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Koniec darmowych 
posiłków w 

jadłodajni Caritas?

olkusz
Piotr�Kubiczek

Wiele wskazuje na to, że z począt-
kiem lutego jadłodajnia Caritas przy ul. 
Żuradzkiej w Olkuszu zakończy swoją 
dotychczasową działalność. Powodem 
są pieniądze, a właściwie ich brak. Ca-
ritas Diecezji Sosnowieckiej twierdzi, 
że nie jest wstanie w pojedynkę udźwi-
gnąć ciężaru codziennego wydawania 
posiłków dla około stu osób. Gmina 
Olkusz – niezależnie od organizacji 



2 | 1 luty 2019 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

PODZIĘKOWANIA / KONDOLENCJE

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

wspierających działalność dobroczyn-
ną – na dożywianie potrzebujących 
mieszkańców w tym roku przeznaczy 
niespełna milion złotych i też nie stać 
jej na kolejne wydatki.

Głodnego nakarmić...
Inicjatywa wydawania ciepłych, 

darmowych obiadów dla potrzebują-
cych została zapoczątkowana przez 
olkuskich społeczników wspieranych 
przez darczyńców na długo przed tym, 
jak Caritas Diecezji Sosnowieckiej 
w 2004 roku otrzymał w użyczenie od 
gminy obiekt po starej łaźni z przezna-
czeniem na jadłodajnię. Prawie sześć 
lat trwał jego remont finansowany ze 
środków własnych organizacji. Gene-
ralny remont oraz rozbudowa nieru-
chomości pochłonęła blisko 600 tysięcy 
złotych. Dodatkowe środki na wyposa-
żenie samej kuchni przeznaczył biskup 
Grzegorz Kaszak.

- Przez osiem lat Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej prowadziła jadłodajnię 
bez żadnego wsparcia władzy samo-
rządowej, ponosząc wszystkie koszty 
funkcjonowania związane z zatrudnie-
niem pracowników, opłaceniem me-
diów oraz wkładem do kotła. Co roku 
daje to kwotę około 120 tys. zł. Dodam 
tylko, że zadanie według Ustawy o Po-
mocy Społecznej spoczywa na gminie, 
która może w tym względzie współpra-
cować w partnerstwie z organizacją 
pozarządową, taką jak Caritas. Jak mi 
wiadomo po konsultacji z Dyrektorami 
Caritas w Polsce, sytuacja prowadzenia 
jadłodajni na taką skalę, z jaką mamy 
do czynienia w Olkuszu bez wsparcia 
gminy jest nie do pomyślenia – przy-
znaje ks. Tomasz Folga, dyrektor Ca-
ritas Diecezji Sosnowieckiej.

Z takim przedstawieniem spra-
wy nie zgadza się olkuski magistrat. 
- Umknęło uwadze Caritas, iż od kil-
kunastu lat prowadzi swoją działalność 
statutową wykorzystując nierucho-
mość, stanowiącą własność Gminy 
Olkusz, położoną w ścisłym centrum 
Olkusza, zabudowaną 2-kondygnacyj-
nym budynkiem o powierzchni użyt-
kowej 270 metrów kwadratowych 
bezpłatnie, na podstawie umowy uży-
czenia na 30 lat. Bez tej decyzji bur-
mistrza Romana Piaśnika, dalsza 
działalność jadłodajni Caritas była-
by właściwie niemożliwa. Zwracam 
uwagę na fakt, że warunkiem użycze-
nia nieruchomości na tak preferencyj-
nych zasadach, było w szczególności 
prowadzenie przez Caritas jadłodajni 
dla osób bezdomnych i ubogich. Tym 
bardziej niezrozumiała jest dla nas de-
cyzja o zaprzestaniu tej działalności, 
w dodatku w środku zimy i bez żad-
nego uprzedzenia – tłumaczy Bożena 
Krok, zastępca burmistrza Olkusza do 
spraw społecznych.

Poszerzenie działalności
W 2017 roku Caritas przystąpi-

ła do dokończenia budowy obiektu 
z myślą o utworzeniu w nim Dzienne-
go Domu Seniora. Adaptacja podda-
sza i jednoczesny remont istniejącej 
już jadłodajni pochłonęły kolejne pół 
miliona złotych. Do utworzenia Domu 
Senior+ gmina dołożyła się na zasadzie 
wyposażenia placówki, o część środ-
ków z sukcesem aplikując z programu 
rządowego. Otwarcie wspomnianego 
ośrodka równoznaczne było z uzy-
skaniem pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. - Pozwolenie to otwarło nam 
drogę do startowania w konkursie, czy 
przetargu na prowadzenie jadłodajni 
dla gminy. W grudniu ubiegłego roku 
podjąłem rozmowy z dyrekcją Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Przekonywałem, 
że jestem gotowy prowadzić takie za-
danie dla miasta. Otrzymałem jednak 
informację, że OPS ma niewiele osób, 
które korzystają z takiej pomocy. OPS 
oczekuje od wykonawcy 39 posiłków 
z ewentualnym zwiększeniem ich do 
60 – przekonuje ks. Folga.

Wtedy padło także pytanie: „a co 
ze 120 osobami, które korzystają z ja-
dłodajni Caritas?”. Odpowiedź była 
jednoznaczna: „to nie są nasi klien-
ci, my z nimi nie prowadzimy pracy 
socjalnej, oni nie korzystają z naszej 
pomocy”. - Pani Dyrektor miała rację! 
Aby pomagać człowiekowi nie wystar-
czy talerz zupy. Osobie, która znalazła 
się w trudnej sytuacji trzeba towarzy-
szyć, otoczyć ją wsparciem. Bez prowa-
dzenia pracy socjalnej i bez stawiania 
również wymagań, można łatwo przy-
czynić się do utrwalenia złych postaw, 
a co za tym idzie zaszkodzić – dodaje 
dyrektor Caritas.

Wspólnie, a nie osobno
Ks. Folga proponuje rozwiązanie 

oparte na współpracy, przyznając że 
obu zadań nie da się prowadzić osob-
no. - Osobiście uważam, że w tym przy-
padku konieczne są wspólne działania 
OPS-u i partnera – organizacji poza-
rządowej takiej jak Caritas, by troska 
o każdego człowieka nie była fikcją 
i udawaniem, że problemów nie ma. 
W rozmowie z księżmi proboszczami 
z Olkusza usłyszałem słowa, że zbiór-
ki na Caritas w parafiach nie udają 
się, bo Caritas żywi tych, którzy nie 
chcą zmienić swojego życia – zazna-
cza duszpasterz.

Rzeczywiście, mając na uwadze 
dotychczasową działalność Caritas 
związaną z prowadzeniem jadłodaj-
ni, przy Żuradzkiej nikt nigdy nikogo 
nie pytał o nazwisko, adres zamiesz-
kania, czy grubość portfela. Dotych-
czas pomoc w postaci gorącego posiłku 
otrzymywał każdy, kto przyszedł i o nią 
poprosił. Z jednej strony to bardzo szla-
chetne, ale z drugiej w wielu przypad-
kach mamy tutaj do czynienia z „biedą 
roszczeniową”, czyli taką, która ma je-

dynie wymagania, bez dawania czegoś 
od siebie. I tutaj pojawia się ważne py-
tanie: „pomagać wszystkim na ślepo, 
czy raczej pomagać mądrze tym, którzy 
z tej pomocy będą potrafili skorzystać”.

- Coraz mniejsze wpływy ze zbió-
rek na Caritas nie są jednak powodem 
decyzji o zaprzestaniu działalności ja-
dłodajni w takiej formie jak dotychczas. 
Caritas prowadzi wiele dzieł w całej 
diecezji, prowadzi również nowe in-
westycje, które wymagają ogromnych 
nakładów finansowych. Pomagamy 
w leczeniu i rehabilitacji dzieci oraz 
osób starszych. Oni również czekają na 
naszą pomoc. Na to wszystko potrzeb-
ne są fundusze, a na obecną chwilę 
nie stać nas, by samodzielnie na ta-
ką skalę żywić mieszkańców Olkusza 
i okolicznych miejscowości, choć tych 
spoza granic terytorialnych gminy Ol-
kusz są jednostki. Przy braku zaanga-
żowania w jadłodajnie ze strony gminy, 
jedynym rozwiązaniem wydaje się być 
wprowadzenie opłat za posiłki. Myślę 
tu o ubogich, starszych i samotnych, 
którzy odpłatnie za niewielkie pienią-
dze będą mogli zjeść prawdziwy obiad, 
poczuć domową atmosferę, a może 
w przyszłości także znaleźć miejsce na 
piętrze w Dziennym Domu Seniora – 
dodaje ks. dyrektor Folga.

Spełniany obowiązek
O problemie zaalarmowały nas 

osoby z sąsiedztwa, bo tak się składa, 
że nasza Redakcja znajduje się vis a vis 
jadłodajni. Te same osoby ze sprawą 
dotarły także do magistratu, apelując 
u burmistrza o interwencję w Caritas.

Na teraz rozwiązanie problemu 
wydaje się być niejasne. Gmina bo-
wiem nie zamierza finansować dodat-
kowych racji żywieniowych dla osób, 
które nie są objęte pracą socjalną, co 
jest równoznaczne z tym, że ich sy-
tuacja nie jest znana pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej. - Pragnę 
podkreślić, że gmina Olkusz wywiązu-
je się względem swoich mieszkańców 
z ustawowych obowiązków w zakresie 
dożywania. Z bezpłatnych obiadów ko-
rzystają wszystkie uprawnione do tego 
typu pomocy osoby i jest ich w tej chwili 
39, przy czym około 400 osób za po-
średnictwem Ośrodka Pomocy Społecz-
nej pobiera świadczenie pieniężne na 
zakup żywności. Od tego roku wynosi 
ono miesięcznie około 160 zł i przysłu-
guje osobom spełniającym kryterium 
dochodowe i pozadochodowe – m.in. 
dotyczy matek z małymi dziećmi, rodzin 
zamieszkujących na wsi, osób chorych 
i niepełnosprawnych – mówi Bożena 
Krok, wiceburmistrz Olkusza. Na cie-
pły posiłek mogą również liczyć ucznio-
wie z rodzin potrzebujących wsparcia. 
Łączne nakłady miasta na dożywianie 
mieszkańców mogą sięgać nawet mi-
liona złotych.

