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olkusz
Piotr�Kubiczek

17 zadań na łączną kwo-
tę miliona złotych doczeka się 
realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Olkusza 2020. 
W miniony poniedziałek w ma-
gistracie, w gronie autorów zwy-
cięskich projektów odbyło się 
ogłoszenie wyników szóstej edy-
cji gminnego plebiscytu.

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21

OLKUSZ
ul. Górnicza 20, tel. 32 645 07 32

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

WYKONUJEMY USŁUGI:

–  cięcia plazmowego 1-10 mm 

–  cięcia gazowego do 100 mm

–  spawanie aluminium

Olkusz, ul. Wspólna 8

tel. 32 643-06-14
32 641-10-48

3 stal zbrojeniowa żebrowana
3 stal konstrukcyjna
    - płaskowniki, rury
    - kątowniki, ceowniki, 
    - dwuteowniki, blachy
    - profile zamknięte

KONSTRUKCJE STALOWE

3 gazy techniczne
3 materiały spawalnicze

PROFEREM

biuro@proferem.olkusz.pl
www.proferem.olkusz.pl

Milion złotych  
na 17 zadań 

obywatelskich
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Druhowie z OSP w Zawadzie, w Zeder-
manie, w Zimnodole, w Kosmolowie i w Żu-
radzie otrzymali nowe wyposażenie, które 
zostało zakupione w ramach konkursu 
„Bezpieczna Małopolska 2019” ogłoszone-
go przez Zarząd Województwa Małopol-
skiego. Wartość całego projektu to blisko 
40 tys. złotych. Co więcej, na początku paź-
dziernika Gmina Olkusz otrzymała z Fun-
duszu Sprawiedliwości promesę w wysoko-
ści 50 tys. złotych na zakup nowego sprzętu 
dla OSP Olkusz. Łączne wsparcie dla OSP 
w tym roku sięga niemal miliona złotych!

- Nowe wyposażenie poprawia skuteczność 
akcji ratowniczych, ale także bezpieczeństwo 
samych ratujących. Współpracujemy z różny-
mi środowiskami, szukamy możliwości dofi-
nansowania wszędzie tam, gdzie tylko pojawia 
się taka szansa. Trudno byłoby bowiem wszyst-

kich zakupów dla OSP dokonywać wyłącznie 
ze środków gminnych, które już teraz są mocno 
ograniczone z uwagi na trwające inwestycje 
o wartości kilkudziesięciu milionów złotych  – 
komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W ubiegłym tygodniu strażacy ochotnicy 
otrzymali sprzęt zakupiony w ramach progra-
mu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Gmina 
uzyskała dofinansowanie niemal 50% potrzeb-
nych środków na zakup pompy szlamowej dla 
OSP Zimnodół, agregatu prądotwórczego dla 
OSP Zawada, pilarki ratowniczej oraz defi-
brylatora dla OSP Zederman, pilarki dla OSP 
Żurada, zestawów ubrań ochronnych dla OSP 
Kosmolów, Zawada i Zimnodół oraz ubrań ko-
szarowych dla OSP Zawada i Żurada.

To jednak nie wszystkie zakupy dla OSP, 
bowiem do końca roku nowy sprzęt otrzymają 
również druhowie z Olkusza. Założono pozy-

skanie zestawów ratunkowych i zabezpiecza-
jących w wypadkach komunikacyjnych, m.in. 
różnego rodzaju poduszek wysokociśnienio-
wych SLK, węży, podpór, reduktora ciśnienia, 
czy defibrylatora AED. Zakup zostanie sfinan-
sowany z Funduszu Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że – spośród wszystkich 
jednostek z terenu Gminy Olkusz – najwięcej 
środków trafi do OSP w Zedermanie. Z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego udało się pozyskać  550 tys. złotych na 
zakup nowego średniego samochodu pożarni-
czego. Pozostałą niezbędną kwotę – 215 tys. 
złotych – gwarantuje Gmina Olkusz. Z nowo-
czesnego pojazdu, przekazanego decyzją Ko-

mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie, cieszy się również OSP 
Olkusz.

