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Kradną  
i dewastują

olkusz
Wiola Woźniczko

Nieruchomości po dawnej sie-
dzibie Spółdzielni Inwalidów „Laski” 
od wielu lat niszczeją. Budynki są 
zdewastowane, a całość stanowi wąt-
pliwą wizytówkę gminy Olkusz. Kiedy 
sytuacja ulegnie zmianie?

Dziewięć lat temu gmina Olkusz 
zdecydowała o przekształceniu nie-
ruchomości pomiędzy Olkuszem 
a Witeradowem (łącznie z terenem  

 Więcej na stronie 3
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Młodzi  mieszkańcy Olkusza, ucznio-
wie szkół podstawowych, coraz chętniej 
uczestniczą w zajęciach sportowych, szu-
kając alternatywy dla spędzania czasu przy 
komputerze. Specjalnie dla nich w Gminie 
Olkusz planowane jest utworzenie nowych 
oddziałów sportowych, do których nabór 
rozpocznie się już w poniedziałek.

- Obserwując pozytywny trend wśród ol-
kuskiej młodzieży, która aktywnie angażuje 
się w przedsięwzięcia sportowe, zdecydowa-
łem o poszerzeniu oferty edukacyjnej w za-
kresie wychowania fizycznego w roku szkol-
nym 2018/2019. Zostaną uruchomione trzy 
dodatkowe oddziały sportowe – informuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W Szkole Podstawowej Nr 2 (ZSPI) 
uczniowie klasy pierwszej będą mieć do 
wyboru akrobatykę lub pływanie. W Szkole 
Podstawowej Nr 4 uczniowie klasy czwar-
tej zgłębią tajniki piłki siatkowej, a w Szko-
le Podstawowej Nr 9 powstanie klasa szósta 
o profilu piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna 
chłopców. 

W chwili obecnej Gmina Olkusz finansuje 
lub dofinansowuje wiele typów zajęć spor-
towych w olkuskich szkołach. Od dwóch lat 
realizowane są dwa programy ministerialne 
dla młodzieży: „Lekkoatletyka dla Wszyst-
kich (SP Nr 3 i SP Nr 5)” oraz „Szkolny Klub 
Sportowy (SP 1, SP 4, SP 9, SP Gorenice, SP 
Osiek, SP Zederman)”. Od kilku lat dzieci 
i młodzież uczą się gry w szachy w ramach 

programu „Akademia Karpowa”. Uczniowie 
klas czwartych w ramach lekcji w-f obowiąz-
kowo pływają. Z kolei w klasach gimnazjal-
nych Szkoły Podstawowej Nr 4 funkcjonują 
tak zwane klasy usportowione o zwiększonej 
liczbie zajęć wychowania fizycznego.

- Klasy sportowe nie są objęte rekrutacją 
obwodową. Może być do nich przyjęte każ-
de dziecko, które zaliczy egzamin sprawno-

ściowy. Nabór będzie trwał od 26 lutego do 
14 marca 2018 roku. Zapisu dokonuje się 
w wybranej szkole – informuje Paulina Polak, 
dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji 
w Olkuszu.

Jak podkreśla burmistrz Roman Piaśnik, 
władze miasta bardzo przychylnym okiem 
spoglądają na wszelkie inicjatywy związane 
z rozwojem fizycznym młodzieży i inwestu-

je w infrastrukturę sportową w podległych 
jednostkach oświatowych. I tak przy Szkole 
Podstawowej Nr 4,  Nr 9 i Nr 10 zmoderni-
zowano istniejące boiska, na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 powstał kompleks nowo-
czesnych boisk. Kolejne już tej wiosny będą 
do dyspozycji uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 5 i Publicznej Szkoły Podstawowej w Żu-
radzie. 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu 
w Gminnym Programie Rewitalizacji w ciągu 
trzech lat boisko powstanie przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1, zmodernizowane zostaną sale 
gimnastyczne w Zespole Szkolno – Przed-
szkolym Integracyjnym Nr 1  i nowy blask 
zyska stadion na Czarnej Górze. Również 
kryta pływalnia jest systematycznie remonto-
wana i modernizowana. Jeszcze w tym roku 
mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu  
używając Karty Multisport. Od dwóch lat 
w sezonie zimowym działa lodowisko, z któ-
rego bezpłatnie korzysta młodzież (także ze 
szkół ponadpodstawowych) w ramach lekcji 
w-f.

- Nasi młodzi mieszkańcy oczekują zróż-
nicowanej oraz bogatej oferty edukacyjnej, 
kulturalnej i sportowej. Odpowiedź na te 
oczekiwania traktuję jako priorytet, ponieważ 
rozwój kompetencji i zapewnienie ciekawych 
zajęć dodatkowych rozwija dzieci i młodzież, 
dając im lepszy start w dorosłe życie – uważa 
burmistrz Roman Piaśnik. 

 UMiG Olkusz

Olkusz stawia na spOrt  
dla młodzieży

Remontem 
wiaduktu zajmie 

się gmina

olkusz
Wiola Woźniczko

Sypiący się wiadukt na ul. 29 
Listopada w Olkuszu doczeka się 
remontu. Władze gminy, które 
teraz administrują obiektem, 
ogłosiły przetarg na roboty bu-
dowlane.

Gmina Olkusz i powiat kilka lat 
spierały się o to, który z samorządów 
ma być zarządcą ciągu ulic: ul. 29 Li-
stopada wraz z wiaduktem (od ronda 
na osiedlu Młodych), ul. Kościusz-
ki, ul. Rabsztyńskiej aż do ronda 
w Rabsztynie. Wcześniej wspomniane 
ulice miały status dróg wojewódzkich. 
Sytuacja uległa zmianie po wybudo-
waniu obwodnicy Olkusza, którą ad-
ministruje Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Krakowie. Wtedy wymienione ulice 
stały się własnością gminy Olkusz. 
Gdy znowelizowano ustawę o drogach 
publicznych, pojawiła się możli-
wość przekazania opisywanej drogi 
innemu organowi samorządowemu. 
Ulice trafiały kolejno „pod skrzydła” 
województwa, powiatu i ponownie 
gminy. Sprawa w końcu trafiła do 
WSA. Sąd orzekł, że zarządcą traktu 
zostanie gmina.

Dla samorządów opisywany 
trakt jest trochę jak kukułcze jajo. 
Administrowanie drogami wiąże się 
bowiem z przeprowadzaniem ich re-
montów, czyli ze sporymi wydatkami. 
W przypadku opisywanego ciągu ulic 
poza wiaduktem modernizacji wyma-
gają jeszcze inne odcinki traktu, jak 
choćby ul. Rabsztyńska czy droga 
pomiędzy rondem na osiedlu Młodych 
i skrzyżowaniem z al. 1000-lecia.

Olkuskie Spacery 
Historyczne 2018
olkusz

Wiola Woźniczko, fot. UMiG Olkusz

W ubiegłym roku olkuski magi-
strat zorganizował akcję „Podziem-
ne piątki”. Zwiedzanie podziemi 
ratusza cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem. Teraz wystar-
tował kolejny cykl wycieczek po 
mieście - „Olkuskie Spacery Hi-
storyczne 2018”.

Tegoroczną akcję zainaugu-
rowano spacerem po podziemiach 
ratusza. - Uczestniczyło w nim prawie 
60 osób. Najpierw zwiedzający obej-
rzeli multimedialną prezentację 
starych rycin przedstawiających 
olkuski ratusz i miasto. W trakcie 
zwiedzania podziemi ratusza można 
było dowiedzieć się m. in. jak działał 
piec hypokaustyczny i gdzie mieścił 
się miejski areszt – opowiada Jacek 
Sypień z Punktu Informacji Tury-
stycznej, który oprowadzał wycieczkę 
po miejskich atrakcjach.

