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Klucze
Jakub�Fita,�fot.�Velvet�Care

Mieszkańcy Klucz nadal skarżą 
się na odgłosy, które dobiegają z za-
kładów Velvet CARE. Spowodowane 
są one uruchomieniem przez firmę 
nowoczesnej maszyny papierniczej. 
Pomimo zainstalowania dodatkowych 
elementów wygłuszających, część osób 
mieszkających nieopodal fabryki na-
dal odczuwa dolegliwości związane 
z hałasem. Czy jest szansa na to, aby 
je całkowicie wyeliminować?

Walka z hałasem 
trwa nadal

Olu i DamianieOlu i Damianie
Z okazji ślubu 

Życzymy Młodej Parze, 
By życie Wam dało wszystko, 

Co może dać w darze: 
Szczęście, pogodę w miłości 
I uśmiech wiecznej radości! 

Redakcje 
„Przeglądu Olkuskiego” 

i „Żółtego Jeża”
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25 dębów  
na 25–lecie

OlKusz 
Wiola�Woźniczko

Olkuski oddział Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
uczcił 25 – lecie istnienia instytu-
cji. Z tej okazji posadzono 25 sa-
dzonek dębów.

Młode dęby rosną już na terenie 
przy obwodnicy i ul. Osieckiej w Olku-
szu. Sadzonki przekazało Nadleśnic-
two Olkusz, pod którego nadzorem 
odbyła się akcja. Drzewka zasadzili 

pracownicy wraz z dyrektorem kra-
kowskiego oddziału Agencji Adamem 
Ślusarczykiem i jego zastępcą Łuka-
szem Piątkiem. - Chcieliśmy uczcić 
nasz jubileusz w ciekawy sposób. Bar-
dzo dziękujemy Nadleśnictwu Olkusz 
za pomoc – mówi kierownik olkuskie-
go ARiMR – u Ewa Danioł.

ARiMR powstała w 1994 roku, aby 
wspierać rolnictwo i obszary wiejskie. 
Zajmuje się wdrażaniem instrumen-
tów współfinansowanych z budżetu 
Unii Europejskiej oraz udziela pomocy 
ze środków krajowych.

Róża Thun: „Zjednoczeni  
w różnorodności”

OlKusz
Wiola�Woźniczko

Kampania wyborcza do Parlamentu 
Europejskiego nabiera tempa. Tym 
razem do Olkusza przyjechała eu-
roposłanka Róża Thun, kandydatka 
Koalicji Europejskiej w okręgu ma-
łopolsko – świętokrzyskim.

Róża Thun zasiada w europarla-
mencie od dwóch kadencji. Podczas 
poniedziałkowego spotkania w olku-
skiej „Victorii” opowiadała „na czym 
polega ta robota w Brukseli”. Do tej 
pory zajmowała się m. in. budżetem 
dla Polski, walką z podwójną jakością 
produktów, poprawą bezpieczeństwa 
na drogach, zniesieniem opłat za ro-
aming czy obroną praworządności 
w Polsce.

A co dalej? - Musimy iść razem 
przeciw populistom. Polska nagle sta-
ła się przykładem, że można. Jestem 
zadowolona, że to się udało. Unia Eu-
ropejska ma swoje motto: „Zjednocze-
ni w różnorodności”. Każdy z nas jest 
inny, szanujemy tę różnorodność. My 
też jesteśmy zjednoczeni w różnorod-
ności, ale łącza nas pewne wartości. 

Chcemy w Polsce demokracji, wolnych 
sadów, mocnego członkostwa w UE, 
poszanowania konstytucji i drugiego 
człowieka – tak o Koalicji Europejskiej 
mówiła Roża Thun.

Zwieńczeniem spotkania by-
ło wręczenie medali „Róże Europy” 
z okazji 15-lecia członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Medale to po-
dziękowanie za działalność na rzecz 

lokalnej społeczności, dbanie o po-
zytywny wizerunek Olkusza i pracę 
z młodzieżą. „Róże Europy” otrzymali: 
Genowefa Bugajska (prezes Stowarzy-
szenia Miasta Partnerskie), Grzegorz 
Tomsia (były dyrektor Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Olkuszu), Marek Krzykawski 
(przewodniczący Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Olkuszu), Kazimierz 

Skalniak (szef Jurajskiego Klubu Oy-
ama Karate), Małgorzata Rams (prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Lgocie Wolbromskiej) oraz nieobecni 
na poniedziałkowym spotkaniu: Józefa 
Kamionka (przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich „Źródełko” w Kol-
barku, ks. Tadeusz Budacz (proboszcz 
parafii polsko -katolickiej w Małobą-
dzu), Tomasz Smętek (sołtys Załęża).

Świętowali na motocyklach
WOlbrOm

Ewa�Barczyk

Zanim wyruszyli na wiosenne woja-
że - poświęcili swoje pojazdy. Wol-
bromscy motocykliści, którzy coraz 
mocniej akcentują obecność swojej 
wspólnoty w lokalnej społeczności 
po raz pierwszy poprosili o specjal-
ne poświęcenie swoich mechanicz-
nych rumaków. Zapowiadają, że 
w kolejnych latach będą kontynu-
ować ten zwyczaj.

Kolejna – tym razem związana 
z religijnym kultem inicjatywa Sto-
warzyszenia Motocykliści Wolbrom-
scy trafiła na dobry grunt i zyskała 
aprobatę miłośnika motocykli księdza 
Zbigniewa Lutego, proboszcza parafii 
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Wolbromiu.

