienie plamki 
żółtej?

Na to schorzenie zachorować może każdy z nas. 
Choroba dotyka przeważnie osoby po 50 roku życia, 
a ryzyko i częstotliwość jego występowania wzrasta 
wraz z wiekiem. Wśród osób po 75 roku życia około 30% 
może mieć AMD, po osiemdziesiątce jest to już prawie 
50% populacji. 

Najnowsze statystyki mówią o 1,5 mln chorych 
w Polsce, z czego większość (85–90%) stanowią 
pacjenci z postacią mniej wyniszczającą, tzw. suchą. 
Rocznie przybywa w naszym kraju  80-120 tys. świeżych 
zachorowań na AMD w tym  10-15 tys. na postać cięższą, 
wysiękową.

Na dostrzeżenie skali zjawiska niewątpliwie mają 
wpływ coraz doskonalsze metody diagnostyczne 
stosowane przez współczesną okulistykę. Przed laty 
dość powszechne było przekonanie, że starzy ludzie 
tracą wzrok, bo to naturalna kolej rzeczy, dziś dzięki 
nowoczesnej aparaturze, rozwiniętej mikrochirurgii 
oka oraz nowym generacjom leków możemy bardzo 
szybko wychwycić zmiany chorobowe i co najważniejsze 
zatrzymać ich rozwój  metodami farmakologicznymi, 
albo operacyjnie. 

W jaki sposób wygląda diagnostyka w przypadku 
tej choroby, jak wykryć AMD?

Istnieją proste testy umożliwiające rozpoznanie ob-
jawów zwyrodnienia plamki żółtej. Należy do nich między 
innymi test Amslera. To taka kratka narysowana na 
kartce papieru z kropką położoną na samym środku.

Osoby u których stwierdzimy chorobę, zobaczą 
pofalowanie i wykrzywienie linii siatki testu, czasem 
plamkę zasłaniającą część siatki, zaciemnienie lub 

zmiany koloru siatki czy też trudność w skupieniu 
wzroku na punkcie centralnym testu. Lepiej jednak nie 
czekać z diagnostyką, aż tak długo. Wczesne wykry-
cie choroby znacząco zwiększa szansę na całkowite 
zatrzymanie rozwoju AMD. W naszej placówce jest to 
tym łatwiejsze, że dysponujemy bardzo nowoczesną 
aparaturą diagnostyczną, wychwytującą patologiczne 
zmiany już na początkowym etapie choroby. Jest to 
tomograf optyczny Cirrus 5000 firmy Zeiss, służący do 
ultradokładnego badania przedniego i tylnego odcinka 
oka. Nasz tomograf pozwala więc we wczesnym etapie 
wychwycić, precyzyjnie zdiagnozować, a potem oceniać 
postępy prowadzonego leczenia farmakologicznego. 
Obserwację postępów leczenia ułatwia też fakt, że nasze 
urządzenie pozwala dostrzec niemal pojedyncze komórki 
nerwu wzrokowego. Stosujemy też badania z kontrastem 
min. angiografię fluoresceinową.

Czy AMD można wyleczyć, a jeśli tak to w jaki sposób?
Problem w tym, że współczesna medycyna nie po-

trafi dokładnie określić bezpośredniej przyczyny AMD. 
Przeprowadzone badania epidemiologiczne wskazały na 

istnienie wielu czynników ryzyka rozwoju tej choroby. 
Wysokim ryzykiem  zachorowania na AMD obarczone 
są osoby po 50 roku życia, które palą papierosy, mają 
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia  sercowo- naczyniowe, 
zmiany miażdżycowe oraz osoby z predyspozycją gene-
tyczną. Choroba częściej dotyka  kobiet,  a także osób 
o jasnej tęczówce oraz osób spożywających w diecie 
zbyt małą ilość antyutleniaczy. 