Była to jedna z ostatnich okazji, 
by zobaczyć podziemia ratusza. 
Niebawem rozpoczną się tam prace 
związane z utworzeniem multime-

dialnej trasy turystycznej, na które 
gmina otrzymała unijne dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020. - Prace 
potrwają około trzech lat i w tym 
czasie obiekt będzie niedostępny 
dla zwiedzających. Piwnice, które 
odsłonięto podczas prac rewitalizacyj-
nych pochodzą z przełomu XIV i XV 
wieku. Ratusz, w którym obradowała 
rada miejska, ponadto mieściły się 
tam m. in. kancelaria, skarbiec czy 
więzienie został rozebrany 200 lat 
temu. W jego podziemiach pokażemy 
najcenniejsze znaleziska archeolo-
giczne, powstaną tam również tema-
tyczne sale odnoszące się do m. in. 
do historii górnictwa czy olkuskich 
astronomów – informuje Emilia 
Kotnis–Górka, kierownik Biura 
Promocji i Informacji Publicznej.

Tymczasem magistrat zaprasza 
na kolejne wycieczki pozwalające 
lepiej poznać Olkusz. Następna od-
będzie się w piątek, 23 marca pod 
hasłem „Śladami herbów i gmerków 
olkuskich”. Zbiórka o godzinie 16.00 
w Punkcie Informacji Turystycznej 
MSiT w Olkuszu.

Dzienny Dom 
Pobytu  

dla Seniorów  
już niedługo

olkusz
Piotr Kubiczek

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami już wkrótce, przy ul. 
Żuradzkiej 16, w budynku Caritas 
zostanie oddany do użytku Dzien-
ny Dom Pobytu dla Seniorów, 
w którym swoją spokojną przystań 
znajdą mieszkańcy gminy Olkusz 
powyżej 60. roku życia.

Od kilku miesięcy w Caritasie 
trwa remont piętra, gdzie mieścić się 
ma wspomniany Dom. O remoncie 
podczas grudniowej wieczerzy wigi-
lijnej dla potrzebujących opowiadał 
ks. Tomasz Folga, dyrektor Cari-
tas Diecezji Sosnowieckiej. - Prace 
wyceniamy na prawie pół miliona 
złotych. W całości pokryjemy je z bu-
dżetu Caritas. Wierzę, że już niedługo 
osiągniemy swój cel, a Dzienny Dom 
Pobytu dla Seniorów stanie się oazą 

spokoju dla potrzebujących wsparcia 
osób w podeszłym wieku – mówił 
duchowny.

Remont w budynku, który gmina 
Olkusz oddała Caritas w użyczenie, 
powoli dobiega końca. Są także inne 
dobre informacje związane z otwar-
ciem ośrodka. Otóż gmina otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 80 tysięcy 
złotych z Programu Wieloletniego 
„Senior+”, które pozwolą wyposażyć 
placówkę w niezbędny sprzęt. Pozo-
stałe 20 tys. zł dołoży gmina z wła-
snych środków. W placówce znajdzie 
się świetlica z jadalnią i zapleczem 
kuchennym, pokój rehabilitacyjny, 
pokój zabiegowo-pielęgniarski, po-
mieszczenie klubowe, pokój odpo-
czynku oraz pomieszczenie do terapii 
indywidualnej.

- W moim odczuciu ośrodek 
wsparcia dziennego jest interesującą 
formą pomocy dla seniorów i ich 
rodzin. W placówce seniorzy będą 
mogli spędzać czas w ciągu dnia pod 
okiem specjalistów, którzy będą dla 
nich wsparciem – komentuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W powstającym ośrodku senio-
rzy spędzać będą czas od rana do 
popołudnia, realizując swoje pasje, 
jednocześnie poszerzając swoje zain-
teresowania o nowe profesje. Zyskają 
także szansę rehabilitacji. Z usług 
Dziennego Domu Pobytu dla Senio-
rów skorzysta 30 osób.
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po byłym targowisku) pod budownic-
two mieszkaniowe. Potencjalni na-
bywcy nie byli jednak zainteresowani 
działką po spółdzielni, zanim gmina 
nie wyburzy budynku po spółdzielni. 
Koszty rozbiórki, szacowane wówczas 
na około nawet 500 tys. złotych były 
dla gminy zbyt duże. Gdy po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w 2008 
roku okazało się, że część działki 
z budynkami należy zwrócić wywłasz-
czonym na początku lat 70 – tych 
właścicielom, gmina musiała odszu-
kać ponad 300 ich spadkobierców 
i poinformować o możliwości zwrotu 
nieruchomości.

Jak własnościowe kwestie wyglą-
dają dzisiaj? - Nadal toczą się sprawy, 
przede wszystkim w NSA. Liczymy na 
pozytywny wyrok przed tą instancją, 
co powinno przyspieszyć pozostałe 
podobne sprawy, dla których NSA 
wyda jasną interpretację. Do tego 

czasu nie możemy jednak budynku 
zburzyć ani sprzedać. Zdajemy sobie 
sprawę, że toczące się przed sądami 
sprawy mocno się przedłużają. Wiele 
z nich jest już jednak zakończonych 
z wynikiem pozytywnym dla Gminy 
Olkusz i wszystko wskazuje na to, że 
być może w tym roku temat zostanie 
definitywnie zakończony. Po rozwią-
zaniu wątpliwości dotyczących kwe-
stii własnościowych dla tego terenu 
będziemy mogli mówić o jego zagospo-
darowaniu - unikając jednocześnie 
roszczeń ewentualnych osób trze-
cich – odpowiada rzecznik prasowy 
olkuskiego magistratu Michał Latos.

Budynki od lat popadają w coraz 
większą ruinę. Miejsce to było często 
odwiedzane przez złomiarzy. Temat 
ten poruszaliśmy już w 2011 roku. 
Wówczas mieszkańcy skarżyli się 
również na młodzież, która czasem 
urządzała tam imprezy. Zdarzały się 
też pożary. Okoliczni mieszkańcy ape-
lowali do władz gminy, aby zatrudnić 
tam stróża. Gmina odpowiadała, że to 
za duże koszty, bo trzeba by zatrudnić 

przynajmniej trzy osoby do pracy na 
zmiany. Mieszkańcy nadal skarżą się 
na odwiedziny wandali i złodziei. - 
W ubiegłym roku rozkradali metalowe 
ogrodzenie i garaże za budynkiem. 
Dlaczego nie da się skutecznie roz-
wiązać tego problemu? Tu kradną 
i dewastują od lat! - opowiadają 
mieszkańcy.

Jeden z naszych Czytelników 
zaproponował, by obiekt rozebrać 
na koszt samorządu, a środki ze 
sprzedanego złomu przeznaczyć na 
cele charytatywne. Z problemem 
wandalizmu i rozkradania tego, co 
jeszcze pozostało w budynku i jego 
otoczeniu, gmina ma bowiem pro-
blem do dzisiaj. -Teren ten był nieraz 
zabezpieczany, a wejścia i okiennice 
murowane. Niestety, na niewiele 
się to zdawało, gdyż zabezpieczenia 
te w kilka dni były usuwane. Jest 
to miejsce objęte systematycznymi 
patrolami Straży Miejskiej – dodaje 
Michał Latos, prosząc jednocześnie, 
by wszelkie niepokojące zdarzenia 
zgłaszać odpowiednim służbom.

Ciąg dalszy ze strony 1

olkusz
Piotr Kubiczek, fot. Osiedle Młodych

Mijają kolejne dni, a społecz-
ność osiedla Młodych w Olku-
szu nadal żyje w niepewności. 
W weekend doszło do ponownych 
podpaleń w blokach, a największe 
zniszczenia ogień wyrządził w V 
klatce bloku mieszczącego się przy 
ul. Reja 1.