- Tego dnia mieliśmy w planie 
realizację trzech inicjatyw – dzieli się 
wspomnieniem z wydarzeń Tomasz 
Płaszczyk, podkreślając, że wspólne 
dzielenie pasji mnoży radość i przy-
jemność dzielenia się nią z innymi. 
- Postanowiliśmy zebrać się nad wol-
bromskim zalewem, by w kolumnie 
przejechać na rynek, a następnie usta-

wić się wokół kościoła i chociaż pogoda 
sprawiła figla, ponieważ około 11:00 
zaczęło mocniej kropić, na poświę-
cenie przybyło blisko 50 motocykli, 
2 quady i buggy. Zostaliśmy bardzo 
serdecznie przyjęci przez księdza pro-
boszcza, który podczas Mszy Świętej 
za motocyklistów skierował specjalnie 
do nas część homilii oraz słowo na ko-
niec uroczystości. Następnie dokonał 
poświęcenia naszych motocykli. Po za-
kończeniu nabożeństwa osoby wycho-
dzące z kościoła z zainteresowaniem 

oglądały nasze motocykle oraz jazdę 
w grupie.moto

Kolejnym punktem dnia było prze-
wiezienie na motocyklach osób, które 
brały udział w licytacji „Pomagam bo 
chcę”, z której dochód przeznaczony 
został na utworzenie Centrum Wspar-
cia i Terapii Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin w Kluczach.  

– Cieszymy się, iż mogliśmy do-
łożyć swoją cegiełkę do tego zacnego 
przedsięwzięcia. Zabraliśmy naszych 
pasażerów – mówimy  o nich „pleca-

ki” – na tylne siedzenia naszych po-
jazdów, aby mogli doświadczyć jazdy 
w grupie, składającej się z ponad 20 
motocykli na trasie Wolbrom-Klucze-
Ogrodzieniec-Pilica-Smoleń-Wolbrom 
i poczuć ten przysłowiowy wiatr we 
włosach – a wiało dość mocno… - opo-
wiada szef Stowarzyszenia Motocykli-
ści Wolbromscy. - Mamy nadzieję, że 
podróż podobała się i sprawiła radość 
naszym gościom. Dzień zakończyliśmy 
przy ognisku z kiełbaskami, w znako-
mitych humorach pod ruinami zamku 
na Smoleniu. Towarzystwo i pogoda 
dopisały, spędziliśmy bardzo miło czas 
i zaplanowaliśmy wspólnie kolejne 
eskapady i inne przedsięwzięcia, na 
które już dziś serdecznie zapraszamy.

Najbliższe z nich to organizowa-
ny wspólnie z Domem Kultury w Wol-
bromiu dla najmłodszych oraz później 
- trochę starszych - DZIEŃ DZIEC-
KA połączony ze ZLOTEM MOTO-
CYKLOWYM - biesiadą przy muzyce 
i ognisku.

– Liczymy na przychylność nie-
ba… oraz sponsorów, którzy zechcą 
wesprzeć nasze działanie. Już dziś 
z góry za nie dziękujemy – podsu-
mowuje pasjonat motocykli Tomasz 
Płaszczyk.

„Porozmawiajmy 
o Europie”

OlKusz
Wiola�Woźniczko

Pod takim hasłem w sobotę w ol-
kuskim „Ekonomiku” odbyło się 
spotkanie z Andrzejem Szejną. To 
kandydat w nadchodzących wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego 
z listy Koalicji Europejskiej w okrę-
gu małopolsko - świętokrzyskim.

Koalicję Europejską tworzą: 
Platforma Obywatelska, Polskie 
Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, .Nowoczesna i Zie-
loni. - Andrzej Szejna był już kiedyś 
europosłem i życzymy mu, aby tam 
wrócił - rozpoczął spotkanie jego go-
spodarz Janusz Dudkiewicz.

Wiceprzewodniczący Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej Andrzej Szejna 
przypomniał, że był wiceministrem 
integracji europejskiej i gospodarki 
w rządzie Marka Belki i Leszka Mil-
lera w momencie, gdy Polska wcho-
dziła do Unii Europejskiej. -To był 
wspaniały moment. Dokończyliśmy 

tego dzieła, ale było to dzieło wielu 
Polaków, proeuropejsko nastawio-
nych organizacji społecznych i poli-
tycznych. Wprowadzaliśmy Polskę do 
Unii Europejskiej i nie pozwolimy na 
jej wyprowadzenie - zapewnił kandy-
dat Koalicji Obywatelskiej.

Podczas sobotniego spotkania 
rozmawiano m. in. o przyszłości Polski 
w Europie, programach socjalnych, 
sądownictwie, oświacie oraz religii.
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Mieszkańcy Klucz od ponad roku 
zmagają się z kolejnym problemem, ja-
ki nawiedził ich miejscowość. Jest nim 
hałas, który daje się we znaki części lo-
kalnej społeczności. Przypomnijmy, że 
w marcu 2018 roku w zakładzie Velvet 
CARE została uruchomiona nowa ma-
szyna papiernicza. Przed wprowadze-
niem urządzenia do użytku wykonana 
została specjalna analiza akustyczna. 
Wykazała ona, iż poziom emitowa-
nych przez nie dźwięków nie będzie 
przekraczał dopuszczalnych norm. 
Codzienna praktyka zweryfikowała 
jednak te założenia.

Kontrole w zakładzie
- Odgłosy maszyn są szczególnie 

uciążliwe nocą. Latem z tego powodu 
nie dało się spać. Czasem hałas jest 
tak intensywny, że można go odczuć 
również przy zamkniętych oknach. 
Tak nie da się normalnie funkcjono-
wać – twierdzi pani Anna, lokatorka 
jednego z bloków na terenie osiedla 
w Kluczach.