W NZOZ „OKO-TEST” z powodzeniem stosujemy 
terapię polegającą na podawaniu leków w postaci iniekcji 
doszklistkowych czyli wstrzykiwania ich bezpośrednio 
do oka. Na chwilę obecną najlepsze efekty daje środek 
Eylea. Substancja aktywna leku wyłapuje w oku czą-
steczki odpowiedzialne za powstawanie w siatkówce 
patologicznych naczyń krwionośnych, łączy się z nimi 
tworząc cząstki już obojętne, zupełnie nieszkodliwe dla 
siatkówki. Lek dzięki swemu unikalnemu sposobowi 
działania skutecznie zatrzymuje rozwój choroby, w nie-
których przypadkach powoduje nawet poprawę wzroku, 
a ponieważ działa dłużej niż inne środki tego typu, 
zabiegi odbywają się rzadziej, co nie jest bez znaczenia 
zdrowia, a także dla finansów naszych Pacjentów.

Pani doktor jakie wyzwania stoją więc przed oku-
listyką w XXI wieku?

Myślę, że największym wyzwaniem w okulistyce 
tak jak w całej medycynie, jest powstrzymanie skutków 
starzenia się organizmu. W przypadku okulistyki tylko 
właściwa profilaktyka w postaci regularnych badań 
okulistycznych umożliwia wczesne wykrycie większości 
chorób i zatrzymania dalszego rozwoju niepożąda-
nych objawów. Zastosowanie  odpowiednio wcześnie 
właściwych strategii umożliwia w sposób znaczący 
na podniesienie jakości życia osób borykających się  
z problemami okulistycznymi. Osobom młodym jesteśmy 
w stanie zagwarantować opóźnienie procesu starzenia 
się i łagodzenia jego skutków natomiast osobom w star-
szym wieku poprawić komfort ich życia, komunikacji 
oraz przede wszystkim polepszyć poczucie własnej 
wartości.  Źródło: OKO-TEST

R E K L A M A

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Fotoodmładzanie IPL  
oraz mezoterapia igłowa
n  Metody skojarzona są przy-
czyną sukcesu w działaniach 
przeciwzmarszczkowych. Obec-
nie w kosmetologi można zaob-
serwować bardzo wyraźny trend, 
który opiera się na staraniach 
o kondycję strukturalną skóry, 
odchodząc od mody na dra-
styczną zmianę jej kształtu.

Po zastosowaniu tej metody pielęgnacji skóra staje 
się odmłodzona w naturalny sposób. Dostar cza się jej 
bowiem nie tylko kwasu hialuronowego ale też: ami no-
kwa sów, koen zy mów, kwa sów nukle ino wych, mine ra-
łów, witamin niezbęd nych do pra wi dło wej rów no wagi 
bio lo gicz nej skóry.Uzupełnia się naturalnie istniejące 
w skórze elementy, które mamy w mniejszej ilości bądź 
już w gorszej jakości.

Dzięki tak boga tej recep tu rze ampułki do mezote-
rapii igłowej, osiągamy efekt wygładzenia zmarszczek, 
odzyskujemy sprężystość skóry, poprawia się jej napię-
cie co w konsekwencji spowalnia proces zmian grawi-
tacyjnychzmiana owalu twarzy. Obserwuje się widoczną 
poprawę w gęstości skóry i redukcję zmarszczek, skóra 
odzyskuję swój naturalny blask i jędrność. Zabieg jest 
bezbolesny i należy go potraktować jako najskuteczniej-
szy i najszybszy w efektach zabieg kosmetyczny.Dosko-
nale przygotowuje skórę do laserowego fotoodmładzania 

systemem IPL. Fotoodmładzanie IPL; Fotoregeneracja 
to zabieg dający odmłodzenie skóry przy pomocy im-
pulsowego światła IPL. Jest to zabieg nieinwazyjny, 
niewymagający rezygnacji z dotychczasowego trybu 
życia. Zabieg niezwykle skuteczny, ponieważ działa na 
wszystkie elementy starzenia się skóry.Wszystkie inne 
zabiegi stanowią na tle fotoodmładzania alternatywę 
w pielęgnacji kosmetycznej. 

Fotoregeneracja nie tylko likwiduje siateczkę 
drobnych zmarszczek, ale poprawia koloryt, wygładza 
strukturę skóry, zwęża i spłyca jej pory. Podczas zabiegu 
zamykają się drobne naczynka, niwelują przebarwie-
nia.W tym zabiegu radzimy sobie ze wszystkimi tymi 
defektami jednocześnie. Dlatego efekty ogólnie pojętej 
regeneracja anty aging są tak dobre. Po pierwszym 
zabiegu mamy efekt, który widzimy po zejściu z fotela, 
to jest znaczne rozjaśnienie skóry, rozświetlenie, taki 
wypoczęty wygląd tej skóry. Rezultatami kolejnych 
zabiegów czyli przebudową struktury podporowej skóry, 
cieszymy się przez długi czas.Mamy cerę gładką bardzo 
dobrze napięta, jednolitą w kolorze.