Zastępczyni szefa miasta zwraca 
również uwagę na fakt, że zanim jadło-
dajnię przejął Caritas, w prowadzenie 

bliźniaczej działalności zaangażowana 
była grupa mieszkańców, która pozy-
skiwała żywność i sponsorów. - Źle 
by się stało, gdyby teraz ta stworzona 
przez ludzi o wielkich sercach dzia-
łalność miała swój kres. Dobroczyn-
ność z założenia nie jest działalnością 
nastawioną na zysk, dlatego obiady 
w jadłodajni zawsze były wydawane 
nieodpłatnie – zaznacza Bożena Krok.

Przykra dla wielu ludzi korzystają-
cych z darmowych posiłków informa-
cja pojawiła się w środku zimy, kiedy 
zapotrzebowanie na gorące posiłki jest 
największe. - I tutaj powstaje pytanie: 
„czy zamknięcie jadłodajni w środku 
okresu zimowego stanowi wykonanie 
statutowej kościelnej posługi miłosier-
dzia, o której mowa w paragrafie 6 i 7 
Statutu Caritas Polska? Jednocześnie 
podtrzymujemy dotychczasową dekla-
rację współpracy i dialogu dla dobra 
mieszkańców, na zasadach partner-
stwa, szacunku i wzajemnego zrozu-
mienia – zapewnia wiceburmistrz Krok.

Przyszłość jadłodajni pod 
znakiem zapytania

Podsumowując, problem jest dwu-
torowy. Główną barierą – jak na razie 
nie do przejścia – są pieniądze, któ-
rych brakuje – w tym konkretnym 
przypadku w kasie Caritas. Miasta 
nie stać natomiast na kolejne wydat-
ki, tym bardziej że organizacja nie zło-
żyła żadnej oferty na realizację zadań, 
polegających na dostarczaniu i wy-
dawaniu ciepłych posiłków, w orga-
nizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Olkuszu przetargach. 
W takich warunkach uruchomienie 
środków z budżetu gminy jest niemoż-
liwe. - Przetarg obejmował jednak re-
alizację zadania na maksymalnie 60 
posiłków. W naszej jadłodajni codzien-
nie obiad je przynajmniej drugie tyle 
osób, więc z przyczyn formalnych na-
sza oferta nie byłaby brana pod uwagę 
– przekonuje ks. Folga.

Drugą kwestią jest człowiek, czę-
sto biedny i zagubiony, ale niestety 
czasem także bardzo wygodny i nie-
umiejętnie korzystający z ofiarowanej 
mu pomocy. A gwarantem zmian w ży-
ciu są chęci, których niestety w wielu 
przypadkach brakuje.

Wydaje się, że w obecnej sytuacji 
brakuje również konkretnego rozwią-
zania tej patowej sytuacji. Na dzisiaj tj. 
czwartek 31 stycznia wszystko wska-
zuje na to, że era darmowych posiłków 
w jadłodajni Caritas wkrótce się skoń-
czy, a wszyscy ci, którzy chcieliby się 
posilić, będą zmuszeni za to – mniej 
niż gdzie indziej – ale mimo wszystko 
zapłacić. Temat jest rozwojowy. Będzie-
my trzymali rękę na pulsie.

„Zacisze” dla seniorów
Jaroszowiec

Wiola�Woźniczko

Osoby niesamodzielne, które ukoń-
czyły 60 lat, korzystają już z szere-
gu zajęć oferowanych przez Ośrodek 
Wsparcia Seniorów „Zacisze” w Ja-
roszowcu. Miejsce to powstało w Do-
mu Kultury „Hutnik”.

Podczas piątkowego oficjalnego 
otwarcia zaproszeni goście w towarzy-
stwie podopiecznych „Zacisza” mieli 
okazję obejrzeć miejsce, w którym se-
niorzy spędzają wolny czas. O placów-
ce opowiadali szefowie stowarzyszenia 
„Klucz” – Wiesław Pietras i Ryszard 
Kamionka oraz koordynator projektu 
Adam Kamionka. Wśród przybyłych 
na otwarcie „Zacisza” nie zabrakło 
radnych z gminy Klucze oraz przed-
stawicieli Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Krakowie z dyrektor 
ROPS Wiolettą Wilimską.

W wyremontowanych pomiesz-
czeniach znajdują się pracownie tera-
peutyczne: kulinarna, informatyczna, 
fizjoterapeutyczna, do arteterapii, do 
muzykologii i choreoterapii, a także 

pokój odpoczynku, jadalnia i pokój 
dziennego pobytu. Ośrodek otwarty 
jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00 – 16.00. Podopieczni 
są codziennie dowożeni na miejsce 
i odwożeni do miejsc zamieszkania. 

Mają również zapewnione dwa posił-
ki dziennie.

Ośrodek działa od początku 
stycznia. To niejedyna taka placów-
ka w gminie Klucze. - Osób star-
szych przybywa w szybkim tempie. 
Dobrze, że możemy tworzyć miejsca 

dla nich. Poza Jaroszowcem mamy 
dzienny Dom Seniora w Chechle. Ko-
lejny powstanie w Kluczach, w dawnej 
siedzibie urzędu gminy, na który Spół-
dzielnia Socjalna „Opoka” pozyskała 
unijne środki z Małopolskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości - mówił wójt 
gminy Klucze Norbert Bień.

Pomysł na utworzenie miejsca dla 
starszych osób w Jaroszowcu naro-
dził się kilka lat temu. Projekt „Ośro-
dek Zacisze” – dzienne wsparcie dla 
niesamodzielnych seniorów 60+z te-
renu gminy Klucze” jest realizowa-
ny przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Społecz-
no - Gospodarczego „Klucz” w partner-
stwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Kluczach.

Powstanie ośrodka nie byłoby 
możliwe, gdyby nie unijne dofinan-
sowanie. Wniosek złożony w Mało-
polskim Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie okazał się najlepszy spo-
śród 19 podobnych aplikacji z całego 
województwa. - Cieszę się, że kolejny 
tego typu ośrodek powstaje w Mało-
polsce. Mamy sporo środków na takie 
inicjatywy – mówił podczas uroczyste-

go otwarcia „Zacisza” dyrektor Mało-
polskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie Rafał Solecki.

Całkowita wartość projektu to 1 
839 750,84 zł. 1 704 750,84 zł dotacji 
pozyskano z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 – 2020. Wartość 
wkładu własnego Gminnego Ośrodka 
Kultury w postaci budynku wyniosła 
135 000,00 zł. Gmina Klucze pokryła 

koszty dodatkowych robót, które wyni-
kły w trakcie prac adaptacyjnych oraz 
remontu parteru w związku z przenie-
sieniem biblioteki w Domu Kultury 
(260 000,00 zł).

Projektem architektonicznym 
zajęła się Pracownia Projektowa 
„Konstruktor” Patrycja Marchajska 
z Olkusza, natomiast adaptacją po-
mieszczeń Firma Remontowo – Bu-
dowlana Ryszard Straszak z Bydlina.
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T E K S T  S P O N S O R O W A N YDom pogrzebowy:  
zmian ciąg dalszy

olkusz
Wiola�Woźniczko

Jesienią ubiegłego roku informo-

waliśmy o modernizacji sali ce-

remonialnej olkuskiego Domu 

Pogrzebowego. Artykuł ten spotkał 

się z ogromnym zainteresowaniem 

naszych Czytelników. Tymczasem 

obiekt w dalszym ciągu zmienia 

swoje oblicze.

Przypomnijmy, że gruntowne re-
monty rozpoczęły się w 2015 roku, 
gdy powstała Kaplica Najświętszego 
Sakramentu. Zostały również wyre-
montowane schody wejściowe do sa-
li ceremonialnej oraz schody do biura 
Domu Pogrzebowego. W ramach ubie-
głorocznego remontu w wieżyczce wy-
mieniono okna, co pozwoli na lepszą 
wentylację w obiekcie. Nowe oblicze 
zyskał ołtarz, w którym widnieje teraz 
tryptyk. Odnowiono również Kaplicę 
Najświętszego Sakramentu oraz ele-
menty oświetlenia.

To nie koniec zmian w Domu Po-
grzebowym. Niedawno założono tam 
nowoczesne, ekologiczne ogrzewanie. 
Inwestycja sfinansowana z budżetu 
miasta kosztowała nieco ponad 9 300 
złotych. - Słyszymy wiele pozytyw-
nych głosów od osób uczestniczących 
w pogrzebach. Mieszkańcy oczekują 
takich zmian, a my staramy się, aby 
Dom Pogrzebowy wyglądał coraz le-
piej. Współpraca z władzami miasta 
w tym zakresie układa się bardzo do-
brze – mówi zarządca obiektu Zbi-
gniew Kwinta.
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Zarządzenie Nr 0050.102.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

z dnia 17.01.2019 roku

w sprawie: wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn.zm.) oraz w oparciu o Uchwałę 
Nr XXXVII/552/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz na lata 2018 – 2022, 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zarządza:

§1
1. Wprowadzić następujące miesięczne stawki bazowe czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz, położonych w następujących 
strefach miasta i gminy: 

- miejska – 7,08 zł
- peryferyjna – 6,41 zł.