W związku ze skargami mieszkań-
ców, w 2018 roku w obrębie zakładu 
oraz w jego okolicy przeprowadzono 
dwie niezależne kontrole. Jedna zosta-
ła wykonana na zlecenie władz spółki, 
druga zaś w ramach interwencji Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Krakowie. Obie wykazały 
nieznaczne przekroczenie dopuszczal-
nych wartości hałasu w porze nocnej.

W celu poprawy sytuacji firma 
rozpoczęła procedurę mającą na celu 
wyłonienie wykonawcy, który dostar-
czy i zamontuje dodatkowe wyciszenie 
na terenie zakładu. Tenże montaż za-
kończył się w ostatnim tygodniu listo-
pada ubiegłego roku. Zdaniem sporej 
grupy osób zamieszkujących okolicz-
ne domy i bloki, inwestycja ta nie roz-
wiązała jednak w pełni ich problemu.

Ludzie oczekują dalszych 
działań

- Maszyny pracują nieco ciszej, 
ale nadal je słychać – mówi nam loka-
tor budynku przy ul. Zawierciańskiej. 
Na prośbę mieszkańców Klucz-Osady 
w sprawę zaangażowała się również 
posłanka Lidia Gądek, która skiero-
wała pismo do Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska w Krakowie 
z prośbą o interwencję. Jak wynika 
z otrzymanej odpowiedzi, sprawa jest 
monitorowana przez urzędników. Po 
zainstalowaniu nowych elementów 
tłumiących na terenie zakładu i w jego 
okolicach wykonano kolejne pomiary 
akustyczne. 

- Wyniki badań wykazały emisję 
hałasu do środowiska w porze dzien-
nej w wysokości od 38,5 dB do 43,3 
dB, a w porze nocnej od 37,5 dB do 
43,8 dB, co nie stanowi przekroczeń 
wartości dopuszczalnych. Tym sa-
mym potwierdzono skuteczność za-
stosowanych działań wyciszających 
– tłumaczy Ryszard Listwan, Zastępca 
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska.

Badanie przeprowadziło laborato-
rium, posiadające certyfikat wydany 
przez Polskie Centrum Akredytacji. 
Nie oznacza to jednak, że sprawa jest 
już definitywnie zamknięta. - Jedno-
cześnie pragniemy poinformować, że 

w planie inspekcji na II kwartał 2019 
roku Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Krakowie uwzględ-
nił kontrolę sprawdzającą Spółkę 
Velvet CARE w Kluczach wraz z po-
miarami hałasu. Badania zostaną 
przeprowadzone zgodnie z obowiązu-
jącą metodyką pomiarową określoną 
w rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska – możemy przeczytać w dalszej 
części pisma.

Co na to władze Velvet 
CARE?

Przedstawiciele spółki zapewnia-
ją, że dokładają wszelkich starań, aby 
zmniejszyć niedogodności wynikające 
z działalności prowadzonej przez ich 
zakład. Zauważają przy tym, że nie są 
jedynym przedsiębiorstwem funkcjo-
nującym w tym rejonie. - Niewątpliwie 
na odczuwalny przez mieszkańców 
poziom hałasu mają wpływ wszyst-
kie zakłady produkcyjne w najbliższej 
okolicy, w tym również nasza papier-
nia. Należy też uwzględnić duży ruch 
samochodowy na przebiegającej przez 
Klucze oraz Osadę Fabryczną drodze 
wojewódzkiej nr 791 – mówi nam Ju-
lita Dąbrowska, reprezentująca firmę 
Velvet CARE.

Oprócz montażu dodatkowych 
tłumików, przedsiębiorstwo wycho-
dzi z kolejnymi inicjatywami. W ce-

lu ograniczenia ruchu na parkingu 
znajdującym się w sąsiedztwie domów 
mieszkalnych wyznaczone zostały no-
we miejsca postojowe dla samochodów 
ciężarowych. Na terenie kompleksu 
budowany jest również specjalny łącz-
nik, który połączy hale produkcyj-
ne z magazynem wyrobów gotowych. 
Umożliwi to automatyczny transport 
palet z towarem, przez co znacząco 
zredukowany zostanie ruch samo-
chodów wewnątrz zakładu. 

- Papiernia w Kluczach działa 
już od ponad 120 lat, jest zakładem 
produkcyjnym pracującym w ruchu 
ciągłym i mocno związana jest z ży-
ciem miejscowości. Jest też jednym 
z największych pracodawców, obecnie 
zatrudnia ponad 600 osób. Jej działal-
ność – jak każdego przedsiębiorstwa – 
wywiera wpływ na otoczenie, którego 
zakres regulują przepisy prawa i odpo-
wiednie normy. Pragniemy podkreślić, 
że prowadzona przez spółkę działal-
ność jest w pełni zgodna z obowiązu-
jącymi przepisami. Normy dotyczące 
emisji hałasu, zarówno w porze nocnej 
jak i dziennej, pochodzące z nowopow-
stałej maszyny papierniczej MP7 jak 
i z terenu parkingów, nie są przekra-
czane – twierdzi Julita Dąbrowska.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? – Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Ciąg�dalszy�ze�strony 1 Strajk 
zawieszony,  

ale nie 
zakończony!