Z początkiem tygodnia pojawiły 
się nieoficjalne informacje dotyczące 
weekendowego ujęcia sprawcy już 
blisko trzydziestu podpaleń. Są to 
jak na razie jedynie plotki, bowiem 
jak podkreśla sierż. sztab. Marika 
Guzik-Gajda z Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu: - Nikomu do tej 
pory w tej sprawie nie postawiono 
żadnych zarzutów.

Tak więc wieść o zatrzymaniu 
podpalacza okazała się przedwcze-
sna. Co gorsze, z soboty na niedzielę 
(17/18 lutego) doszło do kolejnego 
aktu wandalizmu. Tak jak wcześniej 
sprawca za cel obrał sobie tablice 
ogłoszeniowe. Na ul. Reja 1 ogień 
okopcił również ścianę na klatce 
schodowej.

Mieszkańcy coraz bardziej boją 
się o swoje bezpieczeństwo, w końcu 
problem dotyczy już całego osiedla. 
Według policyjnych statystyk do tej 
pory ogień został podłożony w 29 klat-
kach. Płonęły z reguły tablice, jednak 
w kilku przypadkach straty są więk-
sze, bowiem zostały nadpalone drzwi 
oraz spłonął wózek dziecięcy.

Prośby o zamykanie klatek na 
noc oraz społeczna inicjatywa mon-

tażu domofonów w tych klatkach, 
w których ich nie ma, to tylko połowa 
sukcesu. Nikt przecież nie da gwa-
rancji, że poczynione kroki ostudzą 
zapędy wciąż nieznanego piromana.

Przypomnijmy, że głos w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa na osiedlu 
Młodych w imieniu mieszkańców 
zabrali radni miejscy. Wojciech 
Ozdoba w interpelacji do burmistrza 
zwrócił się z prośbą o zainstalowanie 
na osiedlu systemu monitoringu. 
Z odpowiedzi szefa magistratu jasno 
wynika, że na montaż kamer w naj-
bliższym czasie nie ma co liczyć. 
Powód? Wysokie koszty. - Stworze-
nie systemu monitoringu wymaga 
dogłębnej analizy. Pragnę zauważyć, 
że zadanie takie jest kosztowne i nie 
zostało ujęte w projekcie budżetu na 
ten rok. Pomijając jednak względy 
ekonomiczne muszę nadmienić, że 
nie jestem przekonany do zasadności 
tego wniosku. Faktem jest, że rejestr 
z kamer czasami pomaga w ściganiu 
przestępców, ale nie jest żadnym 
gwarantem całkowitego ich wyeli-

minowania. Rozumiem też sprzeciw 
mieszkańców, którzy uważają, że 
rozbudowany system monitoringu 
narusza prawo do prywatności – tłu-
maczy Roman Piaśnik.

Jednocześnie burmistrz podkre-
śla, że tworząc system monitoringu 
trzeba mieć na uwadze stworzenie 
odpowiedniej infrastruktury, zatrud-
nienie osób obsługujących system 
i odpowiedzialnych za jego konser-
wację. - Jest to przedsięwzięcie kosz-
towne i nie uważam, że gmina Olkusz 
powinna zrealizować je samodzielnie. 
Osiedle Młodych jest terenem Spół-
dzielni Mieszkaniowych oraz Wspól-
not, które są właścicielem terenu i to 
one są właściwym adresatem wniosku 
o budowę systemu monitoringu – 
dodaje burmistrz Piaśnik.

Nie jest jednak tak, że gospodarz 
miasta i gminy umywa od problemu 
ręce. Wręcz przeciwnie. - Śledzę na 
bieżąco wydarzenia na osiedlu Mło-
dych i wierzę w skuteczność działań 
policji. Liczę również na to, że w roz-
wiązanie problemu zaangażuje się 
Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
która jest zarządcą obiektów, w jakich 
doszło do podpaleń. Zainicjowałem 
spotkanie ze wszystkimi instytucjami, 
których dotyczy problem – zaznacza 
szef olkuskiego magistratu. Pojawiły 
się także zapewnienia o bezpłatnym 
udostępnieniu OSM „fotopułapek”, 
które mają być tymczasowym wspar-
ciem w walce z wandalami.

Odpowiednie działania stale 
podejmuje również policja. Częstsze 
patrole, także w wykonaniu straż-
ników miejskich być może pomogą 
w ujęciu sprawcy.

OpŁacONE ZE śrOdKów wŁaSNych aUtOra

Szanowny Panie Burmistrzu
W odpowiedzi na ubiegłotygodniowy tekst „Starosta odmawia pomocy 

mieszkańcom Osieka i Pakuski”, kieruję do Pana trzy prośby:

Prośba pierwsza – 
nie wydawaj grosza 

publicznego nadaremno
Proszę nie marnotrawić pieniędzy miesz-

kańców miasta i gminy Olkusz. Przez ostatnie 
trzy lata przeznaczył Pan z budżetu ogromne 
kwoty idące w dziesiątki tysięcy złotych (a być 
może nawet w setki tysięcy) na sponsorowane 
teksty. Przecież jest Pan majętnym człowiekiem, 
uzyskującym znaczne dochody z wielu źródeł. 
Zapewne stać Pana, by z własnej kieszeni opła-
cić propagandowe artykuły prezentujące Pański 
wizerunek. Wydając tak wielkie kwoty na tego 
rodzaju teksty z publicznej kasy, nie poprawia 
Pan sytuacji ekonomicznej gminy Olkusz, której 
zadłużenie na koniec kadencji wynosić będzie 
ponad 40 milionów złotych.

Prośba druga – zanim 
dostrzeżesz w jego oku 

drzazgę, zobacz wpierw,  
czy w twoim nie ma belki

Proszę nie przykrywać swoich trzyletnich nie-
zbyt udanych rządów, prowokacyjnymi prywat-
nymi tekstami kierowanymi pod adresem moim 
i powiatu. Może zamiast taniej propagandy, przed-
stawi Pan rzetelną informację mieszkańcom:

l  ile finalnie Olkusz kosztuje komunikacja 
miejska pod Pańskimi rządami i gdzie 
podziały się te buńczucznie zapowiadane 
oszczędności?

l  na jaką kwotę zadłuży Pan gminę?

l ile milionów uzyskał Pan ze sprzedaży 
nieruchomości i na co te pieniądze poszły, 
skoro dług nadal jest ogromny?

l dzięki czemu staniała woda i, czy prawdą 
jest, że jest to efekt zabiegów księgowych 
odsuwających na przyszłość wzrost cen?

l jak rozstrzygnęły się spory z powiatem 
o wiadukt i wjazd na ulicę Armii Krajowej?

l dlaczego łata Pan budżet wyprzedając 
majątek gminy?

l czy odnalazł Pan płyty z rynku sprzed 
remontu, które wg Pana były ogromnej 
wartości?

l o dawnym starostwie, o remontach 
budynków publicznych,

l i wiele innych nurtujących, i dotykających 
mieszkańców gminy Olkusz spraw.

Prośba trzecia  
– piastując publiczne 

stanowisko, nie unikaj 
kontaktu z ludźmi.  
Jak jesteś uczciwy,  

nie obawiaj się rozmowy
Proszę przyjąć ponowne zaproszenie z mojej 

strony do publicznej rozmowy. Omówimy sprawy 
bieżące i sprawy dotyczące najbliższej przyszło-
ści, które są bardzo ważne z punktu widzenia 
wszystkich mieszkańców miasta i gminy Olkusz. 
Porozmawialibyśmy nie tylko o pomysłach na 
przyszłość, ale także o pańskich niezrealizowa-
nych obietnicach.

Pozostaję do dyspozycji.

