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Trawniki i rowy 
pełne śmieci

olkusz
Wiola�Woźniczko

Temat śmieci na trawnikach czy 
w przydrożnych rowach po każdej 
zimie wraca jak bumerang. Gminy 
i służby pilnujące porządku otrzymu-
ją wiele sygnałów o takich miejscach. 
Jak skutecznie z tym walczyć?

Interwencje na ten temat zgłasza-
ne są do naszej redakcji z różnych czę-
ści miasta. - Wizytówką dla naszego 
osiedla na pewno nie są butelki zale-
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Minął rok, od chwili gdy przedstawiciele Gminy Olkusz z bur-
mistrzem Romanem Piaśnikiem na czele oficjalnie przekazali plac 
budowy wykonawcy robót w ramach projektu „Rewitalizacja 
kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedial-
nej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał do-
finansowanie unijne. Dziś podsumujemy efekty prac, tak dobrze 
widoczne gołym okiem.

- Dawne starostwo stanowiło wątpliwą wizytówkę naszego mia-
sta. Zlokalizowane w sercu Olkusza popadało w coraz większą ruinę. 
Dziś wiele osób może już nawet nie pamiętać jak ten budynek wyglą-
dał 2-3 lata temu. Nie chodzi jednak wyłącznie o względy estetycz-
ne, bowiem po zakończeniu prac cały Kwartał Królewski stanie się 
produktem turystycznym z ogromnym potencjałem, interesującym nie 
tylko dla mieszkańców, ale również gości - komentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.

O ile nowa elewacja budynku dawnego starostwa od strony rynku 
oraz dach, to efekty widoczne gołym okiem, tak efektów ogromu prac, 

jakie zostały wykonane wewnątrz i na zewnątrz budynku nie można 
jeszcze w całości dojrzeć spacerując po sercu Srebrnego Miasta.

W budynku dawnego starostwa wykonano prace wyburzeniowe 
XX-wiecznych ścianek działowych, przywracając pierwotny kształt 
najbardziej reprezentacyjnych sal, zakończono prace związane z po-
kryciem dachu, osadzono stolarkę okienną i przeprowadzono renowa-
cję części elewacji, skotwiono niebezpiecznie rozwarstwione ściany, 
wykonano mur obwodowy wokół piwnic w postaci palisady, co po-
zwoliło na ich zabezpieczenie przed okresem zimowym.

Podczas odgruzowania zabytkowych piwnic nie obyło się bez 
nowych odkryć w postaci nieznanych wcześniej komór i przejść, co 
spowodowało zwiększenie zakresu prac w stosunku do planowanego.

Jesienią zostały wykonane żelbetowe płyty zabezpieczające nad 
piwnicami, jakie odkryto na dziedzińcu budynku, a zimą podobne 
płyty zostały wykonane nad piwnicami wewnątrz budynku dawnego 
starostwa. Powstały nowe klatki schodowe oraz odgruzowano więk-
szość odkrytych komór, wykonano w nich zabezpieczenia konstruk-
cyjne, uzupełnienia murów i płyty posadzkowe. Trwają  prace kon-
strukcyjne wewnątrz budynku, w tym wykonywane są uzupełnienia 
w stropach międzykondygnacyjnych i wzmocnienia ścian oraz stro-
pów. Kontynuowane są też prace renowacyjne przy elewacji. Rozpo-
częto konserwację ścian i sklepień piwnicznych. Konserwacji są pod-
dawane zabytkowe piece kaflowe. Prowadzone są prace instalacyjne 
w całym obiekcie, a po ich wykonaniu rozpoczynane jest tynkowanie.

Równolegle jesienią i zimą były prowadzone prace wykończe-
niowe w podziemiach średniowiecznego ratusza pod olkuskim ryn-
kiem, które obecnie są kontynuowane. Wykonywane są tynki imitu-
jące beton architektoniczny na betonowych murach oporowych, trwa 
zabudowa ścian w przestrzeni holu wejściowego i recepcji oraz wy-
dzielenie toalet. Na ukończeniu jest wykonanie instalacji elektrycznej 
słaboprądowej niezbędnej do zasilania multimediów i oświetlenia, 
trwają prace nad wykonaniem podwieszanych sufitów w części po-
mieszczeń. W trakcie są prace wodno - kanalizacyjne oraz związane 
z wykonaniem posadzek pod ostatnią warstwę, jaka będzie położo-
na ze specjalnej żywicy. W najbliższym czasie rozpoczną się prace 

związane z wykonaniem posadzek z żywicy, a także wykończeniem 
recepcji i toalet (tzw. biały montaż i płytki). Zostanie też wykonana 
nowa balustrada przy schodach prowadzących do podziemi. Pod ko-
niec tego roku powinien się rozpocząć kolejny etap prac związanych 
z adaptacją pomieszczeń piwnic z wykorzystaniem nowoczesnych 
multimediów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe obiekty 
będzie można zwiedzić w 2020 roku.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Ol-
kuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podzie-
miach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kul-
turowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad za-
bytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość 
całej inwestycji to 19 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota 
dofinansowania.

Kwartał królewski nabiera blasku 

Sercem z KGW
olkusz

Wiola�Woźniczko

Pod takim hasłem odbywają się 
regionalne konsultacje dotyczące 
nowych przepisów o działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich. W Olku-
szu konferencję na temat moż-
liwości wsparcia i rozwoju KGW 
zorganizował poseł Jacek Osuch. Na 
zaproszenie olkuskiego parlamenta-
rzysty członkowie KGW z powiatu 
olkuskiego i powiatu krakowskiego 
spotkali się w piątek auli „Ekono-
mika”  m. in. z wicepremier Beatą 
Szydło i pełnomocnikiem rządu ds. 
małych i średnich przedsiębiorstw 
Andżeliką Możdżanowską.

Przypomnijmy, że pod koniec 
ubiegłego roku weszła w życie nowa 
ustawa o KGW. Koła zarejestrowane 
się w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Wsi (jedno koło w jednym 
sołectwie) zyskały osobowość prawną, 
co uczyniło je samodzielnymi organi-

zacjami. Mogą wówczas prowadzić 
działalność gospodarczą, mogą też po-
zyskiwać dotacje na swoje statutowe 
cele. Na podpis prezydenta czeka no-
welizacja ustawy, zakładająca m. in. 
możliwość rejestrowania KGW w ma-
łych miastach (do 5 tys. mieszkańców). 

- Ustawa daje kołom gospodyń 
możliwość spokojnego funkcjonowa-
nia oraz pełnej podmiotowości. Za-
chęcam Państwa również do udziału 
w programie EtnoPolska, w którym 
można uzyskać dofinansowanie na 
rożnego rodzaju organizację imprez, 
bieżącą działalność czy nawet na stro-
je ludowe - mówiła wicepremier Be-
ata Szydło.

Jak sprawdzają się przepisy wdro-
żone kilka miesięcy temu? - Zainte-
resowanie udziałem w programie było 
ogromne. W 16 dni roboczych udało 
się przekazać kołom łącznie 16 mln 
złotych, od 3 do 5 tys. złotych. Usta-
wa jest odpowiedzią na sygnały pły-
nące z KGW. W oddziałach ARMiR, 
gdzie rejestrowały się koła, powoła-
liśmy pełnomocników, którzy służą 

pomocą cały czas.Członkinie kół są 
gospodarne, zaradne, przedsiębior-
cze, same najlepiej wiedzą, jak wy-
korzystać pozyskane dotacje. Środki 
przeznaczone na ten rok planujemy 
uruchomić od maja. Bardzo mi za-
leży, by w następnym budżecie unij-
nym wygospodarować duże środki dla 
obszarów wiejskich, w tym także dla 
KGW - mówiła Andżelika Możdżanow-
ska, która odpowiadała też na pytania 
uczestników konferencji.

-Spotkanie to wyraz wielkiego sza-
cunku, jakim Rząd Dobrej Zmiany 
darzy kobiety wyjątkowe i gospodar-
ne. Doceniamy to, że Koła Gospodyń 
Wiejskich kultywują polski folklor i są 
żywą kopalnią wiedzy o lokalnych tra-
dycjach. Chcemy wspierać ich działal-
ność - komentuje poseł Jacek Osuch.

Na spotkanie zorganizowane w ol-
kuskim „Ekonomiku” na zaproszenie 
posła Jacka Osucha przybyli również: 
wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlec-
ki, senator Marek Pęk, wicemarszałek 
Małopolski Łukasz Smółka, a także 
radni z powiatu olkuskiego.
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Kondolencje Nekrologi
Podziękowania

tel. 32 754 44 77

K O N D O L E N C J E

gające w krzakach. Swoją drogą, na-
gromadzenie tego szkła w takiej ilości 
sugeruje, że ktoś z wyrzuca je z bal-
konu . Jakim trzeba być ”burakiem”, 
żeby tak zachowywać się w miejscu, 
w którym się mieszka - napisał do nas 
mieszkaniec osiedla Słowiki, przesyła-
jąc zdjęcia zanieczyszczonych terenów.