OlKusz 
Piotr�Kubiczek

Po niespełna trzech tygodniach 
protestu począwszy od soboty 27 
kwietnia od godz. 6:00 nauczy-
ciele w całej Polsce bezterminowo 
zawiesili strajk. Decyzję o powro-
cie pedagogów do szkół obwieścił 
w czwartek szef Związku Na-
uczycielstwa Polskiego Sławomir 
Broniarz. Tym sposobem od po-
niedziałku zajęcia powinny odby-
wać się zgodnie z obowiązującym 
dotychczas planem lekcji.

Zawieszenie strajku wcale nie 
oznacza jego końca. - Chcemy dać 
uczniom szansę zakończenia nauki. 
Nie składamy broni, nie rezygnujemy 
z postulatu 30-procentowego wzro-
stu wynagrodzenia – mówił prezes 
ZNP Broniarz.

Od nowego tygodnia wszystko za-
tem powinno wrócić do normy, jeśli 
chodzi o prowadzenie zajęć lekcyjnych. 
Strajkujący nauczyciele w komplecie 
powinni przystąpić do pracy, konty-
nuując walkę o podwyżkę i godność 
dla zawodu zza szkolnych biurek. - 
Od samego początku akcji protesta-
cyjnej naszym priorytetem było dobro 
dzieci i młodzieży. Nasz strajk to nie 
tylko wyraz dezaprobaty co do zarob-
ków nauczycieli, ale także ostatnich 
reform i stanowiska rządu mającego 

za nic osoby, które na co dzień wy-
chowują młode pokolenia Polaków. 
Wracamy do pracy, strajk zawieszamy, 
ale nadal wierzymy w to, że w końcu 
zostaniemy wysłuchani i docenieni 
przez rządzących – komentuje decy-
zję o zawieszeniu ogólnokrajowej akcji 
protestacyjnej Marek Krzykawski, szef 
olkuskiego oddziału ZNP.

Czwartkowa decyzja potwierdziła, 
że zbliżające się egzaminy maturalne 
nie są zagrożone. Do środy włącznie 
we wszystkich szkołach ponadgimna-
zjalnych powiatu olkuskiego zebrały 
się rady pedagogiczne, które podjęły 
decyzję o klasyfikacji uczniów trze-
cich klas szkół licealnych i czwartych 
klas technikum. Maturzyści w pią-
tek uroczyście zakończyli rok szkolny 
2018/2019 i teraz odliczają już godzi-
ny do egzaminu dojrzałości. Pomimo 
wielu obaw i kłopotów ze skomple-
towaniem komisji egzaminacyjnych 
bez większych trudności udało się 
też przeprowadzić testy dla gimna-
zjalistów i uczniów ósmych klas szkół 
podstawowych.

Akcja protestacyjna nauczycieli 
w powiecie olkuskim objęła wszyst-
kie gminy oprócz Trzyciąża. W kul-
minacyjnych momentach w samym 
Olkuszu strajkowało blisko 600 pra-
cowników oświaty: pedagogów, pra-
cowników obsługi i kucharki. Protest 
objął placówki wszystkich szczebli od 
przedszkoli po szkoły średnie.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

ODPADAMI KOMUNALNYMI
pełny etat

 Więcej informacji na stronie internetowej 
 www.umig.olkusz.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
OGŁASZA, Iż PLANUjE ZATRUDNIć  
NA UMOWĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA  

PRACOWNIKA NA STANOWISKO  
URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR BIURA  
DS. KOORDYNACjI FUNDUSZY  

UNII EUROPEjSKIEj
pełny etat

 Więcej informacji na stronie internetowej 
 www.umig.olkusz.pl

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

Nowe życie szkoły w Tarnawie
TarnaWa

Ewa�Barczyk

Dzięki pozyskanej prez Gminę Trzy-
ciąż dotacji z projektu pod nazwą 
„Małopolska infrastruktura rekre-
acyjno-sportowa - MIRS” mieszkań-
cy Tarnawy  i okolic już wkrótce 
będą mogli  korzystać ze zmoder-
nizowanego boiska przy budynku 
po byłej szkole. Przy wsparciu sa-
morządu wojewódzkiego plac przy 
szkole zmieni się w ogólnodostęp-
ne, atrakcyjne miejsce aktywności 
sportowej i rekreacyjnej, stwarzając 
tym samym nowe możliwości spę-
dzania wolnego czasu. W  budynku 
natomiast będą świadczone usługi 
opiekuńcze.

Dzięki staraniom władz samorzą-
dowych i współpracy z LGD Nad Białą 
Przemszą już niedługo budynek po by-
łej szkole podstawowej w Tarnawie ma 
szanse zyskać nowych użytkowników. 
Plany przewidują, że obiekt zostanie 
udostępniony Stowarzyszeniu Hone-
stus, które będzie tam realizowało 
dofinansowane z funduszy unijnych 

projekty „Pogodni Dojrzali w Powie-
cie Olkuskim” oraz „Poprawa jakości 
życia osób starszych i niesamodziel-
nych poprzez utworzenie Dziennego 
Domu Opieki Medycznej”. Dzięki te-
mu w Tarnawie będą wykonywane 
zadania z zakresu opieki społecznej: 
znajdzie się tam miejsce na dzienny 
dom opieki medycznej i punkt opieki 
dla osób starszych. Uchwałę w spra-
wie wydzierżawienia obiektu przyjęła 
już na kwietniowym posiedzeniu Ra-
da Gminy Trzyciąż.