Starosta Olkuski

Paweł Piasny

Temat podpaleń wciąż 
aktualny
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moje życie w zwierciadle dzieciństwa
D z i e c i ń s t w o  

– najpiękniejszy okres beztroski w życiu, 
niestety nie każdy ma to szczęście, że 
właśnie tak widzi je we wspomnieniach. 
Czasami na dzieciństwo cieniem kładą się 
traumatyczne i toksyczne doświadczenia, 
jakie fundują dzieciom sami rodzice. Mowa 
tutaj o alkoholizmie w rodzinie, przemocy, 
czasem chorobach psychicznych rodziców 
oraz innych dysfunkcjach, które powodują 
zaburzenia w systemie rodzinnym. W re-
zultacie w dorosłym życiu pojawia się 
szereg symptomów takich jak: lęk, niskie 
poczucie własnej wartości, problemy 
w nawiązywaniu relacji, niezadowolenie 
z życia, wycofanie, długotrwałe poczucie 
przygnębienia, trudności w podejmowaniu 
decyzji. Jak poradzić sobie z własnymi emo-
cjami, wspomnieniami, uczuciami? Gmina 
Olkusz zaprasza do skorzystania z bez-

płatnej grupy terapeutycznej skierowanej 
do DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) 
oraz DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne), 
która pod kierunkiem doświadczonej 
psychoterapeutki wskaże, jak radzić sobie 
z tymi trudnościami.

Wsparcie oferowane jest osobom, 
które chciałyby nauczyć się wyrażać tłu-
mione do tej pory emocje, poznać sposoby 
na radzenie sobie w trudnych sytuacjach 
życiowych, wymienić się doświadczenia-
mi, uświadomić sobie, jak dzieciństwo 
w rodzinie z problemem alkoholowym 
lub w rodzinie dysfunkcyjnej wpływa na 
funkcjonowanie w dorosłym życiu oraz 
dla tych, którzy chcieliby pracować nad 
budowaniem poczucia własnej wartości. 
Korzyść z uczestnictwa w terapii to od-
zyskanie radości życia, wiary we własne 
siły, dostrzeżenie osobistego potencjału 
i poczucia wpływu na własne życie.

Zapisy u terapeuty  
pod numerem telefonu:  

730 800 775  
do dnia: 2 marca 2018 r.

Zajęcia planowane są  
w soboty od godz. 9.00.

Miejsce spotkań  
Olkusz, ul. Szpitalna 9

Udział w zajęciach  
jest bezpłatny

Projekt finansowany  
przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa
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Kondolencje, Nekrologi, Podziękowania

tel. 32 754 44 77

Czesława Mentlewicz  
– kobieta sukcesu, która 

przegrała z rakiem
olkusz

Piotr Kubiczek

15 lutego w wieku 62 lat ode-
szła Czesława Mentlewicz, wybitna 
olkuska biegaczka, a od 2000 roku 
trenerka młodzieży w LKS Kłos 
Olkusz. Sportsmenka przegrała 
walkę z chorobą nowotworową.

Śp. Czesława Mentlewicz ze spor-
tem związała się na początku lat 70. 
XX wieku. Jeszcze pod panieńskim 
nazwiskiem Pacia zaczęła repre-
zentować barwy ukochanego przez 
siebie Kłosa. Od samego początku 
wykazywała talent do lekkiej atletyki, 

a zwłaszcza do biegania w marato-
nach i półmaratonach.

Podczas swojej kariery sportowej 
zdobyła dwanaście medali Mistrzostw 
Polski, w tym zaszczytny tytuł Mi-
strzyni Polski w półmaratonie. Dwu-
krotnie reprezentowała nasz kraj na 
Mistrzostwach Świata, ponadto także 
dwa razy była uczestniczką Pucharu 
Europy.

Czesława Mentlewicz w 1996 
roku z czasem 2:37:19 wygrała 
maraton w Madrycie, na najwyż-
szym stopniu podium stając rów-
nież podczas bliźniaczych imprez 
w izraelskim Tel Awiwie, belgijskim 
Brugge, czy holenderskim Utrechcie 

i Enschede. Z Oslo, Caen i Szeged 
wróciła natomiast ze srebrnymi 
medalami. W swoim sportowym CV 
miała też udział w najstarszym mara-
tonie świata – tym w Bostonie, gdzie 
uplasowała się na 11. miejscu, za 
to w największym maratonie świata 
– w Nowym Jorku, została sklasyfi-
kowana na 16. pozycji.

Po zakończeniu czynnej kariery 
zawodniczej ikona olkuskiej lekkiej 
atletyki pozostała w klubie i zaczęła 
pracę w roli trenerki młodzieży, prze-
kazując swoim wychowankom wiedzę 
i zdobyte doświadczenie.

Za swoje osiągnięcia na bieżniach 
i, maratońskich trasach, a także 

za działalność społeczną została 
odznaczona m.in. Złotą Honorową 
Odznaką Ludowych Zespołów Spor-
towych i najwyższym odznaczeniem 
jakie może otrzymać sportowiec 
w Polsce: Odznaczeniem za zasługi 
dla sportu.

Czesława Mentlewicz przegrała 
z chorobą nowotworową. Od lipca 
wraz z „Czesią” nierówną walkę 
z rakiem podjęła cała jej rodzina. 
W sobotnim pogrzebie udział wzięły 
legendy polskiego biegania, w tym 
Celina Sokołowska, Aniela Nikiel 
i Marzena Heblik. To był ostatni start 
„Czesi” w jej ziemskim życiu. Jak 
zwykle, dobiegła do mety…

One Billion Rising / Nazywam się Miliard
olkusz

Agnieszka Zub

Już po raz szósty w kilkudzie-
sięciu miastach Polski odbyła się 
akcja pn. „Nazywam się Miliard”, 
wyrażająca protest przeciwko prze-
mocy wobec kobiet i dziewcząt. Po 
raz pierwszy przyłączył się do niej 
także Olkusz. Finał akcji odbywa 
się zawsze 14 lutego.

„Nazywam się Miliard” to polska 
nazwa ogólnoświatowej kampanii 
społecznej, której finałem jest wspól-
ny, grupowy taniec wyrażający pro-
test przeciwko przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt. Uczestnicy wykonują 
układ taneczny do piosenki pt. „Break 
the Chain” (tekst: Tena Clark; polska 
wersja „Tańczę, bo mam dość!”).

Akcję zapoczątkowała w 2011 
roku Eve Ensler, autorka słynnych 
„Monologów waginy”, działaczka 
ruchu feministycznego, scenarzystka 
i dramatopisarka. Po fali gwałtów 
w USA w 2011 roku zapowiedziała 
akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu – ONE 
BILLION RISING”, której pierwsza 
edycja odbyła się 14 lutego 2013. 

Właśnie od tego roku zawsze14 lutego 
cały świat, w tym Polska, tańczy i pro-
testuje przeciwko przemocy wobec 
kobiet. Z roku na rok do wydarzenia 
przyłącza się coraz więcej państw. 
W 2013 roku tańczono w ponad 
200 krajach (w tym w 30 miejsco-
wościach w Polsce), a w 2015 roku 
w akcję zaangażowanych było już 

w niemal 50 polskich miejscowości. 
W tegorocznym finale zatańczyły ko-
biety, dziewczynki, a także mężczyźni 
i chłopcy w ponad 90 miejscowo-
ściach w naszym kraju.

– Przemoc wobec kobiet to nie 
abstrakcyjna sprawa przedstawiana 
w krajowych czy międzynarodowych 
statystykach i programach. Ten 

problem i krzywda dotyka naszych 
przyjaciół i znajomych, dzieje się obok 
nas – na naszej ulicy, podwórku, 
w domu – tymi słowami przywitała 
uczestników akcji na olkuskim rynku 
Magdalena Kubańska, radna Rady 
Miejskiej w Bukownie i organizatorka 
olkuskiego wydarzenia. – To wyzwa-
nie podejmujemy, organizując wła-

śnie akcję Nazywam się Miliard/ One 
Billion Rising Poland. Wychodzimy do 
was wszystkich tu, gdzie mieszkamy, 
bo chcemy, żeby właśnie tu żyło nam 
się dobrze, bo właśnie tu chcemy się 
czuć bezpieczne.