Ten duet, fotoodmładzanie IPL oraz mezoterapia 
igłowa działa z podwójną siłą.

Dzięki uprzejmości Danuty Chodorowskiej

n  Student słyszy w przychodni, 
że nie ma prawa do bezpłatnego 
leczenia? Często przyczyną 
jest to, że rodzic zapomniał go 
zgłosić do ubezpieczenia zdro-
wotnego. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych radzi, jak uniknąć 
podobnych kłopotów.

Szczególnie po wakacjach do ZUS zgłasza się sporo 
rodziców, którzy chcą wyjaśnić dlaczego ich studiujące 
dziecko nie jest ubezpieczone. Problem pojawia się 
w czasie wizyty u lekarza. Najczęściej okazuje się, że 
to rodzice zapomnieli o drobnej, ale istotnej formalno-
ści, czyli zgłoszeniu syna lub córki do ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Żeby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, 
trzeba być zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. 
Rodzic zgłasza u swojego pracodawcy m.in. dzieci. Ale 
tylko te, które uczą się, nie ukończyły jeszcze 26 roku 
życia i do tego nie mają własnego ubezpieczenia. 

Sytuacja komplikuje się, kiedy potomek uzyska 
własne ubezpieczenie zdrowotne, na przykład roz-
pocznie pracę na etacie. Rodzic ma wtedy obowiązek 
poinformować swojego pracodawcę, że dziecko ma już 
własne ubezpieczenie. Natomiast gdy dziecko zakończy 
pracę, rodzic musi zgłosić je ponownie do ubezpieczenia 
zdrowotnego jako członka rodziny. W obu przypadkach 
ma na to 7 dni. Praktyka pokazuje, że wiele osób o tym 
nie wie lub zwyczajnie zapomina.

Podobnie jest z umową-zlecenie, wykonywaną w wa-
kacje pomiędzy obroną dyplomu studiów licencjackich 

a rozpoczęciem nowych studiów. W tym czasie ze zle-
cenia są opłacane składki. To zmienia się w momencie 
rozpoczęcia przez dziecko nowych studiów. Od tego 
dnia rodzic znów musi zgłosić studenta do ubezpiecze-
nia zdrowotnego jako członka rodziny. W przeciwnym 
wypadku student będzie widniał w systemie jako osoba 
bez ubezpieczenia zdrowotnego.

Anna Szaniawska
Regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim

Student u lekarza
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- Panie Profesorze, stomatologia wydaje się 
tak odległą dziedziną od diabetologii, że aż trudno 
uwierzyć, żeby dentyści mogli coś dla chorych na cu-
krzycę zrobić… Kardiolodzy, nefrolodzy, okuliści – tak, 
albowiem, cukrzyca daje wiele powikłań w narządach 
organizmu, którymi zajmują się ci właśnie specjaliści, 
ale stomatolodzy…?

Stomatolodzy mogą mieć znaczący udział w wy-
krywaniu cukrzycy. Choroby zębów i jamy ustnej u osób 
z cukrzycą są bowiem bardzo częste. Chorzy na cukrzycę 
mają znacznie mniej zębów, niż osoby zdrowe. Ludzie 
w wieku 60 – 70 lat powinni mieć co najmniej dziesięć 
własnych zębów, tymczasem bardzo mało chorych na 
cukrzycę może się takim wynikiem „pochwalić”. Ponadto 
zmiany chorobowe w jamie ustnej u pacjentów z cukrzy-
cą, jak np. próchnica czy stany zapalne dziąseł, postępu-
ją szybciej. Trudniejsze są także w takich przypadkach 
procesy gojenia. Wyraźnie zwiększa się skłonność do 
zakażeń i zmian grzybiczych. I wreszcie; cukrzyca ma 
negatywny wpływ na wszczepianie implantów, może 
być przyczyną wielu poważnych zmian błony śluzowej 
w jamie ustnej. 