Zmieni się też otoczenie budynku. 
Plac przyszkolny, pełniący dotychczas 
funkcję niezbyt doskonałego boiska 
do piłki nożnej zostanie zmodernizo-
wany. Pomoże w tym przyznana przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego 
dotacja w wys. 55 tys. zł, czyli o 29 
tys. mniejsza niż wnioskowała Gmi-
na, która pozwoli na niwelację tere-
nu i utworzenie trawiastego boiska do 
piłki nożnej o wymiarach  około 40 x 
65m. Ze względu na sąsiedztwo drogi 
konieczne będzie wykonanie ogrodze-
nia wraz z piłkochwytami od strony 
bramek. Powstanie też podstawowa 
infrastruktura, m.in. bramki i ławki 
dla zawodników.

- Widząc zapał lokalnej młodzie-
żowej drużyny piłkarskiej w trakcie 
rozgrywek, które odbyły się podczas 
zimowych ferii sołtys Tarnawy Ja-
rosław Półtorak zwrócił się do mnie 
z wnioskiem o poprawę warunków 
uprawiania piłki na lokalnym boisku 
przy byłej szkole. Argumentował, że 
młodzi piłkarze, chcąc trenować w lep-
szych warunkach, muszą korzystać 
z boisk w innych miejscowościach, 
a jest potencjał, by stworzyć im do-
bre warunki do treningów na miejscu. 
W społeczności lokalnej, zwłaszcza 
wśród najmłodszych mieszkańców, 
widzimy również zainteresowanie in-
nymi dyscyplinami sportu, a boisko 
przy budynku szkolnym znakomicie 
wypełni lukę w infrastrukturze spor-
towej, jako miejsce bezpieczne, gdzie 
młodzież i dzieci spędzi czas pożytecz-
nie dla własnego zdrowia i kondycji. 
We wsi funkcjonuje też młodzieżowa 
drużyna pożarnicza, która również 
będzie mogła trenować sprawność 
na nowym boisku – wyjaśnia wójt 
Roman Żelazny.

Projekt „Małopolska infrastruk-
tura rekreacyjno – sportowa - MIRS” 
przewiduje dofinansowanie zadań 

związanych z budową, rozbudową, 
wymianą nawierzchni lub rewitali-
zacją m.in. ogólnodostępnych boisk 
piłkarskich, lekkoatletycznych i wie-
lofunkcyjnych, siłowni plenerowych 
i skateparków. Wsparciem w łącznej 
wysokości ponad 9 mln. zł zostaną 
objęte zadania realizowane przez 70 
samorządów z Małopolski, dotyczące 
modernizacji placów sportowo-rekre-
acyjnych, sprzyjających aktywności fi-
zycznej, wyposażonych w urządzenia 
typu street workout.

- Chcemy tworzyć miejsca, w któ-
rych mieszkańcy będą mieli możli-
wość rozwijania pasji sportowych, 
jednocześnie mając na uwadze dobro 
środowiska. Stąd też pomysł, by bu-
dując infrastrukturę dla miłośników 
aktywnego wypoczynku wykorzystać 
bezpieczne, przyjazne środowisku ma-
teriały. „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa - MIRS”  jest 
jednym z pierwszych projektów zwią-
zanych z programem EkoMałopolska 
- informuje wicemarszałek wojewódz-
twa Tomasz Urynowicz.

Wkrótce rusza 
budowa ronda 

w Modlnicy
mOdlnica

Wiola�Woźniczko

Kierowcy dojeżdżający do Krakowa 
muszą liczyć się z utrudnieniami w 
ruchu po długim majowym weeken-
dzie. 6 maja rozpocznie się bowiem 
rozbudowa odcinka drogi krajowej 
94 o długości 720 m wraz z budo-
wą ronda w miejscu skrzyżowania 
„krajówki” z drogą powiatową nr 
2156K (ul. Ojcowską) w Modlnicy.

Jak informuje krakowski oddział 
GDDKiA, 6 maja zostanie wytyczony 
obszar inwestycji i rozpocznie się mon-
taż oznakowania czasowej organiza-
cji ruchu. Zmiana organizacji ruchu 
ma nastąpić najpóźniej 10 maja (gdy 
poznamy szczegóły, poinformujemy o 
tym na naszych łamach). - Przez ca-
ły okres rozbudowy DK94 i budowy 
ronda ruch odbywał się będzie dwu-
kierunkowo, po jednym pasie jezdni 
w każdym kierunku. Są wyznaczone 
objazdy po drogach lokalnych dla sa-
mochodów do 3,5 t. Nie przewiduje się 
wprowadzania ruchu wahadłowego – 
wyjaśnia Iwona Mikrut, główny spe-
cjalista ds. komunikacji społecznej 
GDDKiA w Krakowie.

W zakres robót wchodzi budowa i 
przebudowa urządzeń infrastruktury 
technicznej; przebudowa fragmentu 
drogi krajowej DK 94 i dostosowanie 
jej do docelowego przekroju dwupaso-
wego, dwukierunkowego; przebudowa 
odcinka ul. Ojcowskiej (na długości 

wynikającej z przyjętej geometrii 
skrzyżowania z drogą krajową); obu-
stronne zatoki autobusowe w ciągu DK 
94, przebudowa chodników i przejść 
dla pieszych; budowa dróg dojazdo-
wych dla zapewnienia komunikacji 
lokalnej, zjazdów zapewniających do-
stęp do terenów przyległych; budowa 
ekranów akustycznych oraz wykona-
nie oznakowania drogi i urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.

- Prace rozpoczną się od przebu-
dowy sieci uzbrojenia terenu: sieci 
teletechniczne, elektroenergetyczne, 
gazowe, wodociąg, kanalizacja desz-
czowa i sanitarna. Po usunięciu koli-
dujących z inwestycją sieci rozpoczną 
się roboty przy poszerzeniu korpusu 
drogowego, do projektowanego prze-
kroju dwujezdniowego czyli dwie jed-
nie, każda po dwa pasy ruchu – dodaje 
Iwona Mikrut.