- Chyba nikt nie ma ochoty iść do 
lasu i oglądać, co po sobie pozostawili 
inni spacerowicze. Naprawdę tak trud-
no jest zabrać ze sobą puszki czy pa-
pierki? Jak niestety widać, dla wielu 
to zadanie niewykonalne. Niektórzy 
mają nawet problem z wyrzuceniem 
śmieci do kosza na ulicy, a kierowcy 
coraz częściej oglądają szkło z bute-
lek roztrzaskane na parkingach – to 
uwagi mieszkanki centrum miasta.

Zapytaliśmy odpowiednie służ-
by, jak walczą z procederem opisy-
wanym przez naszych Czytelników. 
Akcja sprawdzania w Olkuszu pu-
blicznych i prywatnych terenów pod 
kątem śmieci jest prowadzona właści-
wie przez cały rok. Zdaniem olkuskiej 
Straży Miejskiej największy problem 
jest na osiedlach, gdzie różnego ro-
dzaju odpady można znaleźć nie tylko 
na terenach zielonych, ale w pobliżu 
śmietników. Pomimo tego, że przy 
niektórych z nich bywają zamonto-
wane fotopułapki, osób zostawiają-

cych tam stare meble czy odpady po 
remontach nie brakuje. - Za każdym 
razem informujemy o tym, że w Ol-
kuszu jest Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, gdzie odpady 
można zostawić bezpłatnie. Przy wielu 
osiedlowych śmietnikach pojawiły się 
stosowne tablice z informacjami na 
ten temat. Skoro ktoś jest w stanie 
zawieźć śmieci do lasu, to znaczy, że 
może zawieźć je i do PSZOK- u – mó-
wi komendant Straży Miejskiej w Ol-
kuszu Marek Lasek. Przypominamy, 
że PSZOK mieści się przy al. 1000-le-
cia 15 d i jest otwarty przez sześć dni 
w tygodniu: w poniedziałki i środy od 
8.00 do 18.00, we wtorki, czwartki 
i piątki od 10.00 do 18.00, a w sobo-
ty od 8.00 do 16.00.

Najwięcej śmieci znajduje się na 
trawnikach, nie brakuje ich też w oko-
licznych lasach. - Nie wiem, co kie-
ruje ludźmi wyrzucającymi odpady 
w niedozwolonych miejscach. Prze-
cież z każdej posesji odbierana jest 
każda ilość odpadów. Możemy karać 
mandatami, udzielać pouczeń, ale 
przede wszystkim musi zmienić się 
mentalność osób, które z publicznych 
terenów czynią śmietnik– dodaje ko-
mendant Lasek.

Podrzucanie śmieci bywa również 
zgłaszane na policję. Niedawno oka-
zało się, że w lesie w Niesułowicach 
ktoś zostawił worki ze styropianem, 
kilka wiaderek po kleju i tynkach. - 
Dzikie wysypiska, które powstają na 

skutek nieodpowiedzialnego zachowa-
nia człowieka, są zabronione prawem. 
Stanowią również poważne zagrożenie 
dla środowiska naturalnego lasów 
i zwierzyny. Mogą stać się przyczyną 
powstawania pożarów. Mimo to ludzie 
wciąż wyrzucają do lasów śmieci, nie 
bacząc na konsekwencje i na zagro-
żenie. Wyrzucanie śmieci do lasu jest 
zabronione prawem. Grozi za to grzyw-
na od 500 złotych nawet do 5 tysięcy 
złotych – wyjaśnia oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Olkuszu 
podkom. Katarzyna Matras

Butelki, papierki czy nawet stare 
ubrania widzimy nie tylko na trawni-
kach, ale i w przydrożnych rowach. 
Problem ten nie pojawia się tylko po 
zimie, a występuje przez cały rok. - 
Niestety, użytkownicy dróg traktują 
odcinki zamiejskie, a w szczególności 
leśne jak kosze na śmieci i wyrzuca-

ją z samochodów wszystko, co można 
wyrzucić. Zgodnie z ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
uprzątnięcie śmieci pozostawionych 
przez kierowców w przydrożnych ro-
wach należy do obowiązków właścicie-
la terenu, czyli zarządcy drogi. Prace 
w tym zakresie w skali roku generują 
dość duże koszty. Gdyby użytkownicy 
dróg nie śmiecili to można byłoby pie-
niądze, które wydajemy na sprzątanie, 
przeznaczyć na inny cel np. dodatko-
we oznakowanie dróg przy szkołach. 
Osoby, które zgłaszają się do Zarządu 
Drogowego z wnioskiem o posprzą-
tanie śmieci proszę o cierpliwość, bo 
prace w tym zakresie będą wykonane. 
Równocześnie apeluję do użytkowni-
ków dróg - zachowajmy czystość, nie 
śmiećmy – mówi dyrektor Zarządu 
Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
z  późn.  zm.),  art.  39  oraz    art.  54  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  3  października 
2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania 
na  środowisko  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2081  z  późn.  zm.)  oraz  Uchwały  
Nr XXXVIII/372/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Krążek, Podlipie, Międzygórze

z a w i a d a m i a m 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania 
się  z  niezbędną  dokumentacją  projektu  zmiany miejscowego  planu  zagospo-
darowania  przestrzennego  Gminy  Bolesław  obejmującego  miejscowości 
Krążek, Podlipie i Międzygórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
które  odbędzie  się  w  dniach  od 12 kwietnia 2019 r. do 02 maja 2019 r. 
w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Bolesław,  ul.  Główna  58,  32-329  Bolesław 
w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja  publiczna  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  (oraz  prognozie  oddziaływania  na  środo-
wisko) odbędzie się 24.04.2019 r. o godzinie 15:00 w siedzibie OSP w Podlipiu.
Projekt  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także w wersji 
elektronicznej  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej:  
www.gminaboleslaw.pl
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu  wyłożonego 
do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 
58, 32-329 Bolesław w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2019 roku 
z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu 
uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Jako wniesione 
na  piśmie  uznaje  się  również  uwagi  wniesione  za  pomocą  elektronicznej 
skrzynki  podawczej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Organem właściwym w sprawie 
rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się 
z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. Zgodnie 
z  art.  39  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 
udziale  społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania 
na  środowisko,  informuję  o  możliwości  składania  uwag  i  wniosków  do 
prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  które  wnoszone  mogą  być  w  formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  na 
adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w. 

Wójt Gminy Bolesław
mgr inż. Krzysztof Dudziński

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 05.04.2019r. 
do 26.04.2019 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy: 

- działka nr 1573 o pow. 4,4323ha (RV - 4,3706 ha, RIVb – 0,0408 ha,  
dr  –  0,0209  ha)  położona  w  Niesułowicach  z  przeznaczeniem  pod 
uprawy rolne na okres do 31.12.2019r. (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren 
oznaczony  jest  sym.  „R”). Stawka  czynszu:  zgodnie  z  Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.261.2019 z dnia 27.03.2019r.   
w wysokości: 1.000,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie.
•	 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę 

nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, 
a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

•	 Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

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

Wójt Gminy Bolesław
informuje,  że  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Bolesław,  
ul.  Główna  58,  na  tablicy  ogłoszeń  wywieszony  jest 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

(działka nr 1249/2 w Bolesławiu). 
Bliższe  informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem 
telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Andrzej Adamczyk
Poseł na Sejm RP

Minister Infrastruktury

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Olkusza i Ziemi Olkuskiej,
Jak Państwo doskonale pamiętacie od wielu lat jestem zaangażowany w  działania na rzecz poprawy jakości 
i podniesienia poziomu bezpieczeństwa przebiegającej przez Olkusz drogi krajowej nr 94 na odcinku od Olkusza do 
Krakowa. Doskonale zdaję sobie sprawę, jak wielkie znaczenie posiada ta droga, zarówno dla tych Państwa, którzy 
podróżują w kierunku Krakowa, jak też tych, którzy korzystają z niej lub przecinają ją w codziennym ruchu drogowym. 
Podobnie jak kilkanaście lat temu, gdy zacząłem działać na rzecz rozbudowy tego odcinka drogi, jak też dzisiaj 
jestem przekonany, że mieszkańcy Ziemi Olkuskiej zasługują na bezpieczną i dostosowaną do bieżących potrzeb 
komunikacyjnych drogę krajową nr 94.