2. Wprowadzić następujące miesięczne stawki bazowe czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 
socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz, położonych w następujących strefach 
miasta i gminy: 

- miejska – 2,30 zł
- peryferyjna – 2,08 zł.

§2
Podział obszaru Miasta i Gminy Olkusz na strefy czynszowe określony został w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§3
Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu.

§5
Traci moc Zarządzenie Nr 0050.1872.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 4 stycznia 2017 roku 
w sprawie: wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali 
socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz oraz Zarządzenie Nr 0050.1995.2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany w/w Zarządzenia.

§6
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. 

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.102.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

z dnia 17.01.2019 r.

Podział obszaru Miasta i Gminy Olkusz na strefy (w mieście do strefy zalicza się prawą i lewą stronę ulic należących do 
danego kwadratu, w sołectwach – wsie wraz z koloniami i przysiółkami):

I. Strefa miejska:
Augustiańska, Bóżnicza, Krakowska, Krzywa, Rynek, Basztowa, Floriańska, Mickiewicza, Sławkowska, Górnicza, Staszica, 
Szkolna, Szpitalna, Krakowskie Przedmieście, Gęsia, Żuradzka, H. Dąbrowskiego, T. Kościuszki, Fr. Nullo, M. Bylicy, Króla  
K. Wielkiego, 29 Listopada, Świętokrzyska, Na Skarpie, W. Łukasińskiego, Skalska, J. Słowackiego, Nowa, Minkiewicza, 
Olewińska, Polna, J. Korczaka, Partyzantów, Składowa, Przemysłowa, Kolorowa, Budowlanych, 20-Straconych, J. Kantego, 
Szybikowa, Skarbnika, Powstańców Śląskich, Kopalniana, Harcerska, Gwarecka, Ołowiana, Kruszcowa, Hutnicza, Metalowa, 
Piaskowa, Mazaniec, Czarnogórska, Mazaniec-Boczna, Kamyk, Parkowa, Dworska, Leśna, J. Piłsudskiego, A. Asnyka, 
W. Broniewskiego, A. Kocjana, Boczna, Krótka, Skwer, Kolejowa, M.C. Skłodowskiej, Witeradowska, Okrzei, M. Biema, 
Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, M. Płonowskiej, Kpt. Hardego, Al. Tysiąclecia, Strzelców Olkuskich, Osiecka, 
Legionów Polskich, Armii Krajowej, L. Rydla, F. Chopina, Jana Pawła II, E. Orzeszkowej, Sosnowa, J. Tuwima, Z. Nałkowskiej,  
M. Konopnickiej, M. Reja, Z. Krasińskiego, K.K. Baczyńskiego, St. Żeromskiego, Pakuska, Zagaje, Kosynierów, Batalionów 
Chłopskich, W. Witosa, M. Rataja, Pl. Konstytucji 3 Maja, R. Traugutta, P. Ściegiennego, O. Kolberga, Gen. Buchowieckiego, 
Kard. Stefana Wyszyńskiego, Wiejska, Miła, Jasna, Nowowiejska, Rabsztyńska, Sikorka, H. Sienkiewicza, Jesionowa, Zielona, 
Kwiatowa, Astrów, Cegielniana, Storczykowa, Bohaterów Westerplatte, Niepodległości, Lipowa, Jaśminowa, Kasztanowa, 
Topolowa, Ogrodowa, Kluczewska, Spółdzielcza, Głowackiego, Pułaskiego, Sobieskiego, Klonowa, Malinowa, Różana, 
Rzemieślnicza, Makowa, Wapienna, Wiśniowa, Parcze, Podgrabie, Dygasińskiego, Kopernika, Gwarków, Pomorska, Długa, 
Ponikowska, Mieszka I, H. Kołłątaja, Zacisze, Biała, Stary Olkusz, Jurajska, Na Skraju, Polne Wzgórze, Skalista, Spacerowa, 
Widokowa, Zamkowa, Krucza Góra, Jana Kochanowskiego, Parcówka, Wspólna, Słoneczna, Urocza, Piękna, Księdza Prałata 
Henryka Januchty, Mieczysława Karwińskiego, Rondo Niepodległości, Jerzego Stamirowskiego.

II. Strefa peryferyjna – sołectwa:
Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kosmolów, Kogutek, Zadole Kosmolowskie, Niesułowice, Olewin, Wiśliczka, Osiek, 
Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.102.2019
 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 z dnia 17.01.2019 r.

Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu % obniżki w stosunku  
do stawki bazowej

1. Mieszkanie o współczesnym standardzie z c.o. 0

2. Mieszkanie z wszystkimi urządzeniami bez c.o. 10

3. Mieszkanie z łazienką i wc bez c.o. i gazu 15

4. Mieszkanie tylko z wod.-kan. i wc 25

5. Mieszkanie tylko z wod.-kan. bez wc 35

STAROSTA OLKUSKI
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 
wywieszone zostało ogłoszenie o pierwszym przetargu 

ustnym ograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej Jaroszowcu oraz 
zawiadomienie o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Bolesławiu. Ogłoszenia zamieszczone 
są także na stronie internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Skazany na uśmiech. O wystawie 
prac Jacka Majcherkiewicza

olkusz
Agnieszka�Zub

„Uśmiech to jest taka krzywa, któ-
ra wiele prostuje” – tymi słowami 
Jacek Majcherkiewicz przywitał go-
ści przybyłych do olkuskiego BWA 
na piątkowy wernisaż prac artysty. 
W sali wystawowej galerii można 
było zobaczyć nie tylko rysunki 
satyryczne „Jamagora”, ale także 
jego prace malarskie.

Jacek Majcherkiewicz, znany 
pod pseudonimem „Jamagor”, uro-
dził w 1959 roku. Artysta ukończył 
Studium Reklamy w Katowicach i zaj-
muje się malarstwem sztalugowym, 
rysunkiem oraz rysunkiem satyrycz-
nym. Jest współzałożycielem Galerii 
OK.NO w Olkuszu i laureatem Olku-
skiej Nagrody Artystycznej za cało-
kształt twórczości. Na swoim koncie 
ma 9 wystaw indywidualnych i 117 
wystaw zbiorowych w kraju i za grani-
cą. Jego prace były wystawiane m.in. 
w Nowym Targu, Krakowie, Miecho-
wie, Zielonej Górze, Tarnobrzegu, Ło-
dzi, Warszawie, a także we Włoszech, 
w Austrii, Argentynie, Portugalii, USA, 
Japonii czy Chinach. Wiele prac ar-
tysty znajduje się w kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą. Poza 
uprawianiem rysunku i malarstwa 
artysta pisze również poezję i prozę.

Prezentacja sylwetki Jacka Maj-
cherkiewicza przez dyrektora BWA 
Stanisława Stacha była tylko formal-
nością, wszak działalność artystyczna 
„Jamagora” jest olkuszanom dosko-
nale znana.

– Wernisaż to jest taki jedyny mo-
ment, kiedy o autorze wystawy mówi 
się zawsze dobrze – żartował artysta 
podczas otwarcia wernisażu. – Życzę 
państwu wiele uśmiechu.

Rzeczywiście, wydaje się, że sło-
wa: „Dzień bez uśmiechu jest dniem 
straconym”, które widnieją jako motto 
na stronie internetowej artysty, są jego 

dewizą życiową. Wszak nie bez powodu 
Majcherkiewicz należy do Partii Dobre-
go Humoru z siedzibą w Warszawie. 

Nie trzeba też dodawać, że twór-
czość Jacka Majcherkiewicza cieszy 
się dużym zainteresowaniem nie tylko 
w Polsce, ale również poza jej grani-
cami. „Jamagor” może się poszczycić 
sporą kolekcją nagród zdobytych na 

ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach.

Na wystawie w BWA zgroma-
dzono nie tylko rysunki satyryczne 
Majcherkiewicza, ale również kilka 
jego prac malarskich. Pośród zapre-
zentowanych rysunków można było 
zobaczyć karykatury znanych posta-
ci polskiego życia publicznego, jak 
choćby Anny Dymnej, Jerzego Treli, 
czy prof. Jerzego Bralczyka, ale rów-
nież tych z lokalnego „podwórka”, 
doskonale znanych bywalcom galerii 
BWA – Stanisława Stacha czy Olger-
da Dziechciarza. Nie zabrakło rów-
nież prac przedstawiających humor 
sytuacyjny, czy takich, które mimo 
swej warstwy humorystycznej, pro-
wokują, by nie rzec – zmuszają – do 
refleksji („Wolność prasy”, czy „A to 
Polska właśnie”).

Duże zainteresowanie wśród zwie-
dzających wzbudziły również obra-
zy artysty, które oprawiono w ramy 
okienne pozyskane ze starych, znisz-
czonych chałup lub przeznaczonych 
do rozbiórki domów. Nawiązując do 
tego tematu, artysta podkreślił, że 
warto byłoby stworzyć na naszym te-
renie skansen podolkuskiej wsi, gdzie 
gromadzonoby dla przyszłych pokoleń 
przedmioty, które dziś odchodzą już 
w zapomnienie.

Z pewnością każdy uczestnik wer-
nisażu docenił miły gest artysty, który 
dla wszystkich zwiedzających przy-
gotował wydruk okolicznościowego 
rysunku swojego autorstwa, przed-
stawiający Jurka Owsiaka – z ele-
mentem olkuskim.
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Radni odwiedzili 
olkuskie wodociągi

olkusz
Jakub�Fita

W miniony czwartek, 24 stycznia 
2019 roku, odbyło się pierwsze 
w tym roku spotkanie Zarządu ol-
kuskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji z radnymi rad 
miejskich i gminnych. Celem spo-
tkania było przybliżenie struktury 
firmy, zakresu dotychczas zrealizo-
wanych inwestycji oraz dalszych 
planów na przyszłość.