Planowo prace mają zostać za-
kończone w grudniu 2019 roku. Wy-
konawcą projektu i budowy jest Rejon 
Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o. 
z Krakowa. Koszt inwestycji wynosi 
około 13 mln 399 tys. złotych brutto.
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Bioaktywną formułą  prof. Jamesona otrzymasz tylko w sprzedaży  
telefonicznej Fabryki Zdrowia. Nie jest dostępny w sklepach  
i aptekach. Zamawianie jest łatwe i bezpieczne, ponieważ wcześniej nie trzeba nic 
płacić – dopiero po otrzymaniu przesyłki od kuriera.

Innowacyjna metoda stworzona przez 
dietetyków z Manchesteru pomogła 
schudnąć już tysiącom ludzi na całym 

świecie. Jednak to Polacy, państwo Anna 
i  Paweł J. z  Konina, zostali rekordzista-
mi i  schudli odpowiednio 21kg i  17kg  
w  1 miesiąc. Swój spektakularny sukces 
zawdzięczają bioaktywnej formule spa-
lającej tłuszcz, bez konieczności liczenia 
kalorii i męczących ćwiczeń na siłowni. 
Nawet tak gigantyczna utrata wagi nie 
spowodowała żadnych skutków ubocz-
nych. Od ponad 5 miesięcy nie przyty-
li nawet grama i  są szczęśliwi jak nigdy 
wcześniej. Pani Anna wspomina: ,,Mia-
łam wrażenie, że tłuszcz znikał ze mnie jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki”.

Jak to możliwe, że 
w tak krótkim czasie 
schudli odpowiednio 
21 i 17kg?
Pani Anna opowiada, jak to wszystko się 
zaczęło: „Zawsze lubiliśmy z mężem dobrze 
zjeść. Od wczesnej młodości byłam otyła, ale 
podczas  naszego ślubu ważyłam blisko 150 
kg! Narodziny dziecka i  masa przybywają-
cych obowiązków sprawiły, że nadal tyliśmy 
w zastraszająco szybkim tempie. Ja w ciągu 
zaledwie roku przytyłam do 172 kg, mąż – 
do 114 kg. Mówiąc brutalnie, oboje staliśmy 
się obrzydliwie otyli. Ale najgorsze było to, 
jak otrzymaliśmy wyniki badań. Okazało 
się, że Pawłowi grozi cukrzyca, a  ja mam 
stan przed-miażdżycowy lewej nogi. Wtedy 
zrozumieliśmy, że otyłość w  końcu wpro-
wadzi nas do grobu. Na szczęście pomogła 
nam siostra Pawła, która mieszka w  Anglii 
od kilku lat. Zapoznała nas z nieznaną do-
tąd w Polsce bioaktywną formułą spalają-
cą tłuszcz profesora Jamesona.”

Bioaktywna formuła  
prof. Jamesona  
przełomem  
w walce z otyłością
Dzięki tej metodzie ja już w pierw-
szym miesiącu schudłam 
21 kg, a  mąż niespełna 
siedemnaście. Minęło zale-
dwie pół roku, kiedy moja 
waga wskazywała – 86 kg, 
a mąż wrócił do swojej normal-
nej wagi z  liceum – wspomina 
podekscytowana pani Anna. Ale 
najważniejszy sprawdzian przy-
szedł wraz z  wynikami badań. 
Zeszło z nas całe powietrze. Ode-
tchnęliśmy z  ulgą, cukier i  chole-
sterol wróciły do normy. Ale to nie 
wszystko, lekarz zachwycał się, bo 
tak świetnych wyników nie widział 
u nas nigdy! I pomyśleć, że to wszyst-

ko dzięki tej bioaktywnej formule 
spalającej tłuszcz, która możliwe, że 
uratowała nasze życie, i  z  pewnością 
odmieniła je na zawsze...

Autorska formuła profesora  
Timothy Jamesona działa zupełnie 
inaczej niż inne metody odchudzania. 
Spalanie tłuszczu odbywa się non stop 
na poziomie komórkowym. Wystar-
czy, że każdego dnia przed śniadaniem 
i  przed obiadem dostarczysz organi-
zmowi odpowiednią dawkę wysoce skon-
centrowanych bioaktywnych substancji, za-
mkniętych w jednej małej tabletce wielkości 
główki od szpilki. Nie musisz ćwiczyć, wyle-
wając hektolitry potu i niejednokrotnie od-
nosząc groźne kontuzje ani się głodzić. Dzię-
ki niej nieustannie spalasz kalorie, ponieważ 
dzięki bioaktywnej stymulacji metabolizmu 
spoczynkowego ten w  końcu pracuje na 
maksymalnych obrotach, jak u  człowieka, 
który właśnie przebiegł maraton, chociaż 
w rzeczywistości siedzi za biurkiem patrząc 
w ekran monitora.