- Czy dlatego zawiązała się we wrześniu Koalicja 
Diabeto-Stomatologiczna? Co było powodem utworze-
nia tak dziwnie brzmiącego „ciała”?

Kilka lat temu przeprowadziliśmy badanie oceniają-
ce stan uzębienia u ponad 2,5 tys. chorych na cukrzycę. 
Okazało się, że mają oni znacznie mniej zębów niż 
odpowiednio dobrana grupa kontrolna bez tej choroby. 
I to nasunęło nam pomysł współpracy stomatologów 
z diabetologami. Obecna koalicja jest więc jakby kon-
tynuacją poprzedniego projektu.

- Na czym będzie polegała działalność Koalicji 
Diabeto-Stomatologicznej?

Koalicja już działa. Jej Partnerami są Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo 
Stomatologiczne oraz Firma TEVA. Bierze w niej udział 

już ponad 500 stomatologów. Każdy z nich otrzyma 20 
skierowań na badanie poziomu cukru we krwi u swoich 
pacjentów. Skierowania będą wręczane tym pacjentom, 
u których istnieje realne ryzyko cukrzycy. Dla stomatolo-
gów biorących udział w projekcie przygotowaliśmy kon-
kretny protokół, pozwalający na kwalifikację chorego. 
Podejrzenie cukrzycy ma sugerować nie tylko stan jamy 
ustnej, ale także nadwaga lub otyłość, wiek powyżej 45. 
roku życia, cukrzyca występująca u najbliższej rodziny. 
I jeśli choć jeden z tych czynników będzie miał pacjent, 
otrzyma skierowanie na badanie poziomu cukru. Przy-
gotowaliśmy 50 tys. takich skierowań. 

- Czy mógłby pan Profesor wymienić zmiany w jamie 
ustnej, które widoczne gołym okiem, mogą wskazywać 
na cukrzycę albo sugerować jej zwiększone ryzyko?

To np. grzybicze zakażenie w kącikach ust, blady, 
gorzej unaczyniony język, suchość w jamie ustnej, 
szybko postępujące ubytki, odsłonięte szyjki, zaawan-
sowana próchnica. 

- Cukrzycę w Polsce bardzo często rozpoznaje się 
wówczas kiedy poczyni poważne spustoszenie w or-

ganizmie. Dlaczego nadal tak źle jest z wykrywaniem 
tej choroby? 

Bo cukrzyca długo nie daje żadnych objawów. Późna 
rozpoznawalność cukrzycy to powszechny problem. 
Nawet w krajach, które mogą się pochwalić najlepszymi 
wynikami,  około 25 proc. przypadków cukrzycy pozosta-
je długo nierozpoznawalna. I dzieje się tak mimo dobrej, 
nawet bardzo dobrej podstawowej opieki zdrowotnej 
i właściwego systemu badań. W Polsce choruje na cu-
krzycę około 3 mln osób, ale ponad pół miliona nie jest 
świadoma występowania tej choroby. Warto dodać, że 
ponad drugie tyle ma stan przed cukrzycowy, ale jeszcze 
nie jest tego świadoma. 

- A gdyby każdy z nas systematycznie robił badania 
profilaktyczne…

Otóż to. A już na pewno raz do roku badanie poziomu 
cukru we krwi powinny oznaczać: osoby z nadwagą, czyli 
z BMI równym i powyżej 25 kg/m2, z cukrzycą w rodzinie, 
małą aktywnością fizyczną, nadciśnieniem, hiperlipi-
demią, zespołem policystycznych jajników, chorobami 
układu sercowo-naczyniowego, przebytą cukrzycą 
w ciąży, urodzeniem dziecka o wadze powyżej 4 kg. 

- Jest Pan jednym z ambasadorów Koalicji Dia-
beto-Stomatologicznej. Czego Pan oczekuje po tym 
projekcie? 

Lepszej wykrywalności cukrzycy. I jeszcze raz ape-
luję do stomatologów, aby nie skupiali się wyłącznie na 
działaniach, które należą do ich specjalności, ale aby nie 
ignorowali tych symptomów u swoich pacjentów, które 
mogą świadczyć o innej chorobie. W tym przypadku 
– cukrzycy. I podkreślam: nie chodzi o to, żeby zastę-
pować lekarzy rodzinnych, tylko o to, aby  im pomagać 
w postawieniu prawidłowej diagnozy.