Spotkanie zorganizowane z ini-
cjatywy Prezesa Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji miało na celu 
zwiększyć wiedzę dotyczącą inwestycji 
realizowanych przez spółkę, w której 
swoje udziały mają gminy: Bolesław, 
Bukowno, Klucze i Olkusz. Pierwszym 
z prelegentów był Alfred Szylko, Prezes 
Zarządu PWiK Sp. z o.o. Przybliżył on 
pokrótce dzieje olkuskich wodociągów.

- Historia systemu zaopatrzenia 
w wodę na terenie Srebrnego Grodu 
i jego okolic jest niezmiernie ważna 
w odniesieniu do obecnej działalności 
przedsiębiorstwa oraz jego dalszych 
planów na przyszłość. Szczególnie 
istotna w tym kontekście jest rola 
radnych i włodarzy. Poprzez swoje 
decyzje współuczestniczą oni w pro-
cesie rozwoju firmy i wyznaczają jego 
kierunki – przypominał w swoim wy-
stąpieniu Alfred Szylko.

Podczas spotkania poruszono 
wiele kwestii związanych z inwesty-
cjami, które zostały zrealizowane w ra-
mach dofinansowanego z unijnych 
środków projektu „Porządkowanie 
gospodarki ściekowej w zlewni Białej 
Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze – etap 
I”. Zgromadzeni mogli usłyszeć m.in. 
o tym, jak przebiegały poszczegól-
ne etapy unijnego projektu, dlaczego 

konieczne było opracowanie nowego 
systemu zaopatrzenia w wodę pitną 
oraz jakie technologie zostały wyko-
rzystane podczas modernizacji obiek-
tu oczyszczalni.

- Projekt realizowany na prze-
strzeni kilku lat obejmował: przebu-
dowę oczyszczalni ścieków w Olkuszu, 
budowę i modernizację sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej oraz stworzenie 
nowego systemu ujmowania wód pod-
ziemnych – wyliczał Grzegorz Cebo, 
Wiceprezes Zarządu Spółki.

Dużo czasu poświęcono także 
niedawno uchwalonym taryfom. Jak 
tłumaczyli przedstawiciele spółki, 
w wyniku zmiany przepisów w naszym 
kraju powołano do życia Państwo-
we Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”, które pełni teraz rolę cen-
tralnego regulatora rynku usług wod-
no – kanalizacyjnych.

- Jedną z kompetencji tej in-
stytucji jest zatwierdzanie cen wody 
i ścieków. Muszą one być wyliczone 
w oparciu o bardzo precyzyjne wytycz-
ne. Elementami składowymi taryfy są 
m.in. koszty amortyzacji, podatek od 
nieruchomości, opłaty za usługi wodne 
oraz koszty bezpośrednie i rozliczane, 
takie jak: wynagrodzenia pracowni-
ków, materiały, energia oraz usługi 
obce – tłumaczył Łukasz Ochab, Głów-
ny Księgowy PWiK Sp. z o.o.

Radni dowiedzieli się, co wpływa 
na cenę wody i ścieków oraz jak prze-
biega proces ustalania tych kwot. Za-
rząd Spółki podkreślał, że wysokość 
ustalanych taryf konsultowana była 
za samorządami, tak aby były one 
zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. 

- Woda stanowi dobro podsta-
wowe, z którego korzystają wszyscy. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jej 
cena nie obciążała nadmiernie domo-
wych budżetów. Dzięki optymalizacji 
kosztów działalności naszej spółki, 

obecnie zatwierdzone stawki są niż-
sze od tych, które były wstępnie pro-
gnozowane – podkreślał Alfred Szylko.

Przedstawiciele PWiK Sp. z o.o. 
przybliżyli także swoje plany na lata 
2019 – 2023, opisane w wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji infra-
struktury należącej do przedsiębior-
stwa. Wodociągi zamierzają w tym 
okresie modernizować zużyte elementy 
sieci, zwiększać zasięg kanalizacji sa-
nitarnej oraz poszukiwać nowych ujęć 
wody pitnej. Jak tłumaczono w trakcie 
spotkania, plan wieloletni jest na bie-
żąco aktualizowany zgodnie z potrze-
bami gmin. W tym miesiącu wodociągi 
rozpoczną procedowanie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przebu-
dową sieci wodociągowej na terenie 
miejscowości Klucze. Zwrócono także 
uwagę na potrzebę realizacji II etapu 
zaopatrzenia w wodę Gmin Olkusz, 
Bukowno, Bolesław i Klucze.

- Nowa kadencja samorządowa to 
dobry moment, aby przedstawić rad-
nym szereg informacji dotyczących 
działalności naszego przedsiębiorstwa 
i zainteresować ich zadaniami określo-
nymi w planie wieloletnim. Nie sposób 
jednak przekazać wszystkiego podczas 
jednego spotkania. Dlatego chcemy, 
aby takie wydarzenia odbywały się cy-
klicznie, także z udziałem lokalnych 
mediów – mówił Alfred Szylko.

Wszyscy zgromadzeni zgodnie 
przyznali, że takie dyskusje są po-
trzebne. Zwłaszcza, że ilość tematów 
do poruszenia nadal jest spora. Wła-
dze przedsiębiorstwa zaprosiły więc 
radnych na kolejne tego typu spo-
tkanie, które odbędzie się 14 marca 
bieżącego roku. Zostaną na nim poru-
szone kwestie związane z programem 
odbioru ścieków oraz poszczególnymi 
zadaniami określonymi w wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji infra-
struktury PWiK Sp. zo.o.

Nietypowy policjant 
przypilnuje bezpieczeństwa
Bogucin Mały

Wiola�Woźniczko

Na zbyt szybko jeżdżących kierow-
ców skarżą się mieszkańcy wielu 
miejscowości. Jedną z nich jest 
Bogucin Mały. Zamontowane tam 
kilka lat temu progi zwalniające 
nie rozwiązały problemu. Niebawem 
o bezpieczeństwo na drodze zadba 
nietypowy policjant.

Sołtys Bogucina Małego i miej-
ski radny Sebastian Tomsia przypo-
mina, że od początku kadencji Rady 
Sołeckiej jednym z priorytetów jest 
poprawa bezpieczeństwa na terenie 
wsi. - Jednym z najnowszych pomy-

słów jest umieszczenie w newralgicz-
nych miejscach przy głównej drodze, 
czyli tam, gdzie kierowcy najczęściej 
jeżdżą zdecydowanie za szybko, figu-
ry policjanta mierzącego prędkość. 
Przypomina on prawdziwego funk-
cjonariusza. Na ten widok kierowcy 
odruchowo będą zwalniać – przeko-
nuje Sebastian Tomsia.

O które miejsca chodzi? Pierw-
sze propozycje dotyczą skrzyżowania 
z drogą na Rabsztyn, okolic pose-
sji nr 81, skrzyżowania z drogą na 
Czarny Las. Lokalizacje zostaną wcze-
śniej uzgodnione z administratorem 
drogi – Zarządem Drogowym w Ol-
kuszu. Do pomysłu z aprobatą odnio-
sła się Komenda Wojewódzka Policji 
w Krakowie.

- Oczywiście mieszkańcy czy 
kierowcy często przejeżdżający przez 
Bogucin Mały będą wiedzieli, że to 
makieta. Czasem jednak w miejscu 
figury policjanta pojawi się prawdzi-
wy patrol. Wówczas znów wyostrzą 
się zmysły niesfornym kierowcom – 
uważa Sebastian Tomsia. Zdaniem 
sołtysa z czasem makieta może być 
używana również na terenie innych 
sołectw gminy Olkusz, np. w okolicy 
szkół  przedszkoli czy w miejscach 
wskazanych przez mieszkańców,

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy 
„policjant” zacznie pilnować ruchu 
drogowego. Prawdopodobnie pojawi 
się w Bogucinie Małym w ciągu naj-
bliższych tygodni.
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Modernizacja „krajówki” 
coraz bliżej

olkusz
Wiola�Woźniczko

Codziennie wielu mieszkańców po-
wiatu olkuskiego dojeżdża do Kra-
kowa do pracy lub na uczelnie. 
Stanie w korkach na drodze kra-
jowej 94 to dla nich codzienność. 
Sytuacja niewątpliwie poprawi się 
zaplanowanej modernizacji dwóch 
odcinków traktu na trasie Olkusz 
– Kraków. W Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
otworzono oferty, jakie wpłynęły 

na przetarg dotyczący przebudowy 
odcinka Giebułtów – Modlnica na 
dwupasmówkę.

Do przetargu stanęły dwie fir-
my: Eurovia Polska S.A. oraz Stra-
bag Infrastruktura Południe Sp. z o. 
o. pierwsza z tych firm zaproponowa-
ła cenę 39 883 999,68 złotych, a dru-
ga 35 490 199,95 złotych. Obydwie 
spółki zadeklarowały 28 miesięcy na 
zrealizowanie inwestycji od daty za-
warcia umowy.

- Przebudowa odcinka DK 94 roz-
pocznie się od skrzyżowania w Giebuł-

towie a zakończy na węźle Modlnica, 
gdzie DK 94 skrzyżuje się z planowa-
ną drogą ekspresową S52. Przebu-
dowane na ronda dwupasowe będą 
także trzy skrzyżowania, co pozwoli 
na zwiększenie przepustowości od-
cinka DK 94 na długości ok. 1,7 km, 
poprawę bezpieczeństwa i komfortu 
jazdy. Według danych Generalnego 
Pomiaru Ruchu z 2015 roku średnio 
na dobę przejeżdża na tym odcinku 
ponad 20 tys. pojazdów – informuje 
Iwona Mikrut, główny specjalista ds. 
komunikacji społecznej krakowskiego 
oddziału GDDKiA.