Przygotowania do olkuskiego 
finału trwały kilka tygodni. W tym 
czasie uczestniczki akcji spotykały 
się na próbach, wykonując układ 
taneczny, który w każdym kraju 
wygląda tak samo. Spotykano się 
w Bukownie i Olkuszu, ćwicząc pod 
kierunkiem Doroty Gajewskiej. Poza 
kobietami w treningi włączyły się 
również młode dziewczęta, które także 
chciały wyrazić swój protest i wziąć 
udział w wydarzeniu. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że wg statystyk 
w Polsce przemocy fizycznej i seksu-
alnej doświadcza od 700 tysięcy do 
miliona kobiet, a w skali światowej 
dziewczęta między 15. a 19. rokiem 
życia stanowią 50 proc. ofiar przemo-
cy seksualnej.

Bardzo duże znaczenie dla akcji 
ma jej aspekt lokalny. Jak podkre-
ślono w czasie finału, to właśnie 
lokalne władze mogą prowadzić realne 
i skuteczne działania zapobiegające 
przemocy, tworzyć odpowiednie pro-

gramy w oparciu o najnowsze bada-
nia, doświadczenia i dobre praktyki 
wypracowane tak w Polsce, jak i na 
świecie. I właśnie tego oczekują od 
nich uczestniczki akcji „Nazywam 
się Miliard”.

Wydarzenie objął honorowym 
patronatem Marszałek Województwa 
Małopolskiego Jacek Krupa. Ponadto 
patronat sprawowali: Beautiful Dance 
Studio, Wyższa Szkoła Biznesu Od-
dział Zamiejscowy w Olkuszu oraz 
Przegląd Olkuski.

Akcję wsparli: Beautiful Dance 
Studio,Wiadomości Olkuskie, Isola 
- Firma Handlowo-Usługowa, Radna 
Rady Miasta Bukowno Magdalena 
Kubańska, Rady Miasta Olkusz 
Janusz Dudkiewcz, Stowarzyszenie 
„Fabryka Dobrych Zdarzeń w Bukow-
nie”, PowerCity Olkusz, Kawiarenka 
„Pod Parasolem”, „Masaż u Wnuka”, 
Telepizza Olkusz, Posłanka na Sejm 
RP VII i VIII kadencji Lidia Gądek, 
Przemysław Podgórski (trener moty-
wacyjny), CH Atrium Olkusz, Poseł 
na Sejm RP IV kadencji Jan Orkisz, 
Wyższa Szkoła Biznesu Oddział 
Zamiejscowy w Olkuszu, Joanna 
Leśniak „Nieruchomości”.

Wirus ASF 
nadal groźny

powiat
Wiola Woźniczko

1222 przypadki wykrycia 
wirusa ASF u dzików oraz 106 
ognisk tej choroby w hodowli świń 
– tak na koniec stycznia wyglądały 
statystyki dotyczące występowa-
nia afrykańskiego pomoru świń na 
terenie Polski. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Olkuszu Kazimierz 
Janik przypomina hodowcom 
o nowych przepisach dotyczących 
hodowli świń, jakie 28. lutego 
wejdą w życie. 

Afrykański pomór świń od kil-
kunastu lat występuje na Białorusi, 
Ukrainie oraz w Rosji. Wirus nie jest 
groźny dla ludzi. W Polsce przypadki 
zachorowań notowano w sąsiadują-
cych z tymi krajami województwach. 
Zgodnie z informacjami podawanymi 
przez krajowe służby weterynaryjne, 
jeszcze kilka miesięcy temu wydawało 
się, że choroba na terenie Polski 
wygasa. Jesienią nastąpił jednak 
nagły wzrost zachorowań, zarówno 
wśród dzików jak i świń. Od 21 listo-
pada a więc od daty potwierdzenia 
pierwszego przypadku ASF u odna-
lezionego po zachodniej stronie Wisły 
padłego dzika (na terenie powiatu 
legionowskiego w okolicach Warsza-
wy) radykalnie zmieniło się podejście 
do kwestii szerzenia się wirusa ASF 
w środowisku. Wiemy już, że nie 
jest możliwe, aby wirus przemieścił 
się wraz z chorymi dzikami na tak 
odległe, sięgające kilkadziesiąt kilo-
metrów tereny w tak krótkim czasie. 
To mógł spowodować tylko człowiek 
przenosząc wirusa wraz z mięsem 
bądź żywnością zawierającą mięso po-
chodzące od chorych na ASF zwierząt 
z rejonów wschodnich Polski, Białoru-
si czy też Ukrainy w rejon Warszawy 
– informuje Kazimierz Janik.

Na przełomie roku uchwalono 
tzw. specustawę, której przepisy mają 
w znaczący sposób ułatwić służbom 
weterynaryjnym walkę z tą chorobą. 
Aby zmniejszyć ryzyko jej szerzenia 
się wśród dzików w celu zmniejszenia 
populacji tych zwierząt wprowadzono 
możliwość zarządzenia odstrzałów 

sanitarnych dzików (na obszarach 
występowania choroby oraz wzdłuż 
głównych szlaków komunikacyjnych 
dla ludności ukraińskiej i białoru-
skiej na kierunku wschód-zachód tj. 
wzdłuż autostradyA-4). Chodzi rów-
nież o województwo małopolskie.

Kolejnym działaniem będą pro-
wadzone na terenach województw 
szczególnie zagrożonych wystąpie-
niem ASF przeszukiwanie terenu 
w celu oczyszczenia środowiska byto-
wania dzików z padłych dzików oraz 
ich szczątków. Również niebawem 
wejdą w życie przepisy wymuszające 
w hodowlach świń na terenie całego 
kraju stosowanie właściwych zasad 
bioasekuracji. Tylko poprzez ich za-
stosowanie hodowcy mogą zapewnić 
bezpieczeństwo własnych stad świń. 
Hodowcy, którzy będą ignorowali 
nowe przepisy, muszą liczyć się 
z surowymi karami, a nawet  pozba-
wieniem możliwości dalszego prowa-
dzenia hodowli świń w dotychczaso-
wych warunkach. Bezwzględne prze-
strzeganie opracowanych zasad tak 
w hodowli świń jak też przy produkcji 
środków żywności w skład której 
wchodzi mięso świń oraz dzików, daje 
gwarancje na szybkie zlikwidowanie 
zagrożenia rozprzestrzenienia się 
choroby na kolejne rejony w kraju – 
dodaje Kazimierz Janik.