W czym tkwi siła  
tej metody? 
 PO PIERWSZE:  Bioaktywna formuła 
makro-molekularnych cząsteczek bły-
skawicznie oczyszcza organizm z  nad-
miaru wody i złogów zbędnych toksyn. 
 PO DRUGIE:  Specjalna bioaktyw-
na formuła w sposób naturalny hamuje 
napady nagłego głodu (także nocnego 
podjadania czy apetytu na słodkie), 
powoduje, że uczucie sytości pojawia 
się podczas posiłku wcześniej (bloku-
je głód!). Naprawiony zostaje proces 
metabolizmu węglowodanów, które 
nie są już odkładane w postaci zbędnej 
tkanki tłuszczowej, tylko zamieniane 
na bieżąco w czystą energię.
 PO TRZECIE:   Formuła profesora Ja-
mesona po prostu wypłukuje zbędne ko-
mórki tłuszczowe i  przestawia organizm 
w  intensywny tryb spalania tłuszczu po-
bierając mnóstwo energii prosto z  tkanki. 
Uwalniane są tzw. twarde złogi tłuszczowe, 
których najciężej się pozbyć (np. popu-
larne boczki, otyłość brzuszna).
 PO CZWARTE:  Metabolizm spo-
czynkowy zostaje pobudzony, a  orga-
nizm wykształca mechanizm spalania 
kalorii na bieżąco. W  skutek czego 
proces spalania tłuszczu odbywa się 

już podczas samego spożywania 
posiłku i  przebiega 3-krotnie szyb-
ciej niż w  przypadku innych metod 
odchudzania. W dodatku jest całko-
wicie bezpieczny. Odblokowany na  
poziomie komórkowym metabo-
lizm, utrzymuje swój wysoki poziom  

nawet po zakończeniu kuracji. A Ty za-
mieniasz się w prawdziwego termina-
tora do spalania tłuszczu!

Technologia ich produkcji nie jest... 
tania. Ale dzięki specjalnemu dofi-
nansowaniu uczestnictwa w  Fabry-
ce Zdrowia  ograniczona liczba osób 
może skorzystać z  niego aż o  70% ta-
niej. Ilość opakowań jest ograniczona  
decyduje kolejność zgłoszeń.

Rewolucyjna metoda spalania  
tłuszczu już w Polsce!
Dostępna już na polskim rynku odchudzająca  
„kuracja” dla niecierpliwych błyskawicznie 
wysysa średnio od 15 do 21 kg tłuszczu…  
W Polsce pierwsi przekonali się o tym  
państwo Anna i Paweł Juszczakowie z Konina, 
którzy odmienili swoje życie.

Polska para schudła już  
ponad 100 kg i

Pani Krystyna z Lublina  
też schudła dzięki tej metodzie

Nigdy nie pracowałam zawodowo. Całe 
życie wychowywałam dzieci i prowadziłam 
dom. Po trzech ciążach już miałam lekką 
nadwagę, a później jakoś samo to poszło. 
Nie miałam czasu o siebie dbać, cały mój 
czas zajmowała rodzina. Z dnia na dzień 
czułam się coraz cięższa i bardziej ocięża-
ła. Nawet nie wiem, kiedy aż tak się rozty-
łam! Męczyłam się podczas najprostszych 
codziennych czynności. Lekarz powiedział 
mi, że jak tak dalej pójdzie, dorobię się 
miażdżycy albo innych poważnych chorób. 
Postanowiłam z tym skończyć! Dzięki temu 
preparatowi schudłam 25 kg w 5 tygodni! 
Czuje się zdrowa, sprawna i wreszcie też 
a t r a k c y j n a 
jako kobieta!

Krystyna 
52l, Lublin

PO

54 kg
KURACJI

PRZED

79 kg
KURACJĄ

Anna i Paweł J. 

schudli odpowiednio 

21 i 17 kg w 1 miesiąc

odzyskała radość z życia... 

Miałem nie tylko problem z nadwagą, ale 
też z wysokim cukrem i złym cholestero-
lem „LDL”. Dzięki pastylkom prof. Jamesona 
zupełnie straciłem ochotę na podjadanie. 
Jadłem tylko wtedy, kiedy mój organizm 
naprawdę potrzebował „paliwa”. Po kuracji 
schudłem 16 kilo. Teraz czuję się młodziej 
i zdrowiej, udało mi się też pozbyć nadmier-
nego cukru z krwi i zbić poziom cholesterolu 
o 71 pkt. 
Janusz Walas (l.67) 
Gniezno 

Koniec z wysokim cukrem  
i podwyższonym cholesterolem

PRZED

84 kg
KURACJĄ

PO

68 kg
KURACJI

Dodatkowo pierwszym 150 osobom, które zadzwonią  
do 10 maja 2019 r.,  przysługuje  specjalna zniżka 70%  
Otrzymasz wówczas preparat na odchudzanie zamiast 317 zł tylko za 97 zł!

WIELKA WIOSENNA PROMOCJA DLA 
PIERWSZYCH 150 OSÓB!

PRZESYŁKA 

GRATIS!

Zadzwoń: 81 300 36 55
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 – 20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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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.  
Gabinet Dermatologiczny NIECZYNNY do odwo-
łania.

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: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, nie-
dowidzenie, okulary, soczewki kontaktowe, 
badania profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 
1000-lecia 20. Gabinet czynny codziennie od 
14.00, w soboty 10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 
784 820 130, przypadki pilne 508 177 970.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, 
WTOREK 12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00.

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

pedIAtra
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w 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 leczenie dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. 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.

Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Ocena rozwoju dziecka, terapia 
psychologiczna, opiniowanie dzieci dla celów 
orzecznictwa, konsultacje. Tel. 668 123 956.