Wykonawca zajmie się opraco-
waniem dokumentacji projektowej, 
a także uzyskaniem zezwolenia na re-
alizację inwestycji drogowej i pozwole-
nia na budowę. Na to będzie miał 16 
miesięcy od daty podpisania umowy. 
Etap dotyczący samej budowy ma za-
jąc 12 miesięcy od dnia przekazania 
placu budowy (bez wliczenia okresu 
zimowego od 15 grudnia do 25 marca).

Trwa jeszcze przetarg na rozbudo-
wę olkuskiego odcinka drogi krajowej 
94. Przedsięwzięcie zakłada przebudo-
wę sześciu skrzyżowań, pięciu prze-
pustów, dróg zbiorczych, budowę 
sygnalizacji świetlnych, ciągów pieszo 
– rowerowych i zatok autobusowych.

Bezpieczeństwo na pustyni. 
Przyjdź na debatę!

klucze
Wiola�Woźniczko,�fot.�KP�Klucze

Bezpieczeństwo w turystyce na 
Pustyni Błędowskiej – pod takim 
hasłem we wtorek 5 lutego odbę-
dzie się społeczna debata organi-
zowana przez Komisariat Policji 
w Kluczach. To już drugie spotka-
nie dotyczące tego tematu.

O zagadnieniach dotyczących bez-
pieczeństwa na pustyni rozmawiano 
już kilka miesięcy temu. Na ubiegło-
rocznej debacie zorganizowanej przez 
miejscowy komisariat przedstawiciele 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Leśnej, Żandarmerii Wojskowej 
i Rejonowego Zarządu Infrastruktury 
w Krakowie oraz radni gminy Klucze 
i reprezentanci organizacji związanych 
z turystyką uznali, że tylko wspólne 
działania mogą przynieść wymierne 
efekty. Wówczas padło kilka pomysłów 
mających służyć poprawie bezpieczeń-
stwa, jak wprowadzenie zakazu po-
stoju na poboczach oraz ograniczenie 
prędkości do 50 km/h przy drodze 
Klucze – Hutki (gdzie znajduje się 
wjazd na różę wiatrów), utworzenie 
na pustyni miejsca do legalnej jazdy 
quadami czy terenówkami, montaż 
monitoringu wizyjnego oraz częstsze 

patrole policji i żandarmerii wojskowej 
w miejscach, gdzie wandale są szcze-
gólnie aktywni.

-Niektóre z propozycji udało się 
zrealizować. Chcemy nadal rozmawiać 
z mieszkańcami oraz przedstawicie-
lami służb korzystających z Pustyni 
Błędowskiej na temat poprawy bez-
pieczeństwa. Wymiana opinii pozwo-
li nam na wypracowanie rozwiązań, 
które pozwolą wyeliminować różnego 

rodzaju zagrożenia, jak nielegalna jaz-
da quadami czy akty wandalizmu. Te-
ren ten jest coraz chętniej odwiedzany 
przez turystów i mieszkańców, którzy 
powinni czuć się tam po prostu bez-
piecznie. To dla nas priorytet - mówi 
komendant Komisariatu Policji w Klu-
czach podkom. Jerzy Wilk.

Debata odbędzie się 5 lutego 
o godz. 10.00 w Domu Kultury „Pa-
piernik” w Kluczach.
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Nie ma powodu, żeby 
mężczyzna nie miał sa-
tysfakcjonującego seksu 
do 90-tki – twierdzi pro-

fesor Thomas Adler; twórca nowej 
kuracji przeciw impotencji. ,,Odkry-
liśmy, że męski organizm jest gene-
tycznie zaprogramowany do erekcji, 
a zaburzenie wzwodu jest nienatural-
ne i trzeba z nim walczyć”.

Co się zmieniło w życiu  
37 233 mężczyzn?
Zespół genetyków klinicznych  
z Harvardu opracował nową, na-
ukową metodę polegającą na bio-
stymulacji ciał jamistych penisa. 
Bazuje na odkryciu trzech noblistów 
z medycyny (Ferid Murad, Robert 
Furchgott i Louis Ignarro). Opi-
sali oni naturalny związek (tlenek 
azotu), który zwiększa transport 
krwi do penisa, poprawia krążenie  
i wzmacnia prostatę.

Na bazie tego odkrycia zespół spe-
cjalisty Adlera stworzył pierwszy 
środek na potencję, który wykorzy-
stuje wpływ tlenku azotu. Analiza 
testów laboratoryjnych i badania 
konsumenckie mężczyzn potwier-
dziły, że pomaga w walce z impoten-
cją na czterech płaszczyznach:
a  Poszerza naczynia krwionośne 

– 3 x mocniejsze i dłuższe o 20 
minut erekcje.

a  Zwiększa produkcję testosteronu 
w jądrach – apetyt na seks jak  
u 20-latka.

a  Zwiększa ilość hormonu wzro-
stu – penis jest grubszy  
o 25-30%.

a  Zwiększa wrażliwość penisa  
na bodźce – lepszy seks  
i intensywne orgazmy.

Jego skuteczność potwierdzają re-
lacje tysięcy mężczyzn, którzy nie 
mogli ukryć zachwytu. Ich gumo-
wate erekcje w ciągu 24-72 godzin 
zastępował pełny, stalowy wzwód. 
Niektórzy odzyskali sprawność po 
latach impotencji, inni rozprawili 
się z niedoborem testosteronu (tzw. 
starczy popęd) i erekcją zbyt krót-
ką, by doprowadzić partnerkę do 
orgazmu. Kobiety mówiły, że nie 
pamiętają, by przed kuracją seks  
z partnerem był tak intensywny  
i pełen doznań. Niestety, dotych-
czas z tej metody mogli korzystać 
tylko wybrani.

Jak odzyskać dobry seks bez 
chemii i krępujących badań?
Wyjaśnia profesor Thomas Adler, 
twórca nowej metody:

„Metoda aktywnej biostymulacji 
komórek nie opiera się na środ-
kach na bazie kwasów czy inhibi-
torów fosfodiesterazy (stosowa-
nych w popularnych tabletkach na 
potencję). To wyłącznie naturalne 
substancje, które odblokowują 
erekcję, pobudzają libido i przy-
wracają sprawność seksualną.

Najważniejszy z nich jest bioak-
tywny ekstrakt Ruscus Aculeatus L. 
Dzięki niemu w penisie produkowa-
ny jest tlenek azotu, który rozszerza 
arterie i umożliwia dopływ krwi do 
penisa. Niestety, dotychczas jego pro-
dukcja była droga i kosztowała około 
1000 dolarów za miesięczną kurację”.

Jej skuteczność nie pozostawia 
złudzeń. Problemem był koszt 
technologii produkcji, tak wysoki, 
że stać na nią było tylko nielicznych 
bogaczy. Wszystko zmieniło się, 
gdy wygasł monopol na produkcję 
bioaktywnego ekstraktu Ruscus 
Aculeatus L. w USA. Dzięki temu 
koszty walki z impotencją spadły  
z 1000 do 100 dolarów miesięcz-
nie! 

100 dolarów to dla Polaków wciąż 
dużo. Prof. Adler nawiązał więc 
współpracę z Klubem Seniora, omi-
jając pośredników i wielkie koncer-
ny. Dlatego jeśli mieszkasz w Polsce 
i urodziłeś się przed 1990 rokiem, 
możesz już teraz sprawdzić meto-
dę genetyków z Harvardu za udział  
w Klubie Seniora nie za 1500, nie 
za 323, tylko za 97 zł!

Profesor Adler ostrzega
„Jeśli tak samo jak 70% mężczyzn 
po 40. roku życia, masz problem 
ze wzwodem – nie lekceważ tego. 
Prędzej czy później komplet-
nie stracisz pewność siebie 
i przestaniesz czuć się jak 
prawdziwy mężczyzna. Naj-
pierw będziesz uprawiać seks raz 

na miesiąc, potem tylko kilka razy 
w roku... Tak nieregularne stosun-
ki zrujnują Twoje małżeństwo oraz 
spowodują kłopoty psychiczne  
i zdrowotne (problemy z prosta-
tą czy nadciśnieniem)”.

Jak pokonać problemy  
z erekcją w 24 godziny?
Badania dowodzą, że 9 na 10 
osób może odzyskać potężny, sil-
ny wzwód dzięki metodzie ak-
tywnej biostymulacji ciał ja-
mistych – bez badań i wizyt  
u specjalistów.

Jeśli Ty też chcesz mieć erekcje sil-
ne jak w młodości, oto, co powinie-
neś zrobić: nie wysyłaj pieniędzy  
z góry, nie zamawiaj drogich ku-
racji. Zadzwoń pod dyskretny 
numer (rozmowy są prywatne  
i nie są nagrywane), aby otrzy-
mać specjalne dofinansowanie 
uczestnictwa w Klubie Seniora. 
Przysługuje ono tylko 150 oso-
bom, które zadzwonią pierwsze, 
więc lepiej się śpiesz. A za kilka 
dni Twoja małżonka będzie tak 
zachwycona Twoją sprawnością 
seksualną, że nie wypuści Cię z łóż-
ka przez cały dzień...

Nowa kuracja usuwa problemy z erekcją – efekt potwierdzony przez 37 233 mężczyzn 

Prof. Thomas Adler z Harvardu

Wystarczą 24 godziny, aby Twój penis odzyskał sztywność  
i sprawność. Jak pokazują wyniki badań klinicznych – nawet osoby, 
które nie miały pełnej erekcji od miesięcy, znów mogą uprawiać 
seks 2, a nawet 3 razy dziennie. Ta metoda przywraca pełny, sztywny 
wzwód i młodzieńczą sprawność seksualną nawet 90-latkom.