Z  satysfakcją przyjmuję do wiadomości fakt, że na podstawie decyzji podjętych przeze mnie  i  moich 
współpracowników  w  sierpniu 2017 roku inwestycja obejmująca rozbudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku 
w Olkuszu zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa za kwotę ponad 100 mln zł. Cieszę się również, że 
przed kilkoma dniami krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jako inwestor ponownie 
ogłosił postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla tego zadania. Mając na 
uwadze odpowiedzialność za znaczące środki publiczne, przeznaczone na tę inwestycję, poprzedni przetarg musiał 
zostać unieważniony z  powodów obiektywnych - zbyt wysokich kosztów zaproponowanych przez wykonawców, 
które drastycznie przewyższały środki przeznaczone na ten cel, w  oparciu o  bardzo precyzyjne i  skrupulatne 
kalkulacje, zawarte w kosztorysach.

Mając na względzie moje niesłabnące zainteresowanie tą inwestycją, gorąco kibicuję pomyślnemu finałowi 
postępowania przetargowego, które uwzględniając możliwości finansowania tej inwestycji, umożliwi wybór 
najlepszego wykonawcy. W rezultacie zostaną przez niego wykonane prace projektowe oraz przebudowa tego 4,4 
km odcinka drogi w granicach Olkusza, uwzględniająca nie tylko podniesienie nośności jezdni do 11,5 ton na oś, ale 
również przebudowę 6 skrzyżowań, 5 przepustów i dróg zbiorczych, budowę sygnalizacji świetlnych, ciągów pieszo 
– rowerowych, zatok autobusowych i ekranów akustycznych.

Otwarcie ofert w  trwającym postępowaniu przetargowym zostało zaplanowane  przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad pod koniec kwietnia 2019 roku.

To jednak nie jedyna informacja, która zainteresuje Państwa, korzystających z  drogi krajowej nr 94 w  kierunku 
Krakowa. Na początku marca 2019 roku podpisaliśmy umowę na rozbudowę tej drogi na odcinku od okolic węzła 
w  Modlniczce  przez Modlnicę, do skrzyżowania  z  drogą  na Giebułtów w  powiecie krakowskim. Inwestycja ta 
przewiduje rozbudowę obecnej drogi jednojezdniowej do parametrów drogi dwujezdniowej oraz przebudowanie 
trzech skrzyżowań na ronda dwupasowe. To na tych skrzyżowaniach powstają dzisiaj duże utrudnienia w  ruchu. 
Należy zaznaczyć, że na podstawie średniorocznego pomiaru ruchu samochodowego na tym odcinku, który został 
wykonany w 2015 roku, przez Modlnicę przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów na dobę, z czego 2277 to samochody 
ciężarowe.

Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie przepustowości odcinka drogi krajowej 94 na długości ok. 1,7 km. Poprawi 
się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Zostaną wreszcie zlikwidowane zatory samochodowe na tym odcinku. Będzie 
bezpieczniej i szybciej. Wierzę w to bardzo, że skorzystają na tym szczególnie mieszkańcy Olkusza i Ziemi Olkuskiej.

Z wyrazami szacunku

Seniorzy z Pomorzan rosną w siłę
olkusz

Piotr�Kubiczek

We wtorek obchodziliśmy 14. rocz-
nicę śmierci Papieża Polaka Jana 
Pawła II. Pamięć o naszym rodaku 
mimo upływu lat jest wciąż żywa. 
Udowodnili to seniorzy z Pomo-
rzan, którzy wykazują coraz więk-
szą aktywność do działania na 
swoim osiedlu.

Wieczornica poświęcona Karolowi 
Wojtyle była już kolejnym spotkaniem 
aktywnych seniorów. Program słow-
no-muzyczny przygotowany na cześć 
świętego z Wadowic przypomniał ży-
ciorys papieża – jego posługę w Pol-
sce i już po wyborze na tron Stolicy 

Apostolskiej. Wieczór został utrzyma-
ny w niezwykłym klimacie, był pełen 
nostalgii i wzruszeń.

Jednak w działaniach seniorów 
z Pomorzan atmosfera bywa różna, 
w zależności od dnia i organizowanego 
w nim wydarzenia. Jak sami przyznają 
główni zainteresowani przyświeca im 
dewiza „5 PO” – pojeść, popić, pożar-
tować, pobalować, a na drugi dzień 
ponarzekać (oczywiście w dużej prze-
nośni). To nośne hasło potwierdza tyl-
ko, że dla seniorów nie ma większych 
ograniczeń. Potrafią zaangażować się 
w rozmaite akcje i inicjatywy, których 
często sami są pomysłodawcami. Dro-
ga do tego była długa i oparta na wie-
lomiesięcznej pracy. Oto dowód.

Seniorzy z osiedla Pomorzany od 
trzech lat biorą udział w projekcie re-

alizowanym przez Stowarzyszenie Do-
broczynne Res Sacra Miser w Olkuszu 
pod tytułem: „Senior = lider lokalnej 
społeczności”. W ramach tego pro-
jektu zostały zrealizowane prelekcje 
dla mieszkańców osiedla „Historia, 
zwyczaje, tradycje mieszkańców Po-
morzan” oraz „Ukraina – fakty i mi-
ty” autorstwa Elżbiety Galańczuk. 
Dodatkowo aktywne kobiety z Pomo-
rzan stworzyły „Fabrykę inspiracji ar-
tystycznych” dla dzieci z Przedszkola 
nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 6, były 
uczestniczkami warsztatów terapii ar-
tystycznej, podczas których powstały 
anioły i dekoracje kwiatowe.

- Braliśmy również udział w pro-
jekcie realizowanym przez Stowa-
rzyszenie Klucz „Scena aktywnych 
seniorów”, przygotowanym przez pre-

zesa Stowarzyszenia Teatralno-Lite-
rackiego Przemysława Kanię. Do tego 
wspólnymi siłami zorganizowałyśmy 
Święto Kobiet dla seniorek z osiedla 
i napisaliśmy scenariusz do kaba-
retu pt.: „Jeden dzień z życia Nowa-
ków”. Aktorami tego przedstawienia 
byli seniorzy oraz dzieci z SP 6, a je-
go prezentację zobaczyła blisko setka 
mieszkańców osiedla – mówi Barbara 
Łaskawiec, jedna założycielek Klubu 
Seniora na Pomorzanach.

W rozmaitych działaniach aktyw-
nych seniorów nie zabrakło też wie-
czoru poetyckiego, podczas którego 
swoją twórczość zaprezentowała Ja-
nina Dąbrowa – mieszkanka osiedla. 
Pomysłów na kolejne akcje nie braku-
je tym bardziej, że seniorzy mogą li-
czyć na wsparcie lokalnych instytucji 

i radnej miejskiej Katarzyny Kamion-
ki. Dyrekcja Przedszkola nr 5 za zgodą 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz wygo-
spodarowała na poczet Klubu Seniora 
pomieszczenie, w którym teraz po ma-
łym remoncie na co dzień spotykają 
się seniorzy. Na tę chwilę klub nie ma 
jeszcze swojej nazwy, ale już wkrótce 
ma się to zmienić. Biorąc pod uwagę 

chęci i siły seniorów z Pomorzan, bę-
dzie jeszcze o nich głośno.

- Zawsze marzyliśmy o swoim 
miejscu na ziemi i doczekaliśmy się 
go. Zainteresowanie naszym Klubem 
cały czas rośnie, to najlepiej pokazuje, 
że mieszkańcy potrzebowali integracji 
– dodaje Barbara Łaskawiec.

Podziel się 
żywnością na 

święta!
olkusz

Wiola�Woźniczko

Zbliżające się Święta Wielkiej No-
cy to okazja, by pomóc najbardziej 
potrzebującym. W najbliższy week-
end (5 - 6 kwietnia) w kilku skle-
pach na terenie Olkusza zostanie 
przeprowadzona Świąteczna Zbiór-
ka Żywności.

Organizatorami akcji są: olkuskie 
Centrum Wolontariatu działające przy 
Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu oraz Bank 
Żywności w Krakowie. 

- Zbiórki żywności organizujemy 
dwa razy w roku: przed Wielkano-
cą i Bożym Narodzeniem. Cieszymy 
się, że nie brakuje ludzi o wielkich 
sercach, którzy dostrzegają potrzeby 
drugiego człowieka i chętnie dzielą się 
zakupami z potrzebującymi. Ten mały 
gest wynikający z potrzeby podzielenia 
się tym, co mamy, to dla osób potrze-
bujących szansa na godne i radosne 
przeżycie nadchodzących Świąt. Nasi 
darczyńcy dobrze o tym wiedzą i dlate-
go zawsze chętnie wspierają zbiórkę, 
za co z całego serca  im dziękujęmy 
– podkreśla koordynatorka akcji Ja-
nina Lenarczyk.