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.
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna Rudziń-
ska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 326432530.
Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.
Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. 
dent. K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
-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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

2.05.2019 Czwartek ul. Skwer 6

3.05.2019	 Piątek	(Święto	3	Maja)	 ul.	K.K.	Wielkiego	64	B

4.05.2019	 Sobota	 ul.	Rabsztyńska	2

5.05.2019	 Niedziela	 ul.	K.K.	Wielkiego	14

6.05.2019	 Poniedziałek	 ul.	Orzeszkowej	22

7.05.2019	 Wtorek	 ul.	Legionów	Polskich	14

8.05.2019	 Środa	 ul.	Rabsztyńska	2
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

03 maja
 ǧ 15:30�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�NAPISY)

04 maja
 ǧ 15:30�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�NAPISY)

05 maja
 ǧ 15:30�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�NAPISY)

06 maja
 ǧ 15:30�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�NAPISY)

07 maja
 ǧ 15:30�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�NAPISY)

02 maja
 ǧ 14:00�Avengers:�Koniec�gry�(2D�DUBBING)
 ǧ 14:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Wywiad�z�Bogiem�(2D�LEKTOR)
 ǧ 20:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�NAPISY)
 ǧ 20:15�Schyłek�dnia�(2D�NAPISY)

04 maja
 ǧ 12:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 14:00�Avengers:�Koniec�gry�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Avengers:�Koniec�gry�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:35�Avengers:�Koniec�gry�(2D�DUBBING)

05 maja
 ǧ 13:45�Avengers:�Koniec�gry�(2D�DUBBING)
 ǧ 14:15�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:15�Praziomek�(2D�DUBBING)

 ǧ 17:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:15�Miłość�i�Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Avengers:�Koniec�gry�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:30�Vox�Lux�(2D�NAPISY)

07 maja
 ǧ 14:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:00�Avengers:�Koniec�gry�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:15�Vox�Lux�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�Miłość�i�Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 21:00�Avengers:�Koniec�gry�(2D�NAPISY)

08 maja
 ǧ 13:45�Avengers:�Koniec�gry�(2D�DUBBING)
 ǧ 14:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Miłość�i�Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Avengers:�Koniec�gry�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�Vox�Lux�(2D�NAPISY)

09 maja
 ǧ 13:45�Avengers:�Koniec�gry�(2D�DUBBING)
 ǧ 14:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Praziomek�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Avengers:�Koniec�gry�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:45�Vox�Lux�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�Avengers:�Koniec�gry�(2D�NAPISY)

01 maja
 ǧ 10:00�XVII�Rodzinny�Rajd�po�Olkuskich�
Szlakach�Rowerowych�oraz�Marsz�Nordic�
Walking�-�Start�-�Rynek�Olkusz

09 maja
 ǧ 18:15�Wystawa�fotografii�grupy�multime-
dialnej�przy�UTW�w�Olkuszu�“Wiosenne�
odrodzenie”

02 maja
 ǧ 13:00�Święto�Flagi�-�Park�w�Bolesławiu

04 maja
 ǧ 11:00�Obchody�156.�rocznicy�Bitwy�pod�
Krzykawką�-�Olkusz,�Krzykawka

01 maja
 ǧ 15:30�Przegląd�kapel�weselnych

 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.

05 maja
 ǧ 10:00�Wycieczka�historyczna:�Powstanie�
Styczniowe�na�Ziemi�Olkuskiej:�Olkusz,�
Podlesie,�Krzykawka�-�Zbiórka�pod�Punktem�
Informacji�Turystycznej�MSiT�w�Olkuszu� 
(ul.�Floriańska�8).

OGŁOSZENIA DROBNE

R E K L A M A

TYGOdniK reGiOnalnY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, Bogucina 
Dużego, Bogucina Małego, Bolesławia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Chełma, Chechła, Cieślina, Czubrowic, Golczowic, Gołaczew 
Nadmłynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydlińskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Krążka, Krza, Krzykawy, 
Krzykawki, Krzywopłot, Kwaśniowa, Lasek, Osieka, Michałówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Racławic, Rodak, Ryczówka, 
Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wodącej, Wolbromia, Zarzecza, Zawady, 
Zimnodołu, Zedermana, Żurady.

Redaktor naczelny: Dariusz�Krawczyk

Redaktorzy:
Wiola�Woźniczko�–�wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr�Kubiczek�–�piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

Adres redakcji: 32-300�Olkusz,�ul.�Żuradzka�15,�
tel./fax�32�754�44�77,�504�178�786
Internet:�www.przeglad.olkuski.pl
e-mail:�redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie ogłoszeń:�Olkusz,�ul.�Żuradzka�15.�
Wydawca: „AB�MEDIA”�Sp.�z�o.o.,�
32-500�Chrzanów,�ul.�Sikorskiego�1�F.
Skład: „AB�MEDIA”�Sp.�z�o.o.
Druk: Polska�Press�Sp.�z�o.o.

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.

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

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

BudOWLaNe

 ǧ Malowanie pomieszczeń  
i domów. Malarz fachowiec.  

Tel.(799)914521.

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

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

do dokumentów w 3 minuty  
+ retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

MOtORyzacja

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

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

 ǧ Skup katalizatorów samochodo-
wych i monolitu z katalizatorów,  
Tel.(503)305572.

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

 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.

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NieRuchOMOŚci

 ǧ Wynajmę w pełni wyposażony 
zakład fryzjerski przy dobrze pro-
sperującym salonie kosmetycznym. 
Centrum Olkusza. Tel.(512)244161.

 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo 
dobrej lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsz-
tyńska (pod przedszkole, gabinety 
lekarskie, biura, sklep, mieszkania 
pracownicze). Tel.(509)020901.

 ǧ Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

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 Małopolski Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 
w Jaroszowcu poszukuje do pracy 
salowych. CV prosimy wysłać na 
adres email: sekretariat@wschp.pl 
Kontakt Tel.(32)6428090 wew.52.