Źródło: Agencja Reklamowa DEWA Sp.j. 
Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie „Dziennikarze 

dla Zdrowia”, towarzyszący XV Ogólnopolskiej Konferencji 
„Polka w Europie”, wrzesień - październik 2016 r.

Koalicja Diabeto-Stomatologiczna!

n  Cukrzyca to choroba inter-
dyscyplinarna, a to oznacza, 
że powinni się nią zajmować 
lekarze wielu specjalności, nie 
tylko diabetolodzy. I tak też się 
dzieje. Pacjentem chorym na 
cukrzycę zajmują się m. in. kar-
diolodzy, nefrolodzy, neurolo-
dzy, ortopedzi. Teraz dołączają 
do nich…stomatolodzy. Kiedy 
stomatolog pomaga wykryć 
cukrzycę? Na ten temat rozma-
wiamy z prof. dr hab. n. med. 
Leszkiem Czupryniakiem, kie-
rownikiem Kliniki Chorób Wew  
i Diabetologii WUM.   

Centrum medyCzne SKAŁKA  
w Bukownie  

- nowoczesny kompleks  
leCzniCzo – pielęgnACyjny. 

Innowacyjne rozwiązania kompleksu potwierdzają 2 certy-
fikaty zintegrowanego Systemu zarządzania, obejmujący 
System zarządzania jakością – iSo 9001;2008 oraz 
System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy 
pn-n-18001;2004

dySponujemy nAjnowSzej 
generACji Sprzętem 
diAgnoStyCznym 

aparaty do ultrasonografii z głowicami do serca, tarczycy, •	
jamy brzusznej, piersi, stawów i kości, układu moczowego,
aparat do ultrasonografii do badań dopplerowskich naczyń •	
żylnych i tętniczych, 
aparaturę do kompleksowej diagnostyki kardiologicznej: •	
aparat do elektrokardiografii, holtery ciśnieniowe EKG i RR, 
bieżnię diagnostyczną do próby wysiłkowej,
aparaturę do diagnostyki okulistycznej: refraktokeratometr, •	
lampę szczelinową, tonometr aplanacyjny, aparat do 
badania widzenia zmierzchowego, polomierz do badania 
pola widzenia, 
lasery, •	
sprzęt kosmetologiczny•	

nA miejSCu reAlizujemy:
zabiegi	  inwazyjne nie wymagające warunków szpitalnych 
między innymi: wycięcie pojedynczych zmian na skórze, 
usunięcie żylaków. Przeprowadzamy diagnostykę sutka, 
tarczycy, jamy brzusznej, miednicy. Wykonujemy biopsje 
mammotomiczne, gruczołu tarczowego. Stosujemy lasero-
terapie i mikrochirurgię. 
kompleksową diagnostykę kardiologiczną chorób serca mi. 	
nadciśnienie tętnicze, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu 
serca, wad serca itp... 
diagnostykę okulistyczną w zakresie jaskry, zaćmy, scho-	
rzeń siatkówki itp.. wykonujemy drobne zabiegi chirurgicz-
ne np. usunięcie gradówki, klasyfikujemy do zabiegów 
operacyjnych. 

konsultacje dietetyka ocenę wyników analizy składu 	
ciała,ułożenie jadłospisu, listy zakupów.
codziennie pełny zakres badań laboratoryjnych	

nowoCzeSnA StomAtologiA 
realizuje kompleksową diagnostykę najnowszej generacji 
sprzętem (pantomograf, rtg punktowe, wizjografia, aparat 
do sedacji wziewnej, lampa do wybielania zębów) i leczenie 
w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, chirurgii 
stomatologicznej i implantologii w tym implantologii dla 
Seniorów a także prowadzi leczenie protetyczne (możliwość 
wykonania protezy ekspresowo). 
 
zAKŁAd reHABilitACyjny
prowadzimy kompleksową rehabilitację między innymi: 
elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii, magnetotera-
pii, hydroterapii, bicze szkockie, muzykoterapii, kinezyterapii. 
Dysponujemy aparatem LYMPHATRON do drenaży limfatycz-
nych, kuracje w ostatnim czasie zyskują duże uznanie w śro-
dowisku medycznym jako terapia przeciw obrzękowa.