Tradycyjnie już w akcji biorą 
udział wolontariusze oraz koordyna-
torzy Szkolnych Klubów Wolontariatu 
z olkuskich szkół ponadgimnazjal-
nych: I LO, II LO, IV. LO, ZS nr 1, ZS 

nr 4. Będą oni dyżurować w sklepach, 
gdzie w specjalnie oznakowanych ko-
szach osoby chcę pomów potrzebują-
cym zostawią produkty żywnościowe. 
Najczęściej są to: mleko, makarony, 
kasza, ryż, dżemy, konserwy rybne 
i mięsne, słodycze. -Przygotowane 
z podarowanych produktów paczki tuż 
przed Wielkanocą trafią do najbardziej 
potrzebujących osób i rodzin z nasze-
go terenu – dodaje Janina Lenarczyk.

Zbiórka będzie prowadzona w na-
stępujących sklepach w Olkuszu: Bie-
dronka przy ul. Kościuszki, Stokrotka, 
Spiżarnia, Lewiatan przy ul. Mickie-
wicza, Lidl przy ul. Sławkowskiej i al. 
1000-lecia oraz PSS Społem przy ul. 
Legionów Polskich oraz Kefirek przy 
ul. Kościuszki.
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Hotel wielofunkcyjny
Wolbrom

Ewa�Barczyk

W niedzielę, ostatniego dnia marca 
w Wolbromiu odbyło się uroczyste 
oddanie do użytku budynku po by-
łym hotelu robotniczym przy ul. Łu-
kasińskiego, zaadaptowanego przez 
Gminę Wolbrom na mieszkania so-
cjalne i komunalne. Choć z zapo-
wiedzi władz wynikało, że znajdą 
tu też miejsce obiekty usługowe, 
niejakim zaskoczeniem dla miesz-
kańców miasta może być fakt, że 
w budynku znalazła także lokum 
nowa podstacja Krakowskiego Po-
gotowia Ratunkowego.

Prace remontowe w mocno zde-
wastowanym obiekcie przy Łukasiń-
skiego, który budowany był przed laty 
jako hotel robotniczy dla pracowników 
lokalnych zakładów przemysłowych, 
prowadzone były od lipca 2017 r. 
W 5-kondygnacyjnym budynku, wypo-
sażonym obecnie w windę, oprócz 48 
mieszkań komunalnych i socjalnych 
o różnym metrażu do 40 m kw., jed-
no- i dwupokojowych, z kuchnią lub 
aneksem kuchennym oraz łazienką, 
zaplanowano także lokale usługowe 
na parterze oraz pomieszczenia gospo-
darcze w piwnicach. O nowe mieszka-
nia w tej lokalizacji mogły się starać 
m.in. rodziny i osoby w złej sytuacji 

materialnej, mające przyznane prawo 
do lokalu socjalnego, np. wyrokiem 
sądowym, a także takie, które chcą 
zamienić obecnie zajmowany lokal, 
a nie posiadają innych nieruchomości. 
Wielu z chętnych to obecni lokatorzy 
tzw. Rajów, które coraz mniej nada-
ją się do mieszkania z powodu fatal-
nego stanu technicznego. Procedura 
weryfikacji podań i wyboru przyszłych 
lokatorów, mimo wcześniejszych zapo-
wiedzi nie została jeszcze ukończona.

Według zapowiedzi burmistrza, 
przy ul. Łukasińskiego wkrótce pozo-
staną tylko dwie górne Raje. Pozostałe, 
nadgryzione zębem czasu budynki ma-
ją być zburzone, a tereny które po nich 
pozostaną będą mogły, zgodnie z prze-
znaczeniem określonym w projekcie 
nowego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, być zago-
spodarowane przez przedsiębiorców.

W związku ze zmianą podmiotu 
medycznego, który od 1 kwietnia 2019 
r. będzie świadczył usługi z zakresu 
ratownictwa medycznego na terenie 
gminy Wolbrom i powiatu olkuskie-
go, zmieniła się też siedziba podstacji 
tych służb. Pacjenci wzywający ka-
retkę poprzez numer alarmowy 112 
będą od kwietnia obsługiwani przez 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, 
które nie mogąc skorzystać z pomiesz-
czeń dzierżawionych dotąd w budyn-
ku przychodni przy Skalskiej 22 przez 

pogotowie ratunkowe z Nowego Szpi-
tala w Olkuszu, znalazło lokum w po-
mieszczeniach na parterze hotelu przy 
Łukasińskiego.

- Dokonane zmiany nie są za-
inicjowane przeze mnie czy pana 
burmistrza, ale wynikają z realizacji 
znowelizowanej ustawy o systemie 
ratownictwa medycznego. Ogłoszony 
przez NFZ konkurs na świadczenie od 
1 kwietnia tego roku opieki medycznej 
z zakresu ratownictwa medycznego na 
terenie naszego powiatu jest konsor-
cjum, którego dominującym udzia-
łowcem jest Krakowskie Pogotowie 
Ratunkowe. Podstacja w Wolbromiu 

znalazła siedzibę w świeżo wyremon-
towanym hotelu. Ratownicy  warunki 
mają tam znakomite, by nie rzec kom-
fortowe -  chwali wolbromski radny, 
lek. med. Zbigniew Żyła, przez znacz-
ną część swojego zawodowego życia 
związany z ratownictwem medycznym. 
Radny zapewnia, że najstarsze w kra-
ju krakowskie pogotowie ma świet-
ną renomę, a jeżeli pacjenci odczują 
zmianę, to będzie to tylko zmiana na 
plus. Według jego informacji do Wol-
bromia trafi zupełnie nowa karetka, 
wyposażona w najnowocześniejszy na 
europejskim poziomie sprzęt ratowni-
czy, obsadzona przez wykwalifikowany 

personel medyczny. Część z ratow-
ników to dotychczasowi pracownicy 
pogotowia olkuskiego, którzy w sy-
tuacji zmiany na rynku medycznym 
zdecydowali się zmienić pracodawcę.

Zbigniew Żyła podkreśla, że wraz 
z burmistrzem będzie zabiegał o po-
wstanie w Wolbromiu kolejnej bazy 
ratownictwa medycznego z drugą ka-
retką, tym razem po północnej stronie 
miasta, przedzielonego przez będące 
niejednokrotnie zmorą ratowników 
i pacjentów tory kolejowe.

Sytuacja pacjentów z naszego re-
jonu, którzy według przepisów powin-
ni być transportowani do najbliższego 

szpitala lub, jeżeli stan pacjenta tego 
wymaga, do placówki specjalistycz-
nej, nie zmieni się. Jednak, według 
zapewnień, przepisy obowiązujące 
w ratownictwie medycznym  będą te-
raz realizowane w sposób bardziej ra-
cjonalny i z korzyścią dla pacjentów. 
W zależności od swojego stanu będą 
oni transportowani nie jak dotąd głów-
nie na SOR do szpitala „macierzyste-
go” świadczeniodawcy, a do placówki 
właściwej ze względu na okoliczności: 
miejsce pobytu pacjenta i wskazania 
medyczne - do najbliższych szpitali 
w Olkuszu lub Miechowie, albo bar-
dziej specjalistycznych szpitali w Kra-
kowie czy na Śląsku.

- Mamy również w Wolbromiu 
znakomitą sytuację jeżeli chodzi o lą-
dowiska dla helikopterów medycz-
nych. W naszej okolicy jest tu kilka 
zatwierdzonych przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego miejsc, gdzie mogą usiąść 
śmigłowce, które przetransportują pa-
cjenta szybciej niż transport lądowy 
- przypomina doktor Żyła. - Daje to 
więcej szans na skuteczne ratowanie 
i powrót do zdrowia pacjenta.

Potencjalni pacjenci pogotowia 
z pewnością ucieszą się z takiej per-
spektywy, a mieszkańcy domów są-
siadujących z nowym pogotowiem 
i przyszli lokatorzy hotelu liczą, że 
bezpośrednie sąsiedztwo stacji nie 
będzie dla nich zbyt uciążliwe pod 
względem hałasu związanego z dźwię-
kiem syren alarmowych ruszającej na 
ratunek karetki.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

W Jaroszowcu będą 
leczyć zimnem

JaroszoWiec
Piotr�Kubiczek

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Re-
habilitacji im. Edmunda Wojtyły w 
Jaroszowcu bogatszy o kriokomorę. 
Inwestycja, która jeszcze bardziej 
podniesie prestiż lecznicy, została 
sfinansowana ze środków pocho-
dzących z Budżetu Obywatelskie-
go Województwa Małopolskiego. W 
miniony piątek odbyło się oficjalne 
otwarcie nowoczesnego systemu do 
krioterapii. Już niebawem z zabie-
gów skorzystają pacjenci.

Budowa kabiny do krioterapii zy-
skała uznanie w oczach mieszkań-
ców województwa biorących udział w 
głosowaniu w ramach drugiej edycji 
budżetu partycypacyjnego. Zadanie 
zakładające powstanie kriokomory po-
parło blisko dwa tysiące osób i dzięki 
temu ambitny plan leczenia zimnem 
w Jaroszowcu udało się zrealizować. 
Zakup oraz montaż sprzętu kosztował 
ponad 160 tysięcy złotych. W ramach 

tego samego projektu szpital pozy-
skał również innowacyjne kamizelki 
z elektrycznymi oscylatorami wyko-
rzystywane do rehabilitacji oddecho-
wej i drenażu oskrzelowo-płucnego.