Do najważniejszych obowiązków 
hodowców trzody chlewnej należy 
m. in.: karmienie świń paszą zabez-
pieczoną przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących, prowadzenie reje-
stru środków transportu do prze-
wozu świń wjeżdżających na teren 
gospodarstwa oraz rejestru wejść 
osób do pomieszczeń w których są 
utrzymywane świnie, zabezpieczenie 
tych pomieszczeń przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących oraz domo-
wych, utrzymywanie świń w odręb-
nych zamkniętych pomieszczeniach, 
stosowanie przez osoby wykonujące 
czynności związane z obsługą świń 
środków higieny (mycia i odkażania 
rąk, oczyszczanie i odkażanie obuwia 
oraz sprzętu do obsługi świń, używa-
nie odzieży ochronnej) czy zabezpie-
czenie wybiegu dla świń podwójnym 
ogrodzeniem.
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=23 lutego
16:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
18:00 Pomiędzy słowami (2D PL/NAPISY) 
20:00 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
=24 lutego
16:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
18:00 Pomiędzy słowami (2D PL/NAPISY) 
20:00 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
=25 lutego
16:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
18:00 Pomiędzy słowami (2D PL/NAPISY) 
20:00 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
=26 lutego
16:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
18:00 Pomiędzy słowami (2D PL/NAPISY) 
20:00 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
=27 lutego
16:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
18:00 Pomiędzy słowami (2D PL/NAPISY) 
20:00 The Disaster Artist (2D NAPISY) 

=23 lutego
11:30 Paddington (2D DUBBING) 
12:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
14:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
16:00 Cudowny chłopak (2D NAPISY) 
18:00 Nowe oblicze Greya (2D NAPISY) 
20:00 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
20:30 Kobiety Mafii (2D PL) 
22:00 Kobiety Mafii (2D PL) 
=24 lutego
12:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
14:30 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
16:15 Cudowny chłopak (2D NAPISY) 
18:15 Nowe oblicze Greya (2D NAPISY) 
20:15 Kobiety Mafii (2D PL) 
=25 lutego
12:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
14:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
16:00 Cudowny chłopak (2D NAPISY) 
16:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
18:00 Kobiety Mafii (2D PL) 
18:00 Nowe oblicze Greya (2D NAPISY) 
20:00 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
20:30 Kobiety Mafii (2D PL)  
=26 lutego
18:00 Kobiety Mafii (2D PL) 
20:30 Kobiety Mafii (2D PL) 
=27 lutego
14:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
16:00 Nowe oblicze Greya (2D NAPISY) 
16:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
17:45 Cudowny chłopak (2D NAPISY) 
18:00 Kobiety Mafii (2D PL) 
20:00 Kobiety Mafii (2D PL) 
20:30 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
=28 lutego
14:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
16:00 Nowe oblicze Greya (2D NAPISY) 
16:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
17:45 Cudowny chłopak (2D NAPISY) 
18:00 Kobiety Mafii (2D PL) 
20:00 Kobiety Mafii (2D PL) 
20:30 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
=01 marca
14:00 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (2D 
DUBBING) 
16:00 Cudowny chłopak (2D NAPISY) 
18:00 Nowe oblicze Greya (2D NAPISY) 
20:00 The Disaster Artist (2D NAPISY) 
20:15 Kobiety Mafii (2D PL)  

=25 lutego
17:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2017/2018 - 
Hala MOSiR
=01 marca
16:30 SPR Olkusz. Liga Juniorek Młodszych: SPR 
- Olimpia/Beskid Nowy Sącz - Hala MOSiR

=28 lutego
„Baśnie Andersena” i „Mity Greckie” - spektakle 
teatralne w wykonaniu teatru InArt z Wrocławia

=23 lutego
XXII Bolesławska Zima Prozy - ogłoszenie 
wyników
17:00 Wystawa fotografii „Krajobraz w oczach 
kobiety” Barbary Lewandowskiej

=23 lutego
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
17:00 Kabaret Smile 
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 
=24 lutego
09:00 - 10:00 Zajęcia z rysunku i malarstwa 
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” 
10:10 - 11:00 Świat Małego Odkrywcy - dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat 
11:15 - 12:00 Zajęcia plastyczne 
12:30 - 13:30 Świat Małego Odkrywcy - dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat 
18:00 Koncert Korteza 
=26 lutego
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=27 lutego
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne 
=28 lutego
15:00 Nauka gry na gitarze 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
17:30 - 18:45 Zajęcia muzyczne dla dzieci 
i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 

=26 lutego
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki

=26 lutego
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci - zajęcia 
w trzech grupach
=27 lutego
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych
=28 lutego
17:00 - 18:00 Klub Miłośników Zwierząt

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
stałej malarstwa współczesnego polskiego, 
europejskiego i światowego z kolekcji Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu, w której zgroma-
dzono ok. 400 prac wykonanych różną techniką 
- większość dzieł eskponowana jest w salach na 
I i II piętrze. Pon. 9-16, wt.-pt. 10-18, sob. 10-14.
=7 marca 
18:00 Koncert z okazji Dnia Kobiet „Miłość wg. 
Kobiet...”

=23 lutego
15:00 - 18:00 Pianino 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
15:45 - 16:30 Zajęcia wokalne z emisją głosu 
16:00 - 18:00 Klub „Razem” 
16:00 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 
16:15 - 18:00 Korepetycje z matematyki 
17:00 - 20:00 Klub „Wiarusy” 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
=24 lutego
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne)
=26 lutego
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 

18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Fitness 60+ 
=27 lutego
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 17:45 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:30 - 18:15 Aqua aerobic - Basen w Bukownie
18:00 - 18:55 Dance aerobic 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 
=28 lutego
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:00 - 18:00 Plastyka dla dzieci 
17:00 - 18:00 Zumbomania 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:00 - 20:00 SztukAkademia 

=23 lutego
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 lat) 
=26 lutego
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci 
18:30 - 19:30 Język polski dla obcokrajowców 
=27 lutego
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
18:30 - 19:30 Zumba 
=28 lutego
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Język niemiecki dla dorosłych

=Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 
z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
www.swdw.pl
=26 lutego
17:00 Czarnobyl, Fukushima - radioaktywme 
piekła. Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem 
Ilnickim. Koordynator spotkania Andrzej Karoń

=23 lutego
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) 
18:30 - 20:00 Język angielski dla podróżujących 
(Ala) - SP 10 Olkusz, ul. Żeromskiego 1
=26 lutego
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) 
17:15 - 18:15 Zumba (Iza) 
17:30 - 18:30 Pilates (Asia) - SP 10 Olkusz,  
ul. Żeromskiego 1
17:50 - 18:45 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 20:00 Warsztaty tematyczne - SP Osiek
19:00 - 20:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
=27 lutego
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
17:30 - 18:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 
Osiek
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. 
Długa 67
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
=28 lutego
17:15 - 18:15 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 6 
Olkusz, ul. Długa 67
17:50 - 18:45 Pilates (Asia) - SP 1 Olkusz,  
ul. Kantego 5
18:30 - 19:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek

=24 lutego
10:00 Zimowa Wędrówka z Amonitem po Dolinie 
Będkowskiej - Będkowice
=01 marca
17:00 Prezentacja i promocja książki Innocentego 
Libury pt.: „Krokiem Zwycięzców” - PTTK Olkusz 
(sala kominkowa), ul. Rynek 20

KALENDARIUM
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy poradni Medycyny pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne centrum Medyczne 
wOL-MEd Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

Ogłoszenia 
drobne 

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

R E K L A M A

Wystawa malarstwa 
Wacława Jagielskiego

olkusz
Agnieszka Zub

Jest autorem kilkuset obra-
zów, które można zobaczyć w zbio-
rach muzeów, galeriach i w in-
stytucjach publicznych. Swoimi 
pracami ilustrował wiele tomików 
wierszy i książek innych twórców. 
Malarz, pastelista, konserwator 
sztuki, poeta - Wacław Jagielski. 
W miniony piątek Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA zorganizowała 
wernisaż wystawy tego niezwykle 
utalentowanego artysty.

Olkuska ekspozycja dzieł W. 
Jagielskiego liczy ponad 40 obrazów. 
Wszystkie idealnie ze sobą skom-
ponowane, wszystkie oprawione 
w piękne, szerokie, drewniane i zło-
cone ramy. W pracach tych widać 
doskonałe wyczucie barwy, harmonię, 
bogatą kolorystykę – wszak to właśnie 
kolor i światło są najważniejszymi 
nośnikami filozofii malarza. Wacław 
Jagielski – jak sam przypomniał 
podczas wernisażu – w Olkuszu pre-
zentuje swoje malarstwo po raz trzeci.  
Obrazy tego twórcy są zapisami 
chwili, próbą zatrzymania ulotnej 
atmosfery miejsca i czasu. Doświad-
czenia zdobyte podczas podróży po 
świecie sprawiły, że artysta znacznie 
rozjaśnił i rozszerzył paletę stosowa-
nych w swoim malarstwie kolorów, 
cały czas pozostając wiernym trady-
cjom impresjonizmu.