Substancja z Harvardu

ROZPALA LIBIDO,
3-krotnie wydłuża erekcję 
i zwiększa grubość wzwodu o 30%

„Uratował moje małżeństwo...”
Przez 5 lat nie miałem udanego seksu, bo jedyne co 
mogłem zaoferować żonie to 3-4 minuty gumowatej 
erekcji. Kiedyś kochaliśmy się 2-3 razy w tygodniu,  
a teraz żona była tak poirytowana moimi występami 

w sypialni, że przestaliśmy wcale próbować... Musiałem coś z tym 
zrobić, żeby nie zostać rogaczem. Gdy zobaczyłem artykuł o nowej 
metodzie na potencję, nie czekałem. W poniedziałek zamówiłem,  
w środę dostałem dyskretną przesyłkę, a w czwartek obudziłem się 
ze sztywnym, gotowym do akcji członkiem. Nie muszę mówić,  
co było potem...”

Adam F., 54 lata

PRZED: PO:

Kuracja prof. Adlera poszerza 
naczynia krwionośne w penisie 
dzięki dostarczeniu bioaktyw-
nego Ruscus Aculeatus L. umoż-
liwiając pełne rekcje i zwiększe-
nie grubości nawet o 25-30%.

 Zadzwoń: 81 300 35 11
Pon. - niedz. 8:00-20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB! 
Pierwsze 150 osób, które zadzwoni do 8 LUTEGO 2019 r.,  

dostanie 70% zniżki! Otrzymasz wówczas preparat 

biostymulujący na potencję prof. Adlera za udział w Klubie 

Seniora zamiast za 323 zł, tylko za 97 zł (przesyłka GRATIS)!

TYLKO do8 lutego70%taniej!
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R E K L A M A

olkusz
Olgerd�Dziechciarz

Powikłane losy  
i olkuski akcent w życiu 
Gustawa Morcinka 

Na zdjęciach wygląda na eleganta 
i inteligenta; w dobrym garniturze, 
w dobranych okularach, często na 
zagranicznej wycieczce, albo w tłumie 
dzieci, swoich najwierniejszych czy-
telników.

Miał słabości, bo któż ich nie 
ma: lubił wykwintne jedzenie, dobry 
alkohol i ciągnęło go do młodych i przy 
tym urodziwych nauczycielek języka 
polskiego, które na przedwojennym 
Śląsku, nie mogły wychodzić za mąż, 
z czego pisarz mógłby skwapliwie ko-
rzystać, gdyby nie fakt, iż był …impo-
tentem. To niedomaganie nie przeszko-
dziło mu jednak w karierze literackiej. 
A przecież pochodził z bardzo biednej 
rodziny, wcześnie zaczął pracować i to 
ciężko, fizycznie; miał tę iskierkę talen-
tu, którą zdołał w sobie rozniecić, więc 
zaszedł daleko. I tylko ta jedna sprawa, 
jedna decyzja, a bardziej chwila, gdy 
zabrakło mu charakteru…

Dzieciństwo
Augustyn Morcinek urodził się 

25 sierpnia 1891 roku w familokach 
w Darkowie, przemysłowej dzielnicy 
Karwiny na Śląsku Cieszyńskim. Był 
synem Józefa, woźnicy, który zatrud-
niony był w miejscowym browarze. 
Przyszły pisarz oficjalnie miał na imię 

Augustyn, ale zwano go Gustlikiem, 
sam zaś używał imienia Gustaw. Ojciec 
zginął w wypadku, w niespełna rok po 
narodzinach Gustlika, ósmego z kolei 
dziecka (czworo zmarło w dzieciń-
stwie). Matka Marianna została sama 
z czwórką potomstwa, więc robiła 
wszystko, by je nakarmić: sprzątała na 
kopalni, na płuczce sortowała węgiel 
wyciągając z niego ciężkie kamienie, 
zbierała też węgiel na hałdach. Do 
szkoły (ludowej) półsierota Morcinek 
poszedł mając ledwie sześć lat. W 1906 
r. czyli w wieku lat 15, zameldował się 
na rynku pracy, konkretnie w cegielni. 
Następnie podjął pracę w kopalni, 
gdzie był kolejno: polewaczem, taczka-
rzem, ładowaczem i maszynistą. Z całą 
stanowczością można powiedzieć, 
że Morcinek poznał, co to jest trud 
prawdziwej pracy, więc jako literat 
potrafił mozół fizycznej roboty opisać, 
jak mało kto. Jak sam utrzymywał, 
to koledzy z kopalni, prości górnicy, 
dostrzegłszy jego talent zrzucili się na 
czesne, dzięki któremu Morcinek mógł 
pójść do seminarium nauczycielskie-
go. Taka wersja chyba lepiej wyglądała 
w papierach, zwłaszcza w czasach 
komunistycznych, bo prawda była 
inna: stypendium przyznało mu To-
warzystwo Szkoły Ludowej. 

Od dzieciństwa sporo czytał. 
Przede wszystkim literaturę jarmarcz-
ną. Z jego późniejszych lektur warto 
wymienić „Quo Vadis” Sienkiewicza 
(wygrał zakład z kolegą, kto szyb-
ciej je przeczyta: zajęło mu to dwa 
dni – koledze trzy), czy „Starą baśń” 
Kraszewskiego. A w Seminarium Na-
uczycielskim w Białej, które ukończył 
w 1914 roku, zaczytywał się w Żerom-
skim, Reymoncie i Orkanie... 

Pola bitwy pod Wolbromiem 
i zniszczenia w samym mieście (ruiny 
domów przy głównej ulicy, dworzec 
kolejowy, cmentarze wojenne

w mieście i jego okolicy): fot. 
z archiwum Österreichische National-
bibliothek (www.bildarchivaaustria.at)

Na frontach
Po wybuchu wojny światowej 

(jeszcze nie numerowanej) wzięty 
został w kamasze; służył w armii 
austriackiej. I dzięki temu – a może 
bardziej na miejscu byłoby użycie 
stwierdzenia w wyniku tego faktu – 
zapisał się w dziejach naszego regionu, 
gdyż uczestniczył od 9 do 21 listopada 
1914 r. w walkach pod Olkuszem 
i Wolbromiem. To była Bitwa Krakow-
ska, zwana też bitwą pod Krakowem 
i Częstochową, a także Bitwą Jurajską. 
W początkowej fazie wojny Rosjanie 
wycofali się z naszego terenu, a 1. 
Armia austriacka gen. Dankla dotarła 
pod Dęblin, gdzie jednak przegra-
ła bitwę, jaka rozegrała się tamże 
między 22 a 26 października. Role się 
odwróciły, teraz to Rosjanie przeszli 
do ofensywy i szybko posuwali się 
na zachód, zamierzając zająć Kraków 
i przemysłowe Zagłębie i Śląsk. Nie-
miecka 9. Armia gen. Woyrscha i 1. 
Armia austriacka dowodzona przez 
gen. Dankla od końca października 
były w odwrocie. Zaznaczmy, że w 1. 
Armii znajdowały się Legiony Józef 
Piłsudskiego. Linię obrony wojska 
austriackie zajęły na Jurze – między 
Żarkami a Skałą. Krakowa broniła 4. 
Armia. W skład 1. Armii na północy 
Jury wchodził II Korpus, w pobli-

żu Zawiercia grupa feldmarszałka 
Tschurtschenthallera, a w okolicach 
Bydlina I Korpus (krakowski). Prawe 
skrzydło armii zajmował V Korpus 
(w okolicy Jangrota) i X Korpus 
w rejonie na północ od Sułoszowej. 
Przeciwnikiem wojsk austriackich na 
tym terenie była rosyjska 9. Armia 
gen. Ruzskiego. Rosjanie zajęli Pilicę, 
Wolbrom, Suchą, część Jangrota, Za-
drożę i Skałę. Najbardziej zacięte walki 
trwały od 16 listopada. Austriakom 
udało się zdobyć Gołaczewy, a Węgrzy 
z 37. dywizji zdobyli wschodnią część 
Jangrota. Wielu uważa, że największa 
bitwa tej kampanii miała miejsce pod 
Krzywopłotami, gdzie walczyły dwa 
batalionu Legionów, ale takich i dużo 
większych bitew było wtedy wiele. 
Od 19 listopada Rosjanie przeszli do 
kontrofensywy. Krwawe walki trwały 
pod Wolbromiem, Pilicą, Rzeplinem 
i Iwanowicami.

21 listopada udało się przełamać 
front rosyjski w okolicach Wolbromia 
i Pilicy. Następnego dnia Rosjanie 
zostali odrzuceni za rzekę Szreniawę; 
front się ustabilizował. Cały powiat 
olkuski znalazł się po austriackiej stro-
nie. W wyniku pięciu tygodni zmagań 
dotkliwie ucierpiały m.in.: Czajowice, 
Dłużec, Jangrot, Racławice Olkuskie, 
Rzeplin, Sułoszowa i Skała. Ogrom-
nych zniszczeń doznała Pilica, zwłasz-
cza leżące obok niej Zarzecze. Podczas 
Bitwy Jurajskiej na naszych terenach 
walczyło ponad milion żołnierzy rosyj-
skich, austro-węgierskich i niemiec-
kich, a na te armie składała się cała 
mozaika narodowości, jakie zamiesz-
kiwały te imperia. Ponad 130 tysięcy 
żołnierzy zginęło lub zostało rannych; 
pozostały po nich dziesiątki cmenta-
rzy, w tym tak wielkie, jak nekropolia 
w Pilicy-Owczarach (4 tys. poległych), 
Jangrocie (ok. 2,6 poległych), Zadro-
żu, Rzeplinie i jeszcze wiele innych. 
Morcinek miał ogromne szczęście, że 
na jednym z nich nie spoczął; został 
bowiem ciężko ranny, więc zapewne 
powiat olkuski wrył się mocno w jego 
pamięć. Na leczenie wysłany został do 
Wiednia. W wyniku rany odniesionej 
na froncie bitwy o Jurę niemal utracił 
rękę – został inwalidą. I właśnie jako 
inwalida wojenny, w październiku 
pamiętnego 1918 roku, jednoroczny 
kapral (Einjähriger Korporal) Gustaw 
Morcinek uczestniczył w przewrocie 
polskiej Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego, która dążyła do po-
łączenie z Polską tej części Księstwa 
Cieszyńskiego, którą zamieszkiwała 
ludność polskojęzyczna. Morcinek 
był w gronie przejmujących garnizon 
cieszyńskiego. To on osobiście, jako 
telegrafista, odebrał 31 października 
1918 fonogram z instrukcjami płk. 
Bolesława Roi z Polskiej Komendy 
Wojskowej w Krakowie; pułkownik Roi 
zażądał, by najstarszy rangą polski 
oficer objął dowództwo garnizonu. 
Gdyby akcja przejęcia garnizonu się 
nie udała, Morcinek zostałby rozstrze-
lany. A tak został awansowany na 
podporucznika. W akcji plebiscytowej 
na Śląsku Cieszyńskim opowiedział 
się – podobnie jak matka i siostra 
– za Polską; z resztą rodziny, która 
przyjęła czeskie obywatelstwo, nie 
utrzymywał kontaktów. Z tym okresem 
łączy się pierwsza publikacja Gustawa 
Morcinka „Wspomnienia z przewrotu 
w listopadzie 1918 roku” ogłoszona 
w „Dzienniku Cieszyńskim”. Wiele lat 
później z powodu, o którym napiszę 
dalej, znajdą się tacy, którzy zarzucą 
Morcinkowi brak charakteru, ale 
wtedy charakter miał żelazny. W 1920 
roku wziął na przykład udział, jako 
ochotnik, w wojnie polsko – radzieckiej 
– uczestniczył w bitwie warszawskiej.

W latach 1920 – 1936 uczył 
w szkole w Skoczowie. W 1925 r. 
pojął za żonę Zuzannę, nauczycielkę 
z tej samej szkoły, jednak po dwóch 
latach małżeństwo zostało rozwiązane 
zgodnie z literą prawa kościelnego, 
jako nie skonsumowane. Sporo pu-
blikował w śląskich czasopismach. 
Oprócz artykułów pedagogicznych 
pisał też nowele. W 1929 r. ukazał się 
jego debiut, tom opowiadań: „Serce za 
tamą”; wstęp do tej książki napisała 
sama Zofia Kossak-Szczucka, która 
zresztą patronowała tej publikacji. 
Ogólnopolskie zainteresowanie wzbu-
dziła jego kolejna książka, epicka 
panorama Śląska pt. „Wyrąbany chod-
nik”. Ta powieść przyniosła Morcin-
kowi uznanie, wręcz sławę, oraz duże 
pieniądze, które pozwoliły mu nabyć 
parcelę i wybudować dom w Skoczo-
wie. Za kolejne nagrody literackie 
Morcinek kupił samochód, którym 
jeździł po całej Europie.

Następne tomy o tematyce gór-
niczej ugruntowały jego pozycję w li-
teraturze, przede wszystkim jako 
twórcy piszącego dla młodzieży: „Chleb 
na kamieniu”, „Narodziny serca”, 
„Gwiazdy w studni”, „Łysek z pokładu 
Idy”, „Ludzie są dobrzy”, „Uśmiech 
na drodze”. To jedne z najlepszych 
książek, jakie adresowane były do 
najmłodszych.

Obozy
We wrześniu 1939 roku Morcinek 

zbiegł do Lwowa. Dowiedziawszy się 
jednak, że Niemcy aresztowali jego 
ukochaną siostrę Teresę, wrócił na 
Śląsk i oddał się w ręce Gestapo. 
Ponoć wśród aresztujących go gesta-
powców znalazł się jego były uczeń, co 
spowodowało, że Morcinek – uznając 
ten fakt za swoją klęskę pedagogiczną 
– nie wrócił już do zawodu nauczy-
ciela. Gustaw Morcinek przeszedł 
kilka obozów koncentracyjnych, w: 
Skrochowicach, Sachsenhausen 
i Dachau (opublikował wspomnienia 
obozowe „Listy spod morwy”, wydana 
też została korespondencja Gustawa 
Morcinka i jego siostry Teresy Mor-
cinek, z okresu uwięzienia pisarza 
w Dachau). Warto dodać, że w Dachau, 
bardzo ciężki obozie, siedzieli też inni 
literaci: Tadeusz Borowski, który 
opisał ten czas we wstrząsających opo-
wiadaniach, czy Stanisław Grzesiuk, 
autor „Pięciu lat kacetu”. To, że przeżył 
tyle lat w obozach zakrawa na cud, 
tym bardziej, że jako znany zwolen-
nik polskości Śląska, był przecież na 
niemieckich listach proskrypcyjnych; 
wytłumaczeniem ma być okoliczność, 
że na obozowych listach przetrzymy-
wany był jako Augustyn Morcinek; 
czyżby Niemcy nie zorientowali się, 
kogo przetrzymują? Co więcej, złożono 
mu propozycję, by podpisał volkslistę, 
dzięki czemu zyskałby wolność – nie 
zrobił tego jednak. Pisarz po wojnie 
żartował, że siedział w obozach przez 
…psa; dokładnie przez czworonoga 
należącego do głównego bohatera 
„Wyrąbanego chodnika”, którego 
nazwał Bismarck – Niemcom miało się 
to bardzo nie podobać.

Po zakończeniu wojny Morci-
nek przebywał we Francji, Włoszech 
i Belgii. Ale źle się czuł na emigracji, 
tęsknił za krajem, siostrą – postanowił 
więc wrócić. Po powrocie pisał, a każda 
jego kolejna książka była dobrze 
przyjęta: „Czarna Julka”, „Ondra-
szek”, „Przedziwne śląskie powiarki”. 
Zajmował się również publicystyką. 
Znakomite są zwłaszcza późne utwory 
Morcinka, w których pisarz wspiął się 

na wyżyny swojego talentu: „Judasz 
z Monte Sicuro”, „Opowieść o ludziach 
z pociągu” i szczególnie dobrze ocenia-
na powieść o „Siedmiu zegarkach ko-
pidoła Joachima Rybki”, którą chciał 
nawet sfilmować Stanisław Jędryka 
(reżyser wyraził się o tej powieści i jej 
autorze: „polski Hrabal”). Ostatnia 
powieść - „Górniczy zakon” – ukazała 
się już po śmierci Morcinka.

Nieszczęsny Stalinogród
Niestety, po wojnie pisarz dał się 

kupić komunistom, choć formalnie nie 
związał się z ich partią (do 1948 PPR, 
potem PZPR); zasiadał w Sejmie PRL 
(1. kadencja, 1952-1956) jako członek 
Stronnictwa Demokratycznego. Wtedy 
to zasłynął – w złym znaczeniu tego 
słowa – niby to oddolną propozycją 
zmiany nazwy Katowic na Stalinogród 
(po śmierci Stalina w marcu 1953 r.); 
w uzasadnieniu wniosku – w kwietniu 
1953 r., czyli formalnie Katowice były 
już wtedy Stalingrodem – mówił m.in.: 
„lud śląski – serce przemysłu Polski, 
pragnie, by w nazwie miasta uwiecznić 
imię Ojca Narodów”. Mówiąc te słowa 
Morcinek był ponoć blady jak ściana; 
obecny wtedy na sali Edmund Osmań-
czyk wspominał: „Gustaw wyglądał jak 
trup, który wie, że jest trupem”. Ów 
diaboliczny pomysł, by miasto, które 
tak ucierpiało od Stalina, nazwać jego 
imieniem, miał podsunąć Morcinkowi 
sam Bolesław Bierut, a właściwie nie 
podsunąć, tylko zmusić, by go firmo-
wał swoim nazwiskiem. I tym jednym 
idiotycznym pomysłem, do którego 
zresztą Morcinek został przymuszony 
– stracił cały szacunek, jakim się do tej 
pory cieszył wśród Ślązaków.

Nie pamięta się nawet, że wcze-
śniej wybił władzom pomysł, by ta 
nazwą ochrzcić …Częstochowę – miał 
wtedy zwrócić uwagę, że ludzie będą 
się „modlić do Matki Boskiej sta-
linogrodzkiej”. Po akcji ze zmianą 
nazwy Katowic Morcinek spotkał się 
z ostracyzmem społecznym, odsunęli 
się od niego przyjaciele, dostawał listy 
z wyzwiskami, albo paczki, w których 
były zwracane mu przez czytelników 
książki jego autorstwa; kiedyś nawet 
postawiono jego samochód kołami do 
góry. Przez dwa lata nie pisał i niczego 
nie publikował. Zmarł na białaczkę, 
w Krakowie, 20 grudnia 1963 roku, 
a pochowany został w Cieszynie. 
Ponieważ Morcinek nie spisał testa-
mentu dom w Skoczowie przejęła jego 
gosposia; podobnie się stało z prawami 
do jego utworów. 

W pamięci potomnych zapisał 
się Morcinek głównie niechlubnym 
faktem, że był niejako twarzą zamiany 
nazwy Katowic na Stalinogród, nie 
mniej jako pierwszy opisał literacko 
pracę śląskich górników, a swoim 
życiem pokazał, że potrafił być twardy 
i odważny, szkoda, że tej odwagi zabra-
kło mu w 1953 roku, co przypłacił nie 
tylko załamaniem nerwowym, ale karą 
dla pisarza największą – literackim 
zapomnieniem; jego książek się nie 
wznawia i mało kto je czyta. 