Wykonawcą i dostarczycielem 
sprzętu do kriokomory jest lider w 
swojej branży – firma Creator z Wro-
cławia. Kabina zamontowana w Ja-
roszowcu będzie służyła pacjentom 
szpitala, a terapia zimnem ma wzmac-
niać system odpornościowy, łagodzić 
ból oraz usprawniać pracę mięśni. Do 
kriokomory jednocześnie mogą wejść 
cztery osoby. Zabieg przeprowadzany 
w temperaturze do -160 stopni Celcju-
sza trwa od dwóch do trzech minut.

- Nasze spotkanie jest dowo-
dem na to, że szpital w Jaroszowcu 
nieustannie się rozwija. To zasługa 
kadry zarządzającej i personelu me-
dycznego. Bardzo zależy nam na tym, 
aby placówka nadal podnosiła jakość 
świadczonych usług. Rehabilitant mo-
że wiele, ale bez odpowiedniego wspar-
cia technicznego, cudów nie zdziała. 
Trochę zazdrościmy tego generatora 

zimna, ale i „generatora przyjaźni”, 
ponieważ przy okazji otwarcia krioko-
mory w jednym miejscu zgromadziło 
się tak wielu znakomitych gości. To 
wyraz poparcia dla działań dyrekcji i 
personelu szpitala – mówił w trakcie 
ceremonii oddania do użytku nowego 
sprzętu marszałek Witold Kozłowski.

- Bardzo się cieszymy, że nasz 
pomysł utworzenia miejsca, gdzie le-
czyć będziemy niską temperaturą tak 
mocno przypadł do gustu lokalnej spo-
łeczności i naszym pacjentom. Przez 
ostatnie lata dużo się u nas zmieni-
ło, szpital zyskuje prestiż wśród lecz-
nic i nieskromnie dodam, że w wielu 
przypadkach jesteśmy prekursorami 
nowych metod skutecznego leczenia 
– dodał dyrektor placówki Krzysz-
tof Grzesik.

Czym jest krioterapia?
Krioterapia to zastosowanie na 

zewnętrzną powierzchnię ciała tempe-
ratury poniżej -100 stopni Celcjusza 
w czasie dwóch, trzech minut celem 
wywołania i wykorzystania fizjologicz-

nych reakcji na zimno. To nic inne-
go jak uruchamianie mechanizmów, 
które drzemią w ludzkim ciele. Komo-
ry kriogeniczne służą do schładzania 
całego ciała, a terapia ogólnoustrojo-
wa wykorzystywana jest do leczenia 
schorzeń układowych, czyli takich, 
których chorobą objętych jest wiele 
tkanek i narządów – za przykład słu-
żą dolegliwości reumatyczne.

Najnowsze badania wykazały, że 
krioterapia ma działanie przeciwbólo-
we i rozluźniające nadmiernie napięte 
mięśnie. Terapia zimnem wykazu-
je również działanie przeciwzapalne. 
Efekt krioterapii utrzymuje się przez 
wiele godzin i dlatego warto zabieg w 
kriokomorze uzupełnić aktywną reha-

bilitacją, czyli po prostu powszechnie 
stosowanymi ćwiczeniami.

Nadszedł czas dużej emancypacji 
fizjoterapeutów jako grupy zawodowej, 
ale jednak współpraca z lekarzem w 
kwestii zastosowania kuracji zimnem 
jest konieczna. To właśnie lekarz kwa-
lifikuje do zabiegu krioterapii, który 
mimo iż jest całkowicie bezpieczny, 
to mocno stymuluje ludzki organizm. 
Przed wejściem do kriokomory nale-
ży wykonać badania i krótki wywiad. 
Wejście do kabiny odbywa się w spe-
cjalnym stroju, w drewniakach na 
nogach i z maseczką na twarzy chro-
niącą układ oddechowy.

Obsługą kriokomory zajmują się 
fizjoterapeuci, którzy wchodzą z pa-

cjentami do jednej z dwóch części 
kabiny. W przedsionku do komory 
głównej temperatura utrzymuje się na 
poziomie - 60 stopni. W części właści-
wej, gdzie odbywa się zabieg leczenia 
zimnem temperatura spada do nawet 
kolejnych 100 stopni na minusie, choć 
ta właściwa przy zastosowaniu tera-
pii oscyluje w granicach -110 – -130 
stopni. Po opuszczeniu komory otwie-
ra się tzw. „okno terapeutyczne” - zie-
lone światło do aktywnej rehabilitacji. 
Podnosi się próg bólu, więc osoby na 
co dzień niechętnie ćwiczące, zazwy-
czaj zmieniają nastawienie do wska-
zówek od swoich rehabilitantów. I to 
jest główny sukces w leczeniu zimnem.
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Wiadomość tylko dla osób  
mających problemy ze słuchem

Szanowny Czytelniku,

Nazywam się Tomasz Kamiński i specjali-
zuję się w problemach układu słuchowe-
go. Zależy mi, żeby ten list przeczytało jak 
najwięcej osób mających problemy ze słu-
chem. Mam dla nich ważną wiadomość. 

Pomagam ludziom odzyskać słuch – bez 
operacji i wszczepiania implantów. I robię 
to w 60 sekund. To możliwe, ponieważ ko-
rzystam z technologii, która pozwala odzy-
skać sprawność słuchową. 

Technologia, o której Ci opowiadam, 
posłużyła do stworzenia Audiokorekto-
ra Wzmacniającego Słuch – urządzenia, 
dzięki któremu każdy może znów słyszeć 

tak, jak w wieku 25–30 lat! 
Odkrywcą tej technologii i współkonstruktorem Audiokorekto-

ra Wzmacniającego Słuch jest prof. Mathieu Deschamps. Oto, jak 
opisuje on proces odzyskiwania słuchu przez osoby używające jego 
urządzenia: 

„Wraz z moim zespołem odkryliśmy pewne prawidłowości w ludzkim 
uchu, na które można oddziaływać na poziomie nanokomórkowym. Na-
stępnie stworzyliśmy specjalny mikrochip (AVD-873), który umożliwia 
takie oddziaływanie. W rezultacie osoby, które go noszą, słyszą nawet  
o 264% dokładniej niż wtedy, gdy nosiły aparaty słuchowe”.

Prof. Mathieu Deschampsa znam od czasów moich praktyk w USA. Po-
prosił mnie o pomoc w uruchomieniu jego programu odzyskiwania słu-
chu w naszym kraju. 

Jedną z pierwszych uczestniczek polskiej edycji programu była moja 
mama. Wytłumaczyłem jej, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch to 

nie jest zwykły aparat 
słuchowy. Jest o wiele 
lepszej jakości i nie zo-
stał stworzony do nabi-
jania kasy prywatnym 
firmom – technologia  
w nim zastosowana 
jest 6 razy tańsza od 
tej zastosowanej w apa-
ratach słuchowych po-
dobnej jakości. 

Mama zdecydowała 
się spróbować. Kiedy po-
nownie ją odwiedziłem, 
powtarzała, że słyszy 
tak, jak w wieku 30 lat! 
Byłem zachwycony, po-
nieważ jako osoba posia-
dająca wiedzę na temat 
schorzeń słuchu mam 
świadomość, że 80% 
osób tracących słuch 
(głównie po 70. roku 
życia) jest zagrożonych 
demencją, a nawet 
chorobą Alzheimera. 
Dlatego postanowiłem 
napisać ten list. 

Każdy, kto zgłosił się do programu odzyskiwania słuchu, 
potrzebował 60 sekund, by zapewnić sobie idealny poziom 
słyszenia. Tylko tyle trwa ustawienie i włożenie do ucha Audio-
korektora Wzmacniającego Słuch. Zawsze, gdy trafiała do mnie 
nowa osoba, najpierw była euforia podczas testowania urządze-
nia, a potem... krępujące pytanie o jego cenę. 

Audiokorektor Wzmacniający Słuch: 
-    może 7-krotnie lepiej niż zwykłe urządzenie wzmacniające wyczulać 

ucho na szept i różne dźwięki w tłumie,
- nie emituje szumów i pisków, 
-  może „cofać wiek” Twojego słuchu średnio do przedziału 25-35 lat, 
- pozwala słuchać muzyki, radia, rozmawiać przez telefon. 

Markowe urządzenia dorównujące parametrami Audiokorekto-
rowi Wzmacniającemu Słuch, kosztują od 8000 do 12000 zł. Tym-
czasem Audiokorektor, dzięki optymalizacji produkcji i usunięciu 
pośredników, jest dostępny cenowo dla wszystkich! Bez dofinan-
sowania za 1987 zł, ale Ty możesz go otrzymać za ułamek tej kwo-
ty za udział w Klubie Seniora!