– Nawet jeżeli mam dokładną 
wizję dla formy i treści przyszłego 
obrazu, to każdy nowy, po namalo-
waniu może być odmienny od tego 
wcześniej wymyślonego, jaki – zdawa-
ło się – dokładnie widziałem w mojej 

wyobraźni – mówi o swojej twórczości 
Wacław Jagielski. – Czasami ręka 
malarza wybiera inne formy wyko-
nawcze niż to było intencjonalnie 
uzgodnione.

Wacław Jagielski urodził się 
20 sierpnia 1965 roku w Lubaniu 
Śląskim. Dzieciństwo i wczesną mło-
dość spędził na Dolnym Śląsku, skąd 
w 1979 roku wraz z rodziną przeniósł 
się do Nowego Sącza, gdzie mieszka do 
tej pory. Kilka lat pracował jako na-
uczyciel plastyki w liceum i szkołach 
podstawowych. Przez dwadzieścia 
lat prowadził własną Pracownię Kon-
serwacji Zabytków, później jednak 
oddał się twórczości – malarstwu. 
Jest autorem kilkudziesięciu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju 
i za granicą. Do ważniejszych zaliczyć 
można: Ogólnopolskie Biennale Pa-
steli – Nowy Sącz 1998 (wyróżnienie 
honorowe Jury), Lyon – Francja, Targi 
Sztuki Współczesnej – Paryż – Fran-
cja, Ateny – Grecja, Lwów – Ukraina, 
Wiedeń – Austria, Międzynarodowe 
Biennale Pasteli 2002 – III nagro-
da, wystawy środowiskowe – Salon 

Sztuki 2004 – Nagroda ZPAP „Złota 
rama”, Salon Sztuki 2009 – nagroda 
Prezydenta Miasta Nowego Sącza, 
Salon Sztuki 2013 – Nagroda Prze-
wodniczącego Rady Miasta Nowego 
Sącza. Obrazy Wacława Jagielskiego 
znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach w kraju i za granicą. 
Artysta uprawia rysunek, malarstwo 
pastelowe i olejne wzbogacone o swe 
technologiczne poszukiwania i od-
krycia. Należy do Związku Polskich 
Artystów Plastyków i Stowarzyszenia 
Pastelistów Polskich, którego jest 
współzałożycielem.Wydał tomik wier-
szy – album „Moje 40 i 4”.

Wystawa malarstwa Wacława 
Jagielskiego wzbudziła spore zainte-
resowanie w olkuskim środowisku. 
Wśród obecnych na piątkowym 
wernisażu gości można było spotkać 
wielu lokalnych twórców, zastępcę 
burmistrza Olkusza Bożenę Krok, 
a nawet warszawskiego dziennikarza, 
konferansjera i artystę estradowego 
Ireneusza Bieleninika. Kilka osób 
wyraziło zainteresowanie kupnem 
dzieł artysty.

O G Ł O S Z E N I E  p Ł a t N E

Kupię - Sprzedam
=Sprzedam cegłę silikatową białą - 
250x120x65, ok. 8000 szt.,  
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji).  
Tel.(796)177027.
Autoskup - kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(512)898278.

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

uSługi
=Firma iNTrOLigaTOrSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, bigo-
wanie, złocenie metodą termodruku.

=Naprawa komputerów PC, lap-
topów, tabletów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.
Autoskup - kupię każdą markę, tanie 

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

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

BudOwLaNe
=Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914521.

FiNaNSOwO - prawNe
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

Kancelaria Doradztwa Prawnego  
AlterLex Olkusz ul. Kościuszki 32, 

piętro I, Tel.(607)426076,  
mail: biuro@alterlex.pl  
Czym się zajmujemy:

- udzielamy porad i konsultacji 
prawnych, 

- sporządzamy pisma procesowe 
i urzędowe,

- opracowujemy projekty aktów 
prawnych, w tym umów, porozumień, 

uchwał, regulaminów, zarządzeń,
- prowadzimy mediacje,

- pomagamy w otwarciu działalności 
gospodarczej, zajmujemy się wdroże-
niem prawnym sklepu internetowego,
- badamy zgodność działań podmio-
tów z przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz opracowujemy nie-

zbędną dokumentacje w tym zakresie.
Gwarantujemy profesjonalną  

obsługę w przystępnych cenach.  
Zapraszamy: pon.-pt. 9-17.

Lombard Tomasz Kiełtyka, Olkusz, 
Kasztanowa 4, czynne 8-20, skup 
i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

=Kancelaria prawna, spadki, roz-
graniczenia, upadłość konsumencka, 
odwołania od decyzji ZUS, KRUS. 
www.prawnicybracia.pl.  
Tel.(518)858663, (515)560797.

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

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 30. 
Najszybsze i najtańsze zdjęcia do 
dokumentów w 3 minuty + retusz 

gratis (możliwość dojazdu do klienta). 
Tel.(600)057911, (692)736760.

TraNSpOrTOwe
=Transport kompleksowo.  
Tel.(789)143012.
=Transport przeprowadzki  
Tel.(793)999910.

mOTOryzacJa
=OLeJe, FiLTry, aKceSOria 
i prOFeSJONaLNe Narzędzia 
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 bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich pojaz-
dów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=auTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.
=pOmOc drOgOwa.  
Tel.(695)634005.

Autoskup - kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

NierucHOmOści
=Wynajmę garaż z kanałem pod 
mechanikę, 100 m2, oraz plac, Osiek. 
Tel.(502)264274.

LOKaLe użyTKOwe
=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

praca
=40 lat, wykszałcenie wyższe  
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=praca w domu, wysokie zarobki, 
warunek własny telefon.  
cV prosimy wysyłać na maila:
marketingolkusz@gmail.com
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=Przyjmę do pracy pracowników 
budowlanych, wodno-kanalizacyjnych.
Tel.(604)462657.
=Szukam pracy jako cieśla, murzra. 
Tel.(661)874382.
=Zatrudnię do biura osobę z orze-
czeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia. Tel.(509)020901.
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. wielkiego 64. przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K wielkiego 28. center-Med. czw. od 17.00. 
rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  wt.  17.00 –  19.00.  
tel. 604 410 240.

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

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. poniedziałek 
16.30 - 19.00. rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do 
zabiegów. przyjmuje: centrum Medyczne 
„INtEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. pIĄtEK 16:00-19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med.,chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów.  
przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00.  Jeden cZwartEK w miesiącu 17:20-
19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG dOppLEr żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków.  przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-
MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 
32 479 10 00. cZwartEK 15:30-19:30.

CHIRURG oRtopEDa
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, aleja tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). rejestracja tel.  
666 329 480. przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów.  
przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. śrOda 15:45-19:30.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„amiMEd” ul. Jana pawła II 30, Olkusz. rejestra-
cja pon. - pt. tel. 32 645 12 21.

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.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„amiMEd” ul. Jana pawła II 30, Olkusz. rejestra-
cja pon. - pt. tel. 32 645 12 21.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. tel. 32 643 32 12.

Wojciech Gołąb ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów.  
przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. co drugi wtOrEK 15:45-19:30.

Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem, Milenium). wejście od podwórza. pon. 
17-19, czw. 16-18. rejestracja tel. 604 489 612.

CHoRoBY ZaKaŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
rejestracja tel. 32 645 44 70 pon. - pt. 10.00 -  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

CoaCHInG
Michał  Tworus  Dyplomowany Coach ,  
analiza behawioralna i poznawcza, Extended 
disc, treningi miękkie. Olkusz, ul. Gęsia2.  
tel. 504 06 99 06, www.tworus.com.pl

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

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

Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn.  
przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. co druga SOBOta 9:00-12:00.