Gustaw Morcinek doceniany był 
bardziej jako prozaik, ale pisał też 
liryki i właśnie rymowanym wierszem 
z 1930 roku chciałbym zaprezentował 
tego pisarza.

Dwa literackie złamane 
życiorysy z ziemią 

olkuską w tle
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Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem administracji,  
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)  
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.

KALENDARIUM

01 lutego
 ǧ 20:30�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

03 lutego
 ǧ 16:00�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicz-
nego�wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

04 lutego
 ǧ 16:00�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicz-
nego�wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

05 lutego
 ǧ 16:00�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicz-
nego�wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

06 lutego
 ǧ 16:00�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicz-
nego�wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

01 lutego
 ǧ 16:15�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicznego�
wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Powrót�Bena�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 19:20�Vice�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

02 lutego
 ǧ 16:15�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicznego�
wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Powrót�Bena�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 19:20�Vice�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

03 lutego
 ǧ 14:30�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicz-
nego�wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 15:50�Powrót�Bena�(2D�NAPISY)
 ǧ 16:15�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicznego�

wywaru�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�ANDRÉ�RIEU�–�Koncert�Karnawałowy�z�
Sydney�2019

 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:10�Vice�(2D�NAPISY)

05 lutego
 ǧ 16:00�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicz-
nego�wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Powrót�Bena�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 19:20�Vice�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

06 lutego
 ǧ 16:15�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicznego�
wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Powrót�Bena�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 19:20�Vice�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

07 lutego
 ǧ 16:15�Asterix�i�Obelix.�Tajemnica�magicznego�
wywaru�(2D�DUBBING)

 ǧ 17:30�Powrót�Bena�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 19:20�Vice�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)

02 lutego
 ǧ 11:00�I�liga�kobiet:�SPR�Olkusz�-�WKPR�
Wesoła�Warszawa

 ǧ 13:00�Turniej�piłkarski�Sędziów�Małopolski�
Zachodniej

03 lutego
 ǧ 09:30�Halowy�Turniej�Piłki�Nożnej�Drużyn�LZS

04 lutego
 ǧ 10:00�Powiatowa�Licealiada:�piłka�ręczna�
chłopców

01 lutego
 ǧ 08:40�“Afryka�dzika”�-�spektakl�teatralny�dla�
grup�w�wykonaniu�Teatru�Współczesnego�w�
Krakowie�

 ǧ 10:10�“Afryka�dzika”�-�spektakl�teatralny�dla�
grup�w�wykonaniu�Teatru�Współczesnego�w�
Krakowie�

 ǧ 11:40�“Opowieść�o�zwykłej�rodzinie”�-�spe-
ktakl�teatralny�dla�grup�w�wykonaniu�Teatru�
Współczesnego�w�Krakowie�

 ǧ 17:00�Kabaret�“Nowaki”�-�Za�granicą�żartu�
02 lutego

 ǧ 18:00�Gala�Nagród�Cordis�Nobilis�
07 lutego

 ǧ 17:00�Wykład�w�ramach�Olkuskiego�Uniw-
ersytetu�Trzeciego�Wieku�-�Dr�hab.�prof.�UP�
Marek�Pieniążek�„Romans�sceny�z�ekranem�
media�i�nowe�technologie�we�współczesnym�
teatrze”

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

02 lutego
 ǧ 11:00�Klub�Bystrych�Głów

01 lutego
 ǧ 15:15�-�16:00�Klub�Motyli�Książkowych
 ǧ 16:00�-�16:45�Piątek�z�książką�-�chodź�
opowiem�Ci...

 ǧ 17:00�-�18:00�Dyskusyjny�Klub�Książki�dla�
młodzieży

03 lutego
 ǧ 10:00�Zimowa�wędrówka�z�Amonitem�-�Punkt�
Informacji�Turystycznej�w�Olkuszu

Ogłoszenia 
drobne�

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

Kupię - Sprzedam

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

ręki, płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

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

uSługi
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). Tel.
(32)6413433, (643)0987, (606)306841, 
oferuje: oprawy tradycyjne - twarde 
(duża ilość kolorów), bindowanie, ter-
mobindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

 ǧ Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.

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

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

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

eleKtrotechniczne
 ǧ Naprawa telewizorów.  

Tel.(791)849525.
FinanSowo - prawne

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

oKolicznościowe

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe 
- zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

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

motoryzacja

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I 
PROFESJONALNE NARZĘDZIA SAMO-
CHODOWE F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, 
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

 ǧ 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.

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.

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

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

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

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

 ǧ Sprzedam Skoda Fabia 2004 r., 
1.4, kolor morski, pierwszy właściciel, 
przebieg 80000. Tel.(519)865448.

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

nieruchomości
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo 
dobrej lokalizacji, Olkusz, ul. 
Rabsztyńska (pod przedszkole, 

gabinety lekarskie, biura, sklep, 
mieszkania pracownicze). Tel.
(509)020901.

praca

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

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe. Tel.(666)352660.

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

 ǧ 40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

 ǧ Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. Tel.(604)503205.

towarzySKie

 ǧ Mam 59 lat -szukam drugiej 
połowy. Panie proszę żeby dzwoniły 
po nr Tel.(692)216800. Jestem wolny, 
chciałbym pomagać i kochać.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. 
Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja 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.
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, 
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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. Centrum Medyczne S5,  
ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olku-
szu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi chirur-
giczne, stulejka, leczenie ran, usuwanie znamion 
skórnych, kwalifikacje do zabiegów. Rejestracja 
32-62-61-731.
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
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30‒19:30.
Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIrUrg ortopeda
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii Rejestracja:  
(32) 62 61 731.

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.

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, 606 327 510.

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.

Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

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

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

Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 
238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00.

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

dIaBetolog
Marta Pasich lek. med. specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
Centrum Marlibo-Medica Olkusz, ul. Pakuska 64, 
rej. tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00. 

DIETETYK 
Centrum Medyczne Marlibo - Medica w Olku-
szu. Gabinet Dietetyczny - diety: odchudzające, 
w alergiach, bezglutenowa, w chorobach i inne. 
Rejestracja: 32 62 61 731.

DIETETYK mgr inż. Gabriela Czarnota. Porady 
i diety odchudzające, w insulinooporności, cho-
robach tarczycy i inne. KIGO-FIT, Olkusz ul. 
Przemysłowa 15, tel. 518-782-960.

Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. 
K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl.

Beata Bugajska, specjalista endokrynologii 
i chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21.

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 pon.-pt. 9.00-19.30.
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.

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
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5,  
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
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
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63,  Olkusz.  Tel .  668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista 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 i ciśnie-
niowy. 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, Test wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul. 
Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. od godz. 17. 
Tel. 784 099 674.

laRYnGoloG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania 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.

Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

logopeda
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

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 naTURalna
Pijawki, świecowanie uszu, masaż, bańka próż-
niowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja 
Aura”. Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

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

neUroCHIrUrg
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.

Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

neUrolog
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Rejestracja: Tel. 
(32) 62‒61‒731.

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

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.

Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl

Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

oKUlIsTa
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.

Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9‒16.  
www.okotest.pl

Katarzyna Rataj-Pająk specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: wady 
wzroku, zez, dobór okularów i soczewek kontak-
towych, diagnostyka chorób oczu, kwalifikacja 
do zabiegów. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, soboty 
10.00-14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki pilne 508 177 970.

Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 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.

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
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olkuszu. 
Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 731.

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. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz

podolog
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko 
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl

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

psYCHIaTRIa 
/psYCHoTERapIa
Adam Gżyl psycholog, mediator, seksuolog  
w trakcie certyfikacji. Tel. 733 649 349.

Agata Majda, terapia krótkoterminowa.  
Tel. 512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Beata Janik - dr n. społ., mediator, psycholog 
relacji. Karolina Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Rejestracja: (32) 62 61 731

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

pUlmonolog
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

REHaBIlITaCja
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specja-
liści. Tel: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl
Dominika Dudek mgr fizjoterapii terapeuta 
NDT-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha-
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Olkusz, Dworska 19a.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
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, dr n. med. Rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. 
Sportowa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. Olkusz, K. K. Wielkiego 54A.  
Tel. 885 628 627. 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
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Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rej. tel. 32 626 17 31.

Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 13.30, 
czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
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.

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

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. Pon. i czw. 
od 14., wt. i pt. od 10.

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

Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30‒19.00, 
wt. 8.30‒19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00‒19.00, sob. 8.00‒11.00. Tel. 32 645 21 08.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz,  
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. Nullo 
35 b. Poniedziałek – Piątek: 9 – 19, 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
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, 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.
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, 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
Salon KIGO-FIT Olkusz, ul. Przemysłowa 15, tel. 
517 224 780. Stylizacja paznokci i rzęs, kosme-
tyka, zabiegi na ciało, masaże i szeroki wachlarz 
innych usług.
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. 

Urolog
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Czwartek 14:00‒17:00.

Marek Pogodziński. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

Paweł Bednarek lekarz - konsultacje urologiczne, 
Olkusz ul. Nowowiejska 63 www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 604 05 
20 27 w godzinach od 16:00 do 20:00. 

Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00‒18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 
9.00‒15.00. Tel. 32 643 30 19.

Usg
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30‒17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30‒18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

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. 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,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy w godz.  
od 20.00 do 8.00

1.02.2019 piątek ul. K.K. wielkiego 14

2.02.2019 Sobota ul. K.K. wielkiego 64B

3.02.2019 niedziela ul. legionów polskich 14

4.02.2019 poniedziałek ul. Sławkowska 13

5.02.2019 wtorek ul. Skwer 6

6.02.2019 środa ul. Konopnickiej 4

7.02.2019 czwartek ul. orzeszkowej 22