 Być może wciąż jesteś sceptycznie nastawiony. Dlatego daję 
Ci słowo, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch zapewnia pełne 
dopasowanie do kształtu Twojego ucha. Posiada zestaw siliko-
nowych wkładek w różnych rozmiarach, które można dopasować 
do każdego ucha. Jest wygodny, nie wypada i nie sprawia bólu 
przy noszeniu. 

Wracając do ceny... Gdyby Audiokorektor sprzedawany był  
w sklepach, byłby dostępny za kwotę aż 6 razy wyższą. To wła-
śnie pominięcie sklepów umożliwiło obcięcie kosztów i obniżenie 
ceny. Dodatkowo teraz jest ono objęte specjalnym dofinanso-
waniem, dzięki któremu otrzymasz Audiokorektor Wzmacniający 
Słuch za udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł (zamiast za 
1987 zł)! 

Aby skorzystać z dofinansowania, wystarczy jak najszybciej zadzwo-
nić pod numer podany na dole. Pamiętaj, że dofinansowanie przysłu-
guje wyłącznie tym osobom, które zgłoszą się do 12 kwietnia 2019 
roku. Później te pieniądze przepadną. To tak, jakbyś podarł i wyrzucił 
1850 zł (naprawdę stać Cię na taki gest?). 

Zadzwoń, aby otrzymać Audiokorektor Wzmacniający Słuch za 
udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł. A już za kilka dni pod 
Twoimi drzwiami zjawi się kurier z ubezpieczoną paczką. W razie 
jakichkolwiek pytań zadzwoń, a ja lub inni nasi wykwalifikowani 
specjaliści z przyjemnością z Tobą porozmawiamy. Działaj zanim 
fundusz na dofinansowanie zostanie wyczerpany. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku, 

 Tomasz Kamiński 

Jeśli... 
   masz 40 lat (i więcej) i zauważasz u siebie ubytki słuchu,
   jesteś obywatelem Polski,
    Twój miesięczny dochód (emerytura, pensja, renta)  

 nie przekracza 3500 zł...

Koniecznie przeczytaj ten list, ponieważ przysługuje Ci prawo do udziału   
w ogólnopolskim programie odzyskiwania słuchu. Dzięki niemu tylko  
w tym roku blisko 11 000 Polaków skorzystało z bezzwrotnego dofinansowania. 
Wszyscy oni znów odzyskali szansę, by normalnie słyszeć. 

Zadzwoń już dzisiaj!
tel. 81 300 34 20
 
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Prof. Tomasz Kamiński, 
specjalista  

ds. problemów  
ze słuchem  

i koordynator programu 
odzyskiwania słuchu

Sprawdź, czyprzysługuje Ci dofinansowanie

pasuje  
na prawe  
i lewe ucho

Audiokorektor Wzmacniający 
Słuch dzięki swym 
rozmiarom jest niewidoczny 
dla osób postronnych. 

Posiada uniwersalne 
wkładki w różnych 
rozmiarach dzięki którym 
Audiokorektor idealnie 
dopasowuje się do budowy 
ucha i przylega do skóry. 

Usłyszysz nawet 
najmniejszy szept! 
Mikroczip AVD- 873 
wyłapuje dźwięki we 
wszystkich zakresach,  
w których operuje 
ludzkie ucho. 

Dzięki niemu możesz 
znów usłyszeć czyjś 
szept, wyłapywać  
i rozróżniać głosy  
w tłumie – nie umknie 
Ci żaden ważny dźwięk! 

REKLAMOWANE W TV

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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KALENDARIUM

05 kwietnia
 ǧ 15:15�Shazam!�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Całe�szczęście�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Shazam!�(2D�NAPISY)�

06 kwietnia
 ǧ 15:15�Shazam!�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Całe�szczęście�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Shazam!�(2D�NAPISY)�

07 kwietnia
 ǧ 15:15�Shazam!�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Całe�szczęście�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Shazam!�(2D�NAPISY)�

08 kwietnia
 ǧ 15:15�Shazam!�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Całe�szczęście�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Shazam!�(2D�NAPISY)�

09 kwietnia
 ǧ 15:15�Shazam!�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:45�Całe�szczęście�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Shazam!�(2D�NAPISY)�

05 kwietnia
 ǧ 15:00�Dumbo�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:00�Dumbo�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:00�Free�Solo:�Ekstremalna�wspinaczka� 
(2D�NAPISY)�

 ǧ 21:00�Przemytnik�(2D�NAPISY)�
06 kwietnia

 ǧ 15:15�Dumbo�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:00�Dumbo�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kiedy�się�pojawiłaś�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:15�Wilkołak�(2D�PL)�
 ǧ 19:30�Przemytnik�(2D�NAPISY)�

07 kwietnia
 ǧ 14:45�Dumbo�(2D�DUBBING)�
 ǧ 16:00�Kiedy�się�pojawiłaś�(2D�NAPISY)�
 ǧ 17:00�Dumbo�(3D�DUBBING)�
 ǧ 18:00�Free�Solo:�Ekstremalna�wspinaczka� 
(2D�NAPISY)�

 ǧ 19:30�Przemytnik�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Monument�(2D�PL)�

09 kwietnia
 ǧ 15:15�Dumbo�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:00�Dumbo�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kiedy�się�pojawiłaś�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:15�Wilkołak�(2D�PL)�
 ǧ 19:30�Przemytnik�(2D�NAPISY)�

10 kwietnia
 ǧ 14:45�Dumbo�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:00�Dumbo�(3D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kiedy�się�pojawiłaś�(2D�NAPISY)�
 ǧ 19:15�Monument�(2D�PL)�
 ǧ 19:30�Przemytnik�(2D�NAPISY)�

11 kwietnia
 ǧ 14:45�Dumbo�(2D�DUBBING)�
 ǧ 16:45�Kiedy�się�pojawiłaś�(2D�NAPISY)�
 ǧ 17:00�Dumbo�(3D�DUBBING)�
 ǧ 18:30�Free�Solo:�Ekstremalna�wspinaczka� 
(2D�NAPISY)�

 ǧ 19:30�Przemytnik�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:25�Wilkołak�(2D�PL)�

06 kwietnia
 ǧ 11:00�-�14:00�Turniej�V�Ligi�Tenisa�Stołowego�

07 kwietnia
 ǧ 08:00�-�19:00�Otwarty�Turniej�Siatkówki�o Puchar�
Srebrnego�Miasta

08 kwietnia
 ǧ 09:00�Gminne�Eliminacje�Powiatowego�Konkursu�
Recytatorskiego

11 kwietnia
 ǧ 11:00�Wielkanocne�palmy�-�spotkanie�z udziałem�ze-
społu�Troksanki�w ramach�wystawy�„W OLKUSKIEJ�
CHAŁUPIE”�-�Centrum�Kultury,�ul.�Szpitalna�32

 ǧ 17:00�Wykład�w ramach�Olkuskiego�Uniwersytetu�
Trzeciego�Wieku

08 kwietnia
 ǧ 17:00�Akademia�Aktywnego�Seniora

10 kwietnia
 ǧ 09:00�-�15:00�Regionalne�Spotkania�Kół�Gospodyń�
Wiejskich

07 kwietnia
 ǧ 17:15�Program�artystyczny�„Pomagam,�bo�chcę”�

05 kwietnia
19:00�Big�Cyc�-�30�lat!�Koncert�z premierą�nowej�płyty
10 kwietnia

 ǧ 15:00�Warsztaty�gry�na�bębnach�djembe

05 kwietnia
 ǧ 15:00�-�16:00�Piątki�z angielskim�

08 kwietnia
 ǧ 18:00�-�20:00�Spotkanie�autorskie�z Arturem�
Andrusem�

11 kwietnia
 ǧ 16:00�Książkowe�Ekspresje�

08 kwietnia
 ǧ 13:00�-�15:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)�,�Filia�nr�3�ul.�Olkuska�8

09 kwietnia
 ǧ 11:00�-�13:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)�

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�Ręcznych�

10 kwietnia
 ǧ 16:30�-�17:30�Lokalny�Klub�Kodowania�

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

 ǧ Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 
z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
www.swdw.pl

„Zachmurzona”  
Noc Teatru

olkusz
Jakub�Fita

Za nami jubileuszowa, dziesiąta 
edycja Olkuskiej Nocy Teatru. Im-
preza organizowana przez grupę 
teatralną Glutaminian Sodu oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu 
po raz kolejny spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem i gorącym 
przyjęciem publiczności. W nie-
dzielny wieczór na scenie olku-
skiego MOK-u zaprezentowały się 
cztery grupy artystyczne.