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

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

EnDoKRYnoloG
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. 
co drugi wtOrEK 15:30-19:30, JEdNa SOBOta 
9:00-14:00.

Edyta Barczyk dr n. med. , Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

GastRoEntERoloG
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. przyjmuje: centrum Medyczne 
„INtEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. pIĄtEK 15:30-19:30.

GImnastYKa KoREKCYjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr ryszard Majewski, Olkusz, ul. pakuska 64. 
tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. tel.  
695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8a. rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. pon., śr., pt. 16-19.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. wtorek, piątek od 
15:00. tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów.  przyjmuje: 
centrum Medyczne „INtEr-MEd”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
co druga śrOda 14:00-17:00.

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii i 
położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-MEd”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. poniedziałek 16.00-19.00

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.

Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów.  przyjmuje: centrum 
Medyczne „INtEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
rejestracja tel. 32 479 10 00. śrOda 9:00-12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. ponie-
działek 16.30 - 19.00. rejestracja tel. 32 7543464, 
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. przyj-
muje: centrum Medyczne „INtEr-MEd”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00.  
pIĄtEK 16:15-19:30. 

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
przedmieście 11/1. Konsultacje, EchO SErca, 
USG, dOppLEr. holter ciśnieniowy, EKG. reje-
stracja 16.00 - 18.00 pon, śr, pt. tel. 796 797 112.
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, EchO 
serca, USG tętnic szyjnych.  przyjmuje: centrum 
Medyczne „INtEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. śrOda 16:30-
19:30.
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, EchO serca.  przyjmuje: centrum 
Medyczne „INtEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. cZwartEK 
12:00-19:30
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl rejestracja telefoniczna: 604 052 027.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). holter EKG.  
Olkusz, ul. K. wielkiego 64. rej. tel. 602 489 648.  
www.kardiolog-olkusz.pl
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.
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.

laRYnGoloG
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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GaL-MEd”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 13.). pon., czw. 14-17.
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok.  przyjmuje: centrum 
Medyczne „INtEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. pONIEdZIaŁEK 
15:30-19:30.
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GaL-MEd”).  
tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). wt., śr.  
i pt. 17-19.

loGopEDa
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. wielkiego 29 (budynek byłego OpB), 
I piętro, pok. 21. rejestracja tel. 606 262 291.

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.

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

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
tel. 501 310 050.

mEDYCYna spoRtowa
BARBARA BANYŚ - lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej - kwalifikacja 
do uprawiania sportu oraz testów sprawnościo-
wych do służb mundurowych, tel: 600 00 99 42. 

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

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu.  przyjmuje: centrum Medyczne 
„INtEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. co druga SOBOta 9:00-
13:00.

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. wielkiego 28, pon. 16-18. tel. 603 166 862.

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje.  
przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. śrOda 17:00-19:30.

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 18:10-
20:00.

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

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (Oct, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. rejestracja tel. 606 790 500.
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B. 
rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OptIca, Olkusz, al. 1000-
lecia 20. rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe  bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, Oct, medycyna 
pracy.  przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-
MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 
32 479 10 00. śrOda 15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe  bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, Oct,  medycyna 
pracy.  przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-
MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 
32 479 10 00. pONIEdZIaŁEK 12:00-17:00, 
wtOrEK 12:00-17:00, cZwartEK 10:00-15:00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. poniedziałek 
16.30 - 19.00.. rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. przyjmuje: centrum Medyczne „INtEr-
MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 
32 479 10 00. co drugi pONIEdZIaŁEK 16:30- 
19:30.

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

pEDIatRa
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej.  tel. 698 941 921,  
505 988 780.

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. piłsudskiego 14a. rej. tel. 503 706 119.

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

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

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. diagnostyka i 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.

poDoloG
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla twoich 
stóp. tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
dojazd na terenie Olkusza gratis.

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

psYCHIatRIa 
/ psYCHotERapIa
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. tel. 791 918 888.

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. rejestracja telefoniczna 519 
343 030. www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. wolbrom, 
rynek 19 (I piętro). rejestracja tel. 510 120 408.

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

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. tel.: 32 6261731  
www.marlibo-medica.pl 

Specjalistyczna rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.

wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

terapia manualna, suche igłowanie, Ndt-Bobath, 
pNF, McKenzie, FdM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, tENS, Id, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne, psycholog relacji. 

Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
terapeuta Ndt-BaBath dla dzieci. tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).

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

Ilona Cudejko, NDT-BOBATh dla dzieci i doro-
słych, terapia manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. przyj-
muje: centrum Medyczne „INtEr-MEd”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenzie. terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. wielkiego 54 a. tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Rehabilitacja neurologiczna. Witold Pawełczyk, 
magister fizjoterapii. tel.: 508 451 924. wizyty 
domowe. www.fizjoterapiaolkusz.pl

REUmatoloG
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. wielkiego 64. rej. tel.
(32)6454470.

stomatoloGIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. tel.(660)725411.

Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.

Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. pon. 14.00 - 19.00, śr. 8.30 - 13.30, 
czw. 14.00 - 20.00. rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
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Anna Koplejewska lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. wt. 10.00 – 18.00, pt. 12.00 – 19.00. reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. rabsztyńska 9. pon.-pt. 12-19. tel.  
606 654 777.

Ewa haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
witosa 14. telefon: 668 178 832.

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
tel. 32 645 00 45. pon.-pt. 10-13 i 15-18.

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

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

Karolina Kucypera – Sołtysik lek. dent. Olkusz, 
ul. Kościuszki 30. pon. 10.00 – 18.00, śr. 13.00 – 
20.00. rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. świętokrzy-
ska 2. tel. 32 643 32 12. pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10.

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

Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. tel. 32 645 21 08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz,  
ul. Broniewskiego 8a. rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
pon. 9.00 - 14.00, śr. 10.00 - 18.00, czw. 8.00 - 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l 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). rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). tel. 32 754 41 23. pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Atelier Urody - zabiegi laserem frakcyjnym, 
liporadiologia - ujędrnianie ciała i twarzy, peelingi 
kwasowe, makijaż permanentny, oksybrazja 
tlenowa. Olkusz, ul. Bóźnicza 5 tel. 530 788 848.
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.
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

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
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl
Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
tel. 501 310 050. 
Zabiegi laserem - depilacja, zamykanie naczyń, 
brodawki, włókniaki, przebarwienia, fale radiowe, 
makijaż permanentny. Olkusz, ul. kr. K. wielkiego 
46 (na wprost sądu), tel. 32 643 30 77. 

URoloG
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. przyjmuje: centrum Medyczne 
„INtEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. czwartek 14:00-17:00.

Ryszard Satalecki - specjalista urolog. przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana pawła II 30, 
Olkusz. choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa, diagnostyka USG i leczenie. rej. 9.00-
15.00. tel. 32 643 30 19.

UsG
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. pn. 
14.30-17 „Sanamed”. wt., czw. – przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 
Elżbieta Papuga- Szela specjalista 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 16:15-
19:30. 
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-19, sob. 9-13.
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-
mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy 
nóg, szyja, staw kolanowy. rej. pon. - sob.  
8 – 20. tel. 32 645 26 09, 600 686 603,  
www.usgolkusz.pl
Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. przyjmuje: 
centrum Medyczne „INtEr-MEd”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
pIĄtEK 16:00-19:30.

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

23-02-2018 piątek  ul. Sławkowska 13

24-02-2018 Sobota ul. Legionów polskich 14

25-02-2018 Niedziela ul. mickiewicza 7

26-02-2018 poniedziałek ul. Orzeszkowej 22

27-02-2018 wtorek ul. Buchowieckiego 15 a

28-02-2018 środa  ul. Konopnickiej 4

01-03-2018 czwartek ul. Nullo 2