Prowadzimy specjalistyczne leczenie dyskopatii i bólów •	
kręgosłupa przy tzw. korzonkach, rwie kulszowej itp...
W leczeniu bólów kręgosłupa stosujemy nowoczesne •	
i skuteczne metody diagnostyczno-funkcjonalne fizjoterapii 
i terapii manualnej.
Zajmujemy się rehabilitacją osób, których sprawność została •	
obniżona lub utracona w wyniku schorzeń takich jak: łokieć 
tenisisty, zespół cieśni nadgarstka, zespół bolesnego barku, 
zespoły bólowe i ograniczenie ruchomości stawów itp...
Rozwiązujemy problemy bólowe u osób czynnie upra-•	
wiających sport, prowadzimy rehabilitację dla osób jeżdżą-
cych na nartach przed rozpoczynającym się sezonem aby 
uniknąć kontuzji.
Osobom starszym prowadzimy terapię nerwowo – •	
mięśniową PNF pozwalającą na eliminację dolegliwości 
takich jak zaburzenia równowagi, częste upadki, problemy  
z poruszaniem. 

zAKŁAd opieKuńCzo leCzniCzy
pobyty komercyjne dla Seniorów. Opieka całodobowa.

w nASzej oferCie poSiAdAmy 
AtrAKCyjne zABiegi z zAKreSu 
medyCyny eStetyCznej  
i StomAtologii eStetyCznej
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CELLULIT
Efektywność redukcji cellulitu sięga 89% karboksy-

terapia wykorzystuje jedną z najbardziej skutecznych 
i kompleksowych metod likwidacji cellulitu w wszystkich 
stadiach (I - IV). Osiągane efekty są spektakularne. Iniek-
cja CO2 prowadzi do uszkodzenia adipocytów i wzrostu 
lipolizy. Dochodzi do rozluźnienia struktury zawłóknień 
oraz zwiększenia przepływów kapilarnych i usprawnienia 
przepływów limfatycznych.

WYPADANIE WŁOSÓW
Efektywność  redukcji wypadania włosów sięga 77% 

Miejscowo zostają rozszerzone naczynia, powstają nowe 
kapilary i zwiększa się odżywienie tkanek. Powoduje to 
wzrost macierzy i aktywowanie mieszków włosowych. Po 
10 zabiegach następuje wyraźne zagęszczenie włosów.

TKANKA TŁUSZCZOWA
Efektywność redukcji  tkanki tłuszczowej sięga 67%. 

W tkance tłuszczowej dochodzi do zwiększenia przepły-
wów kapilarnych i wzrostu lipolizy, w efekcie dochodzi 
do zmniejszenia grubości tkanki tłuszczowej.

ROZSTĘPY
Efektywność redukcji rozstępów sięga 97%. 

W wyniku dużego przepływu dwutlenku węgla podanego 
śródskórnie, dochodzi do przebudowy tkanki bliznowa-
tej. Rozpoczyna się proces naprawczy który w wielu 
przypadkach prowadzi do całkowitego usunięcia zmiany.

CIENIE POD OCZAMI
Efektywność redukcji cienia pod oczami 90%.  

W wyniku aktywacji czynnika wzrostu naczyń VEGF 
dochodzi do wytworzenia sieci nowych, elastycznych 
kapilar, dzięki czemu mikrokrążenie zostaje przywróco-
ne. Przepływ tkankowy zostaje zwiększony, a cienie pod 
oczami ulegają redukcji.

ZMARSZCZKI 
Efektywność redukcji zmarszczek sięga 56%. Wzrost 

dwutlenku węgla powoduje lokalną przebudowę tkanek, 
wzrost natlenowania i dostarczania składników odżyw-
czych. Fibroblasty gwałtownie rozpoczynają produkcję 
nowych włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się 
bardziej jędrna. Zabieg nie wymaga szczególnego okresu 
rekonwalescencji. Pacjent zaraz po wyjściu z gabinetu 
może powrócić do normalnego trybu życia. Zwykle po 
wykonaniu serii zabiegów zaleca się wykonanie serii 
przypominającej 6-12 miesięcy po zakończeniu kuracji. 
Można też (szczególnie w odniesieniu do zabiegów 
rewitalizujących) zalecić wykonanie zabiegu podtrzymu-
jącego uzyskane efekty raz na 4-6 tygodnie. W przypadku 
takich zmian jak blizny/rozstępy uzyskane rezultaty 
utrzymują się trwale bez konieczności powtarzania za-
biegów, jeśli tylko nie występują czynniki predysponują-
ce do ich wystąpienia (np. ciąża, zaburzenia gospodarki 
hormonalnej, uraz )

Dzięki uprzejmości Studio Venus

n  Uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu naszego 
powiatu wzięli udział w akcji 
prozdrowotnej 6 EVENT „Rzuć 
palenie razem z nami, nie 
przebywaj z palaczami. Jabłko 
zamiast papierosa!” organizo-
wanej przez Inspekcję Sanitarną 
w Olkuszu. W tym roku partne-
rem i współorganizatorem akcji 
była firma CREATON Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

Wydarzenie polegało na zjedzeniu 1 TONY JABŁEK 
oraz ozdobieniu swojej garderoby znaczkiem – naklejką 
MODA NA NIEPALENIE przez wszystkich uczestników. 
Głównym celem akcji było promowanie zdrowego stylu 
życia oraz zmotywowanie osób palących do ograniczenia 

używania wyrobów tytoniowych, w tym elektronicznych 
inhalatorów nikotyny w towarzystwie osób niepalących 
lub/i rozstania się z nałogiem. W tym roku Organizatorzy 
EVENTU odwiedzili II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi 
Olkuskiej w Olkuszu. W czasie spotkania edukacyjnego 
z Uczniami, Dyrektorem i Gronem Pedagogicznym 
poruszane były tematy dotyczące promowania zasad 
zdrowego stylu życia bez nałogów oraz profilaktyki 
chorób cywilizacyjnych w życiu codziennym. Uroczy-
stość w II L.O. w Olkuszu zakończyła się zjedzeniem 
symbolicznego jabłka! W taki sposób powiat olkuski 
włączył się w uroczyste obchody Światowego Dania 
Rzucania Palenia, które na świecie obchodzone są od 
1974 roku. Oprócz uczniów i nauczycieli z placówek 
ponadgimnazjalnych do akcji przyłączyła się młodzież 
przebywająca w Zespole Placówek Oświatowych 
w Olkuszu oraz podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno 
– Eukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu, pracow-
nicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Olkuszu, CREATON Polska Sp. z o.o., Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Ochrony 
Rolnictwa i Nasiennictwa w Olkuszu. W evencie udział 
wzięło około 4 tysiące osób. Dziękujemy!a (np. ciąża, 
zaburzenia gospodarki hormonalnej, uraz )

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu

KarboksyterapiaJabłko zamiast papierosa!
n  Karboksyterapia polega na iniekcji cienką igłą medycznego 
dwutlenku węgla śródskórnie bądź podskórnie, w celu pobudze-
nia mikrokrążenia i zastymulowania metabolizmu komórkowego. 
Badania kliniczne wykazują, że iniekcje CO2 wpływają na zwięk-
szenie procesów naprawczych poprzez tworzenie nowych naczyń 
krwionośnych, rozszerzenie istniejących oraz aktywację komórek 
tłuszczowych w celu uaktywnienia procesów lipolizy.
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Już 9 grudnia 2016 r.
dodatek tematyczny
„Idą Święta” 

Zapraszamy  
do promocji Państwa firmy
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GABINET KOSMETYCZNY „WIKI”

Szeroka gama zabiegów kosmetycznych. Przy-
tulny gabinet zapewniający wygodę i intymność 
zabiegów. Posiadamy w sprzedaży profesjonalne 
kosmetyki do pielęgnacji domowej. www.kosmetyka-
wiki.pl Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 2

Tel. 606 249 666

SALON FRYZJERSKI „MARCIN”
Stylizacja fryzur na każdą okazję, nowoczesne 
techniki strzyżenia, koloryzacja pielęgnacyjna, 
regeneracyjne keratynowe zabiegi. Sprzedaż 
profesjonalnych kosmetyków do codziennej 
pielęgnacji. www.sfmarcin.pl Olkusz, ul. Polna 3.

Tel. 784 364 271 

R E K L A M A