Koniec marca kojarzy się wszyst-
kim ze zmianą czasu na letni oraz po-
czątkiem kalendarzowej wiosny. Na 
koniec marca przypada także Między-
narodowy Dzień Teatru hucznie ob-
chodzony także w Srebrnym Grodzie. 
Z tej okazji członkowie grupy teatralnej 
„Glutaminian Sodu” organizują wy-
darzenie teatralne, w ramach którego 
prezentują swój premierowy spektakl.

Oprócz gospodarzy na deskach 
olkuskiego MOK-u prezentują się tak-
że inne zespoły. Impreza od samego 
początku wzbudza ogromne zainte-
resowanie ze strony mieszkańców. 
Nie inaczej było w tym roku. Bilety 
na X Olkuską Noc Teatru rozeszły się 
błyskawicznie.

Tegoroczna edycja wydarzenia no-
siła podtytuł „Z głową w chmurach”. 
Jako pierwsi przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpił „Glutaminian so-
du” ze sztuką „Klechda” na motywach 
powieści Francois Rablais „Gargantua 
i Pantagruel”. Olkuscy artyści przygo-
towali spektakl bogaty w śpiew i wy-
konywaną na żywo muzykę, w którym 
ukazany został beztroski świat pe-

łen humoru. Była to opowieść o pe-
rypetiach nieokrzesanego olbrzyma 
Gargantui oraz dzielnego brata Jana 
Łamignata.

W drugiej części wydarzenia na 
scenie pojawili się artyści Teatru tań-
ca DyeMotion, składającego się z tan-
cerzy i akrobatów o zróżnicowanym 
warsztacie i stylu. Reprezentanci Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Jaworz-
nie zaprezentowali olkuskim widzom 
spektakl „Materia”, w którym główne 
role odgrywają figury akrobatyczne, 
światło i kolory.

Teatr Tetraedr z Raciborza przed-
stawił z kolei spektakl „Blaszany bę-
benek” na podstawie słynnej powieści 
Güntera Grassa. Jej akcja toczy się 
w latach 30 ubiegłego wieku i jest to 
historia cierpiącego na „przewlekłą 
trzyletność” Oskara, niezwykle wni-
kliwego obserwatora świata. Bohater 
opowieści jest świadkiem historycz-
nych zmian, z których wychwytuje 
znaki zwiastujące nieszczęście.

Jubileuszową Olkuską Noc Te-
atru zamknął występ „Grupy Ludzi” 

- krakowskiego kolektywu improwiza-
torów-komików, eksperymentujących 
z formatami scenicznymi. Zespół ten 
specjalizuje się w występach, bez przy-
gotowanego wcześniej  scenariusza. 
Jedną z głównych ról odgrywa w nim 
widownia, która nadaje ton spekta-
klu i inspiruje jego treść. Dzięki temu 
każde ich przedstawienie jest niepo-
wtarzalne, a opowiadane przez nich 
historie zaskakują nagłymi zwrotami 
akcji. Nie inaczej było i tym razem.

Gdy opadła kurtyna wszystkie 
zespoły zostały nagrodzone zasłużo-
nymi brawami. Oprócz scenicznych 
występów olkuskiej młodzieży, na 
słowa uznania zasługuje także wy-
strój budynku MOK-u, przygotowany 
przez artystów z tutejszej pracowni 
plastycznej. Inspiracją dla ich dzia-
łań były prace belgijskiego malarza 
i surrealisty René Magritte’a.

X Olkuska Noc Teatru okazała 
się kolejnym sukcesem, który na dłu-
go zapisze się w pamięci widzów. Ol-
kuskiej publiczności pozostaje więc 
czekać na kolejną odsłonę imprezy.

O wystawie malarstwa 
Krzysztofa Rzeźniczka

olkusz
Agnieszka�Zub

W miniony piątek w olkuskim BWA 
odbył się wernisaż wystawy malar-
stwa Krzysztofa Rzeźniczka, ar-
tysty pochodzącego z Mikołowa. 
W sali wystawowej galerii zapre-
zentowano około dwudziestu prac 
malarskich.

Krzysztof Rzeźniczek jest absol-
wentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, którą ukończył dy-
plomem głównym w pracowni malar-
stwa prof. Kazimierza Cieślika oraz 
aneksem w pracowni rysunku prof. 
Antoniego Cygana. Obecnie pracuje 
na macierzystej uczelni, na stanowi-
sku adiunkta w pracowni rysunku 
prof. Antoniego Kowalskiego i pracow-
ni technologii rysunku i malarstwa 
Agnieszki Trzos. W 1999 roku otrzy-
mał stypendium Ministerstwa Kultu-

ry i Sztuki, w 2006 roku wyróżnienie 
na XXI Festiwalu Malarstwa Współ-
czesnego w Szczecinie oraz nagrodę 
Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch w Warszawie. W 2015 roku 
uzyskał stopień doktora sztuki. Jest 
autorem dwunastu wystaw indywidu-
alnych i uczestnikiem ponad pięćdzie-
sięciu wystaw zbiorowych w kraju i za 
granicą. Zajmuje się głównie malar-
stwem, rysunkiem i fotografią.

W olkuskiej galerii BWA można 
zobaczyć około dwudziestu prac autor-
stwa Krzysztofa Rzeźniczka. Centrum 
handlowe, park, fragment podwórka 
lub ulicy, zaparkowany na pustej dro-
dze samochód – oto co przedstawia-
ją prezentowane na wystawie obrazy. 
Wydaje się, że to nic szczególnego ani 
wyjątkowego, ale – jak to zwykle by-
wa – to tylko pozory. Wszystkie pra-
ce przepełnia bowiem nastrój jakiejś 
tajemnicy i niesamowitości. To za-
sługa przede wszystkim światła, któ-
re buduje ich wyjątkowy klimat. Jak 

można się domyślić, patrząc na ob-
razy, jest to światło sztuczne. Mówi 
o tym poniekąd sam tytuł wystawy: 
„Nocne życie światła”. Wszystkie ob-
razy przedstawiają miejsca oświetlo-
ne nienaturalnie: lampą, reflektorem, 
sygnalizatorem świetlnym. Na wszyst-
kich pracach (z wyjątkiem dwóch) 
przedstawione jest rodzinne miasto 
artysty, czyli Mikołów. Również za-
stosowana kolorystyka wprowadza tu 
specjalną atmosferę, a kolory są bar-
dzo charakterystyczne: zielenie, brą-
zy, żółcie, gdzieniegdzie trochę różu 
i fioletu. Warto także zwrócić uwagę 
na rozmiary prezentowanych obrazów 
– wiele z nich to dzieła wielkoformato-
we, choć zdarzają się też prace o wy-
miarach niewielkich. 

Piątkowy wernisaż w BWA, w za-
stępstwie dyrektora Stanisława Sta-
cha, otworzył Olgerd Dziechciarz. 
Wystawa będzie dostępna dla zwiedza-
jących przez następne trzy tygodnie.
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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.

Zagrali dla małego Maksa
olkusz

Piotr�Kubiczek

16 935,58 zł to kwota jaką udało 
się zebrać na leczenie niespełna 
2-letniego Maksymiliana Olszowe-
go, podczas niedzielnego turnie-
ju charytatywnego, jaki odbył się 
w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu. Rywaliza-
cji młodych piłkarzy towarzyszyły 
licytacje cennych gadżetów oraz 
atrakcyjne pokazy.

„Gramy dla Maksa” - pod takim 
hasłem w ostatni dzień marca Olkuski 
Klub Sportowy Słowik przy wsparciu 
Drużyny na Maksa i MOSiR-u zor-
ganizował zmagania dla młodych 
adeptów futbolu połączone z akcją 
charytatywną na rzecz chorego Maksa.

W połowie lutego lekarze zdia-
gnozowali u chłopca ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. Maluch długo go-
rączkował, jednak nie miał innych 
objawów choroby. Lekarz pierwszego 
kontaktu stwierdził infekcję wirusową. 
Doraźna kuracja lekowa przyniosła 
poprawę stanu zdrowia Maksa tylko 
na kilka dni. Po tygodniu jego stan 
ponownie się pogorszył. Wróciła go-
rączka, a wyniki badań krwi mocno 
zaniepokoiły lekarzy oraz rodziców 
chłopca. 2-latek został skierowa-
ny na Oddział Onkologii Hematolo-
gii i Chemioterapii Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka w Kato-
wicach. Tam potwierdził się czarny 
scenariusz – białaczka. Aktualnie 
chłopiec jest w trakcie leczenia, któ-
re generuje ogromne koszty szaco-
wane w dziesiątkach tysięcy złotych. 
Najbliższych Maksa nie stać na dro-
gą kurację, jednak rodzina Olszowy 
od samego początku może liczyć na 
wsparcie przyjaciół.

W ostatnim czasie powstała „Dru-
żyna na Maksa”, która stała się inspi-
ratorem nagłośnienia historii chłopca, 

prosząc jednocześnie o wsparcie pro-
wadzonej zbiórki pieniędzy. Trudna 
sytuacja 2-latka dzielnie walczącego 
z wyniszczającą jego organizm choro-
bą poruszyła m.in. działaczy i młodych 
piłkarzy olkuskiego Słowika, którzy już 
nie raz i nie dwa udowodnili, że chcą 
oraz potrafią nieść pomoc.

- Od zawsze powtarzam, że piłka 
ma nie tylko rozwijać sportowo, ale 
i mentalnie. Ucząc futbolu, uczymy 
też bycia człowiekiem. Stąd w naszych 
działaniach kreujemy różnorodną dro-
gę dążenia do marzeń – zaznacza Ra-
fał Pięta, założyciel Słowika.

Decyzja o organizacji turnieju 
charytatywnego zapadła bardzo szyb-
ko. Na zaproszenie OKS-u odpowie-
działo siedem uznanych w piłkarskim 
świecie klubów ze Śląska i Małopolski, 
wśród nich: Wisła Kraków, Cracovia, 
GKS Katowice, Górnik Zabrze, Zagłę-
bie Sosnowiec, Pogoń Kraków, UKS AP 
21. Ósmym zespołem byli gospoda-
rze ze Słowika. W tak zacnym gronie 
drużyn złożonych z 7-letnich zawod-

ników pozytywnych emocji nie mogło 
zabraknąć, tym bardziej, że atrakcyjny 
turniej połączono ze zbiórką pieniędzy 
i licytacjami, z których wszystkie ze-
brane środki zostaną przeznaczone na 
poczet leczenia Maksa. Gdy na boisku 
trwała sportowa rywalizacja, poza nim 
wolontariusze kwestowali, zachęcając 
do wzięcia udziału w loterii fantowej 
i pokazach freestyle football w wyko-
naniu Macieja Kryski oraz animacjach 
dla dzieci przygotowanych przez pro-
fesjonalistów z „Animisiów”. Do tego 
doszły słodkie niespodzianki oraz nie-
zwykła „bitwa” o koszulki z autogra-
fami piłkarzy rodem z Ekstraklasy. 
Za dowód tego, że licytacje cieszyły 
się dużym wzięciem niech posłuży 
fakt, że trykot Górnika Zabrze licyto-
wano dwukrotnie na łączną kwotę 4 
tysięcy złotych!

- Jesteśmy Wam wszystkim nie-
zwykle wdzięczni za okazane serce. 
Nawet w najlepszych snach nie przy-
puszczaliśmy, że naszą wspólną akcję 
wesprze obecnością i datkiem tak wie-

le osób. W ostatnim czasie towarzyszy 
nam ogrom emocji, ale te związane 
z turniejem dodały nam wiele ener-
gii do dalszej walki o lepsze jutro dla 
naszego małego wojownika – mówi 
Justyna Olszowy, ciocia Maksa, ko-
ordynatorka akcji pomocowej dla swo-
jego chrześniaka. Głównego bohatera 
w niedzielę zabrakło, jednak nieobec-
ność chłopca była usprawiedliwiona. 
2-latek razem ze swoją mamą przeby-
wają w szpitalu, gdzie wspólnie znoszą 
trudy ciężkiej choroby.

Turniej wygrał… Maks, bo mimo 
boiskowych zmagań nie mogło być ina-
czej. To piękny ukłon ze strony organi-
zatorów i uczestników zmagań, którzy 
po raz kolejny udowodnili, że piłka 
nożna to coś więcej niż tylko sport.

Po dekoracji wszystkich drużyn 
nadszedł czas na wielkie liczenie. Ser-
ca widzów i uczestników niedzielnej 
imprezy były szczodre. Prawie 17 tysię-
cy złotych to naprawdę duży zastrzyk 
gotówki, który z pewnością ułatwi dal-
szą walkę o powrót do zdrowia małe-
go Maksa i sprawi, że zwykle szara 
codzienność rodziny Olszowy nabie-
rze kolorów.

Patronat Honorowy nad turniejem 
objął burmistrz Roman Piaśnik. Akcję 
medialnie wspierał Przegląd Olkuski.

Maksymiliana Olszowego, pod-
opiecznego Fundacji ISKIERKA na-
dal można wesprzeć dowolną wpłatą 
na konto lub przekazać mu 1% swo-
jego podatku za ubiegły rok. Instruk-
cja poniżej.

Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2

ING Bank Śląski nr konta:
19 1050 0099 6781 1000 1000 0828

Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:
PL19 1050 0099 6781 1000 1000 0828

BIC (SWIFT): INGBPLPW
1% KRS 0000248546

cel szczegółowy:  
„Maksymilian OLSZOWY”

R E K L A M A

BOLESłAW 
Wiola�Woźniczko

Już po raz dziesiąty zainteresowani 
mogą wziąć udział w „Dyktandzie 
o pióro wójta gminy Bolesław”. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 8 
maja.

Dyktando odbędzie się 10 maja 
o godz. 15.30 w bolesławskim dwo-
rze. Każdy, kto chce sprawdzić swoją 
znajomość ortografii, powinien wy-
pełnić formularz (dostępny na stronie 
www.gminaboleslaw.pl/centrum-kul-
tury oraz w siedzibie Centrum Kultu-
ry im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu 
przy ul. Głównej 55) i dostarczyć go 
do siedziby Centrum Kultury (pocztą 
tradycyjną, elektroniczną lub osobi-
ście). Jak informują organizatorzy, 
dyktando będzie oceniane według za-

sad obowiązujących w Nowym Słow-
niku Ortograficznym PWN z zasadami 
pisowni i interpunkcji pod redakcją 
prof. E. Polańskiego.

Zwycięzca otrzyma tytuł Dwor-
skiego Mistrza Ortografii oraz nagrodę 
główną. Jeśli nie będzie osoby, która 
napisze dyktando bezbłędnie, pierw-
sze miejsce przypadnie uczestnikowi, 
który popełnił najmniej błędów. Laure-
aci kolejnych dwóch miejsc otrzymają 
nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zwycięzców poznamy podczas 
czerwcowego Święta Gminy Bolesław.

Organizatorami dyktanda są Cen-
trum Kultury im. Marii Płonowskiej 
w Bolesławiu oraz Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Staszica w Bolesławiu. 
Dyktando odbywa się pod honorowym 
patronatem wójta Gminy Bolesław 
Krzysztofa Dudzińskiego.

Sprawdź się w ortografii

Kupię - Sprzedam

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

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

 ǧ Komis rowerowy, rtv-agd, skup-
-sprzedaż. Za Lidlem. Tel.(502)261113.

 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), bindo-
wanie, termobindowanie, bigowanie, 
złocenie metodą termodruku.

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

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

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

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

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

Budowlane

 ǧ Malowanie pomieszczeń 
i domów. Malarz fachowiec.  

Tel.(799)914521.

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 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 Napis LOVE wynajem na wesela.  
Tel.(501)205103.

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

 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  
SAMOCHODOWE
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  
pojazdów!!!
- 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 Skup katalizatorów samochodowych 
i monolitu z katalizatorów,  
Tel.(503)305572.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

nieruchomości
 ǧ Lokal do wynajęcia przy ul. K. 

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

 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo dobrej 
lokalizacji, Olkusz, ul. 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.

różne
 ǧ Stoisko nr 3 zaprasza na zakupy! 

W sprzedaży: nowa wiosenna kolekcja 
spodni dżinsowych, eleganckich, 
bawełnianych, kurtki przejściowe. 
Polscy producenci. Szukaj nas na Face-
booku. Targowisko ul. Sławkowska:  
wt, pt. i sob. do godz. 13.00.
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alergolog
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl
Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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.

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. Rejestracja telefoniczna od pon. do pt. 
od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.

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.). 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 estetycz2nej. 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, refleksologia tera-
peutyczna stóp, masaż, bańka próżniowa, 
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. Katarzyna Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska - psycholog, psycho-
terapeuta. 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 Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
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
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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

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.
Butterfly Effect, kosmetyka i fryzjerstwo, oczysz-
czanie wodorowe, depilacja IPL, zamykanie 
naczynek fotoodmładzanie, mezorerapia, bipo-
larne fale radiowe, zabiegi antycellulitowe/
wyszczuplające, zabiegi przeciw wypadaniu 
włosów, meso BB glam, ul. Sławkowska 13, 
535544028.
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, 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
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.
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DYŻURY
apTEK

o l K U s Z

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

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

5.04.2019 piątek al. tysiąclecia 2B

6.04.2019 Sobota ul. legionów polskich 14

7.04.2019 niedziela ul. mickiewicza 7

8.04.2019 poniedziałek ul. nullo 2

9.04.2019 wtorek ul. K.K. wielkiego 14

10.04.2019 środa ul. Skwer 6

11.04.2019 czwartek ul. rabsztyńska 2
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl