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Olkusz 
działa dziesięć jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, z czego trzy – OSP Olkusz, Osiek 
i Gorenice znajdują się w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo Gaśniczym. W 2018 roku 
strażacy ochotnicy wyjeżdżali do akcji prawie 
dwieście razy. Nie tylko gaszą pożary, ratują 
poszkodowanych w wypadkach drogowych, 
ale także biorą udział w likwidacji lokalnych 
zagrożeń, takich jak podtopienia, powodzie, 
czy wichury. Biorą aktywny udział w zabez-
pieczeniach imprez masowych, współpracują 
ze społecznościami lokalnymi, szkołami, pa-
rafiami i stowarzyszeniami oraz włączają się 
do akcji charytatywnych.

Nowe wyposażenie dla druhów

Powiat
Jakub�Fita

Resort Finansów opublikował 
prognozy dotyczące wysokości 
subwencji i wpływów z podatków, 
które w przyszłym roku zasilą 
budżety jednostek samorządo-
wych. Łącznie jest to kilkadzie-
siąt miliardów złotych. Ile z tych 
środków trafi do okolicznych 
miejscowości?

Według prognoz resortu finan-
sów w 2020 r. w pięciu miastach 
w Polsce wpływy z podatku od osób 
fizycznych przekroczą miliard zło-
tych. Najwyższe dochody z PIT wśród 
niemal 2,5 tys. polskich gmin osią-
gnie Warszawa. Budżet stolicy zasilić 
ma kwota 6 mld 328 mln zł. Na dal-
szych miejscach znajdują się: Kra-
ków (1 mld 825 mln zł), Wrocław (1 
mld 503 mln zł), Poznań (1 mld 231 
mln zł) oraz Łódź (1 mld 190 mln zł).

Z szacunków resortu finansów 
wynika, że wpływy z PIT na pozio-
mie ponad 100 mln zł zanotują aż 
54 polskie gminy. W zdecydowanej 
większości będą to dawne stolice 
województw oraz miasta na pra-
wach powiatu, liczące powyżej 100 
tys. mieszkańców. Na przeciwległym 
biegunie znajdzie się 36 gmin wiej-
skich, w których przychody z tego ty-
tułu będą niższe niż milion złotych. 
Najmniej wpłynie do gminy Przytuły 
w woj. podlaskim. Będzie to zaledwie 
489 tys. zł.

Czym jest podatek Pit?
Podatek PIT jest podatkiem 

osobistym, który płaci każda osoba 
fizyczna osiągająca dochód. W głów-
nej mierze stanowi on dochód budże-
tu państwa. Samorządy mają jednak 

w nim swój udział. W przypadku 
gmin wynosi on 38,16%, natomiast 
do powiatów trafia 10,25%. Do bu-
dżetów miast na prawach powiatu 
trafia zarówno część „gminną”, jak 
i „powiatową”. Wpływy z PIT oraz 
z podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT) stanowią ponad 
połowę bieżących przychodów wła-
snych samorządów.

Ile środków trafi do 
okolicznych samorządów?

Jak donosi Polska Agencja Pra-
sowa, przyszłoroczne dochody gmin 
z tytułu udziału w PIT mają wynieść 
łącznie 43 mld 275 mln zł, a powia-
tów - 11 mld 624 mln zł. Samorządy 
wojewódzkie „dostaną” zaś 1 mld 
814 mln zł. Jak będzie wyglądać 
dzielenie tego „tortu” patrząc przez 
pryzmat okolicznych gmin?

W przypadku Bukowna pla-
nowane udziały miasta w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
w przyszłym roku mają osiągnąć po-
ziom 13 mln 586 tys. zł. Budżet Bo-
lesławia wzbogaci się o 8 mln 333 
tys. zł. W Kluczach z tytułu PIT do 
gminnej kasy wpłynąć ma 17 mln 
697 tys. zł. Gmina Olkusz może li-
czyć na 56 mln 217 tys. zł. W Trzy-
ciążu prognozowane przychody to 4 
mln 755 tys. zł. W przypadku Wol-
bromia szacowane wpływy do bu-
dżetu mają zaś osiągnąć poziom 24 
mln zł.

Urzędnicy z Ministerstwa Fi-
nansów podkreślają, że dochody 
podatkowe planowane są w budże-
cie państwa na podstawie prognoz. 
Oznacza to, że informacje o planowa-
nych wpływach z PIT mają charakter 
szacunkowy. W związku z tym ich 

faktyczny poziom może być większy 
lub mniejszy od podanych wielkości.

Ile dostana gminy 
w ramach subwencji?

Inaczej jest w przypadku sub-
wencji ogólnej, której poziom 
ustalany jest corocznie w ustawie 
budżetowej. Stanowi ona ogólną 
formę wsparcia finansowego budże-
tów jednostek samorządu terytorial-
nego przez państwo. W przypadku 
gmin i powiatów dzielona jest na 
trzy części. Pierwsza z nich to część 
wyrównawcza, mająca na celu 
zmniejszanie dysproporcji docho-
dów pomiędzy poszczególnymi sa-
morządami. Druga część nazywana 
jest równoważącą, gdyż samorządy 
otrzymują ją z wpłat, jakie wnoszą do 
budżetu państwa jednostki osiągają-
ce ponadprzeciętne dochody w ra-
mach tzw. „Janosikowego”. Trzecią 
cześć stanowi subwencja oświatowa, 
która ma za zadanie współfinanso-
wać działalność szkolnych placówek.

Bukowno, Bolesław i Klu-
cze skorzystają w przyszłym roku 
jedynie z części oświatowej, która 
wyniesie odpowiednio: 5,6 mln zł, 
6,2 mln zł oraz 13,2 mln zł. Gmi-
na Olkusz dostanie z budżetu pań-
stwa 34,6 mln zł na oświatę, 19 tys. 
zł części wyrównawczej oraz 307 
tys. w ramach części równoważącej. 
Gmina Trzyciąż na cele edukacyjne 
otrzyma 5,7 mln zł. Część wyrów-
nawcza dla tego samorządu wyniesie 
prawie 4,3 mln zł. W przypadku Wol-
bromia będzie to odpowiednio: 16,5 
mln zł części oświatowej, 811 tys. zł 
części wyrównawczej oraz niespełna 
3,9 tys. zł w ramach części równo-
ważącej.

Ile naszych pieniędzy 
trafi do lokalnej kasy?
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Propozycji zaakceptowanych 
przez zespół do spraw BO Olkusza 
i poddanych pod głosowanie było 
40. Zanim ruszyła machina związa-
na z promocją zadań i zbieraniem 
aprobaty mieszkańców na konkret-
ne projekty, matematycznie tylko 
niespełna połowa pomysłów mogła 
doczekać się szczęśliwego finału. 
Środki przeznaczone na realizację 
obywatelskich zadań w przyszłym 
roku są przecież ograniczone, a war-

tość wszystkich projektów oddanych 
pod głosowanie mocno przekraczała 
2,5 mln zł.

W tym roku praktykuje się bu-
dżet partycypacyjny, zatem głosować 
mogli wszyscy – nawet najmłodsi 
mieszkańcy z numerem PESEL. Aby 
głosy dzieci i niepełnoletniej młodzie-
ży były ważne, potrzebny był jedynie 
podpis dorosłego opiekuna.

Nowe zasady sprawiły, że zgod-
nie z przewidywaniami padł kolejny 
rekord frekwencji. Ostatecznie po 
przeliczeniu wszystkich kart stwier-
dzono, że ważne głosy oddało 15 519 
osób (1284 karty nieważne), z któ-

rych procentowo ponownie najlepiej 
wypadli seniorzy +60 (ponad 27% 
wszystkich głosów). I tym razem wy-
grała tradycyjna, papierowa metoda 
głosowania (10 651), a BO Olkusza 
2020 cieszył się większym powodze-
niem u kobiet niż u mężczyzn (9039 
głosów pań).

Podczas poniedziałkowej pre-
zentacji wyników wiceburmistrz 
Bożena Krok, w asyście Jacka Imiel-
skiego i Michała Latosa dziękowała 
za zaangażowanie, zarówno w głoso-
waniu, jak i popularyzacji budżetu 
wśród lokalnej społeczności. Przed-
stawiciele Urzędu Miasta i Gminy 

przypomnieli również o środkach 
przeznaczonych na wcześniej wy-
cenione zadania oraz gratulowali 
autorom zwycięskich projektów. 
Najpierw ogłoszono wyniki w grupie 
zadań do 25 tysięcy złotych. Tutaj 
zwycięzców było sześciu, a najwięk-
szą ilość punktów uzyskał projekt 
polegający na zakupie i dostawie 
książek do Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz 
organizacji spotkań autorskich. Ta 
propozycja jako jedyna w tej grupie 
zdobyła ponad 3 tysiące punktów.

W grupie zadań wycenianych do 
50 tysięcy złotych triumfatorów było 
pięciu. Listę nagrodzonych otworzy-
ło zadanie z Niesułowic, a zamknęło 
ze świetnym wynikiem 3825 punk-
tów zadanie dotyczące remontu 
i doposażenia kuchni i magazynku 
w OSP Zawada.

Na koniec odbyła się prezentacja 
wyników zadań z budżetem do 100 
tys. złotych. Tutaj rywalizacja była 
największa i zarazem najbardziej 
wyrównana. Szczęście uśmiechnęło 
się do autorów sześciu projektów, 
z czego cztery dotyczą społeczności 
szkolnej i przedszkolnej. Bezapela-
cyjne zwycięstwo w tym gronie z re-
kordowym rezultatem 5563 punktów 
odnieśli za to strażacy ochotnicy 
z Osieka, którzy w następnych mie-
siącach doczekają się kolejnego eta-
pu rozbudowy swojej remizy.

Polubiliśmy wygrywanie. 
W ubiegłym roku uzyskaliśmy duże 
wsparcie mieszkańców i po cichu 
również i tym razem liczyliśmy na 
głosy. Kiedy dowiedzieliśmy się o nu-
merze zadania (nr 40 – przypomina 
redakcja) pojawiło się trochę obaw, 
aby faktycznie nie skończyć na 
ostatnim miejscu. Ostatecznie jed-
nak znowu potwierdziła się reguła: 
odwróć tabelę, Osiek na czele – mó-
wił dziękując za zaufanie Grzegorz 
Ziarno, prezes OSP w Osieku.

Lista wszystkich zwycięskich zadań w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2020:

Do 25 tys. zł
1.�(3122�pkt.)�Zakup�i dostawa�książek�do�Powiatowej�i Miejskiej�Biblioteki�Publicznej�w Olkuszu�

oraz�organizacja�spotkań�autorskich
2.�(2926�pkt.)�30�lat�Osiedla�Słowiki,�10�lat�OKS�Słowik�–�wspólne�świętowanie
3.�(1856�pkt.)�„Bezpieczny�Strażak�–�Bezpieczna�Gmina”�OSP�Żurada
4.�(1594�pkt.)�Utworzenie�sanitariatów�w remizie�OSP�w Gorenicach
5.�(1487�pkt.)�Remont�klatki�schodowej�w remizie�OSP�w Zedermanie
6.�(1398�pkt.)�„Akademia�Aktywnych”�(Szkoła�Podstawowa�Nr�5�w Olkuszu)

Do 50 tys. zł
1.�(3825�pkt.)�Remont�i doposażenie�kuchni�i magazynku�w OSP�Zawada
2.�(3695�pkt.)�Budowa�drogi�dojazdowej�w Zimnodole�na�działce�431
3.�(3050�pkt.)�Aktywni�na�Słowikach�–�ruch�to�zdrowie!
4.�(2786�pkt.)�Aktywna�tablica�w Szkole�Podstawowej�Nr�5�im.�Marcina�Bylicy�w Olkuszu
5.�(2519�pkt.)�Modernizacja�i remont�drogi�gminnej�w Niesułowicach

Do 100 tys. zł
1.�(5563�pkt.)�Rozbudowa�remizy�OSP�w Osieku
2.�(3469�pkt.)�Termomodernizacja�budynku�Przedszkola�Nr�5�w Olkuszu
3.�(3437�pkt.)�Doposażenie�obiektów�sportowo-zabawowych�przy�Szkole�Podstawowej�Nr�5�w Olkuszu
4.�(2930�pkt.)�Edu�Sport�–�strefa�edukacyjno-sportowa�w Gorenicach
5.�(2910�pkt.)�Budowa�zaplecza�parkingowego�przy�Szkole�Podstawowej�Nr�1�im.�Mikołaja�

Kopernika�w Olkuszu
6.�(2819�pkt.)�Modernizacja�pracowni�komputerowej�w Szkole�Podstawowej�Nr�6�im.�Fryderyka�

Chopina�w Olkuszu

R E K L A M A
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rabsztyn
Wiola�Woźniczko

Archeologiczne badania, za-
bezpieczenie murów, budowa 
pawilonu z kawiarnią oraz sce-
ny - tak skrócie można określić 
trwające od kilku miesięcy prace 
na zamku w Rabsztynie. Wszyst-
ko to w ramach dwóch unijnych 
projektów. Jeden z nich został 
już zakończony, realizacja drugie-
go potrwa do końca października 
przyszłego roku. Jak zmienia się 
warownia?

Latem zakończono projekt „Za-
bezpieczenie konstrukcyjne mu-
rów i ostańca skalnego na zamku 
w Rabsztynie”. Zadanie obejmowało 
wykonanie stabilizacji i zabezpiecze-
nia ostańca wapiennego pod zam-
kiem górnym, czyli: wykonanie robót 
niwelacyjnych, oczyszczenie skar-
py skalnej, wykonanie doraźnych 
prac stabilizacyjnych, wzmocnienie 
spękanych fragmentów z zastoso-
waniem stalowych kotew, oczyszcze-
nie szczelin i wypełnienie. Poza tym 
zabezpieczeniu i konserwacji uległ 
północny mur obwodowy zamku od 
ostańca skalnego do węzła bram-
nego. Wszystkie prace poprzedzone 
były odgruzowaniem dziedzińca po-
między ostańcem skalnym a murem 
obwodowym. Dzięki temu odsłonięto 
zagruzowane partie muru i ostańca. 
Roboty prowadzone były pod nadzo-
rem archeologicznym.

Realizacją inwestycji zajmowa-
ła się wyłoniona w przetargu firma 
Renowo sp. z o. o. z Jaworzna, która 
zaoferowała wykonanie prac i pię-
cioletni okres gwarancji za kwotę 
826 266,66 złotych brutto. Unijne 
dofinansowanie wynosi 500 000,00 
złotych.

Od kilku tygodni na zamku trwa 
właśnie realizacja drugiego unijnego 
projektu - „Zagospodarowanie ruin 
zamku w Rabsztynie w Gminie Ol-
kusz - stworzenie nowego produktu 
turystycznego”.

- W zamek w Rabsztynie, dzię-
ki uzyskanemu dofinansowaniu, 
inwestujemy miliony złotych. Reali-

zujemy ogromny zakres prac, który 
pozwoli zupełnie odmienić naszą 
warownię. Ona już teraz, nawet gdy 
jest zamknięta, przyciąga tłumy tu-
rystów. Po zakończeniu projektu bę-
dzie jeszcze bardziej atrakcyjna, nie 
tylko dla przyjezdnych, ale także dla 
mieszkańców. Zwiększy się potencjał 
organizacyjny imprez typu Turniej 
Rycerski, a na co dzień z pewnością 
dużym urozmaiceniem będzie możli-
wość wypicia kawy w tak ciekawym 
miejscu – komentuje olkuski bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Co teraz dzieje się na zamku? 
Jak informuje magistrat, trwają ba-
dania archeologiczne w zasypisku 
części piwnic pomiędzy północną 
ścianą pałacu, a poprzeczną ścianą, 
przy której znajdowała się klatka 
schodowa.

- Na razie badania nie przynio-
sły jakichś spektakularnych odkryć, 
gdyż archeolodzy zbadali jedynie 
warstwę współczesną zasypiska. 
W trakcie prac odkryto częściowo 
mur pałacu od strony dziedziń-
ca. Okazało się, że mur jest mocno 
uszkodzony i konieczne będzie jego 
częściowe rozebranie. Odsłonięto 
także, zasypane dotąd gruzem, frag-
menty poprzecznej ściany z klatką 
schodową. Ponieważ okazało się, że 

mury są uszkodzone, dlatego mając 
na uwadze bezpieczeństwo pracują-
cych tam osób, jak i samej budowli, 
konieczne jest wykonanie prac za-
bezpieczających. Można tylko mieć 
nadzieję, że dalsze badania arche-
ologiczne przyniosą ciekawe znale-
ziska. Przed zniszczeniem zamku 
podczas Potopu szwedzkiego sta-
rostą rabsztyńskim był bogaty ma-
gnat, kanclerz wielki koronny Stefan 
Koryciński herbu Topór. Można za-
tem przypuszczać, że wystrój pałacu 
także był bogaty. Może podczas ba-
dań archeologicznych uda się natra-
fić na jego pozostałości - opowiada 
Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik 
Wydziału Urbanistyki i Ochrony Za-
bytków olkuskiego magistratu.

Prowadzenie badań archeolo-
gicznych uzależnione jest od pogo-
dy. Przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, zakończa się one 
jeszcze w tym roku. Później będzie 
można zbudować mur oporowy sta-
nowiący zabezpieczenie konstruk-
cyjne pomiędzy poziomem części 
pałacowej a poziomem dziedzińca 
zamku dolnego. Następnym etapem 
będzie wykonanie żelbetowej płyty 
przykrywającej odsłonięte piwnice.

Na przyszły rok zaplanowano 
wykonanie stalowych schodów łą-

czących poziom patio i taras nad 
pawilonem, przebicie w południowo-
-wschodnim murze piwnic pałacu 
w celu udostępnienia piwnicy znaj-
dującej się po bramą zamku, a także 
wykonanie: zabezpieczeń, konser-
wacji oraz odtworzenia murów tej 
części pałacu wraz z zabezpiecze-
niem otworów okiennych. Jak już in-
formowaliśmy, w warowni powstanie 
podziemny pawilon, w którym mie-
ścić się będzie punkt informacyjny, 
kasa biletowa, węzeł sanitarny oraz 
kawiarnia. Projekt obejmuje też bu-
dowę strefy rekreacyjnej ze sceną, 
trawiastymi tarasami i nawierzchnią 
dziedzińca. Dzięki temu możliwa bę-
dzie organizacja tam spektakli czy 
koncertów. W zakresie prac ujęto 
również wykonanie instalacji wod-
no-kanalizacyjnej wraz z budową 
szamba poza murami zamku; in-
stalacji wentylacyjnej, grzewczej 
i elektrycznej, stolarki okiennej 
i drzwiowej w pawilonie.

- Zależy nam, aby jak najwięcej 
osób odwiedzało rabsztyńską wa-
rownię. W ramach projektu część 
zamku zostanie więc przystosowa-
na dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych, m.in. zostaną usunięte progi, 
co umożliwi samodzielny wjazd osób 
na wózkach inwalidzkich na dziedzi-
niec zamku dolnego. Poza tym jed-
na z toalet w podziemnym pawilonie 
będzie przystosowana dla osób nie-
pełnosprawnych - dodaje burmistrz 
Roman Piaśnik.

Wykonaniem projektu zajmuje 
się firma Renowo sp. z o. o. z Ja-
worzna. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to 30 października 
2020 roku.

Na ten cel gmina otrzymała  
1 709 387,32 złotych dofinansowa-
nia w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu Poddziałanie 
6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów – spr, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Wartość całego projektu to 3 114 
883,65 zł.

Zamek w Rabsztynie:  
jak zmienia się warownia?

olkusz
Piotr�Kubiczek

Uczniowie Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Olkuszu od lat ko-
rzystają ze stołówki na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolno-In-
tegracyjnego Nr 1 przy ul. Kocha-
nowskiego. Do niedawna rodzice 
mieli możliwość kupowania obia-
dów dla swoich dzieci. Teraz jest 
to niemożliwe.

Nie oznacza to jednak, że ucznio-
wie stracili możliwość zjedzenia 
w ciągu dnia ciepłego posiłku. Za-
pewnia o tym sam starosta Bogumił 
Sobczyk. U szefa powiatu interwe-
niowali nie tylko zatroskani rodzice, 
ale także radni na czele z Tomaszem 
Bargiełem, który w sprawie przywró-
cenia uczniom ZSS możliwości kupo-
wania obiadów w szkolnej stołówce 
wystosował interpelację, w której 
pisze, że: - w efekcie wejścia w ży-
cie nowelizacji ustawy o podatku od 
towarów i usług, czyli tzw. ustawy 
mającej na celu rzekome uszczelnie-
nie systemu VAT, uczniowie utracili 
możliwość kupowania obiadów na 
stołówce. Przyczyną opisanego sta-
nu rzeczy jest brak wymaganych 
porozumień pomiędzy szkołami, 
których organami prowadzącymi 
jest z jednej strony Miasto i Gmina 
Olkusz, a z drugiej strony Starostwo 
Powiatowe w Olkuszu oraz brak ka-
sy fiskalnej w Zespole Szkół Specjal-
nych.

- Wszyscy uczniowie szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych w Olkuszu mogą zjeść 
ciepły posiłek w stołówce ZSPI Nr 1 
w Olkuszu, na co jest zgoda Gmi-
ny Olkusz, właściciela kompleksu 
szkolnego przy ul. Kochanowskie-
go – uspokaja Bogumił Sobczyk. 
Starosta odnosi się jednak również 
do kwestii kupowania dodatkowych 
obiadów. - Zupełnie odmiennym 
zagadnieniem jest możliwość kupo-
wania obiadów. ZSPI Nr 1, którego 

organem prowadzącym jest Gmina 
Olkusz, jest jednostką budżetową, 
która nie może prowadzić działalno-
ści gospodarczej, a tym samym nie 
ma możliwości sprzedawania obia-
dów na zewnątrz. Szkoła nie posiada 
kasy fiskalnej – zaznacza szef powia-
tu olkuskiego.

Jednocześnie, jak wynika z in-
formacji płynących z gabinetu staro-
sty, Powiat Olkuski nie jest w stanie 
przywrócić możliwości kupowania 
obiadów na stołówce gminnej, gdyż 
tego typu działanie nie leży w jego 
kompetencji. - Aktualnie rodzice 
uczniów szkół Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Olkuszu mają możliwość 
zakupienia obiadów np. w firmie 
kateringowej, która dostarczy je na 
stołówkę Zespołu Szkolno-Przed-
szkolno-Integracyjnego Nr 1, gdzie 
mogą ten obiad spożyć. Na obecną 
chwilę, jest to jedyne rozwiązanie 
dopuszczalne przepisami prawa – 
przekonuje starosta Sobczyk.

Gospodarz powiatu odnosi się 
również do pytania postawionego 
przez radnego Bargieła, co do pod-
jętych działań do przedmiotowego 
porozumienia pomiędzy szkołami 
zlokalizowanymi w budynku przy 
ul. Kochanowskiego na osiedlu Mło-
dych.

- Obecnie brak jest podstaw 
prawnych dofinansowania przez 
Powiat Olkuski kosztów wyżywienia 
dzieci uczęszczających do szkół Ze-
społu Szkół Specjalnych w Olkuszu, 
a co za tym idzie do zawarcia poro-
zumienia w tym zakresie pomiędzy 
ZSS, a ZSPI Nr 1. Mimo tych obiek-
tywnych przeszkód Zarząd Powiatu 
w Olkuszu cały czas poszukuje roz-
wiązania, które w granicach prawa 
byłoby w stanie przyczynić się do 
zmiany zaistniałej sytuacji całkowi-
cie niezależnej od Powiatu Olkuskie-
go – kończy Bogumił Sobczyk.

Problem w 
szkolnej stołówce

Chciałby zosta Redaktorem?
Przeglądu Olkuskiego?

Jeżeli interesujesz się lokalnymi wydarzeniami,

tym co dzieje się w mie�cie, powiecie i potrafisz

o tym w ciekawy spos�� napisa� � skontaktuj się

z redaktorem naczelnym: 

dariusz.krawczyk@abmedia.com.pl
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

olkusz
Jakub�Fita

Niedawno światło dzienne uj-
rzał ranking dotyczący wydatków 
na usługi komunalne. Wskazuje 
on, iż koszty ponoszone z tego 
tytułu przez mieszkańców miast 
powiatowych znacznie wzrosły 
w stosunku do ubiegłego roku. 
Kolejna edycja zestawienia od-
powiada na pytanie, w których 
miastach jest pod tym względem 
najdrożej, a w których najtaniej. 
Jak na tym tle wypada Olkusz?

Ranking, przygotowany przez 
firmę doradczą Curulis, stanowi 
kontynuację kalkulacji rocznych 
kosztów obciążających statystyczną 
polską rodzinę. Obejmuje on podsta-
wowe usługi komunalne w 339 mia-
stach powiatowych według stanu na 
dzień 15 sierpnia 2019 roku. Anali-
zie poddanych zostało pięć obszarów: 
zaopatrzenie w wodę i odprowadza-
nie ścieków, odbiór odpadów komu-
nalnych, podatek od nieruchomości, 
komunikacja publiczna oraz strefy 
płatnego parkowania.

Kryteria oceny kosztów
Metodologia doboru danych do 

analizy pozostała niezmienna w po-
równaniu do poprzedniego roku. 
Obliczenie wydatków ponoszonych 
przez mieszkańców oparto na mo-
delu, który uwzględnia średnie zu-
życie wody i ścieków przez rodzinę, 
powierzchnię zajmowanego mieszka-
nia, częstotliwość korzystania z ko-
munikacji miejskiej oraz wjazdów 
samochodem do centrum miasta.

Zakłada on, że statystyczna pol-
ska rodzina składa się z dwóch osób 
dorosłych i dwójki dzieci. Jej człon-
kowie posiadają mieszkanie o po-
wierzchni 74 m2; zużywają rocznie 
33,3 m3 wody na osobę i wytwarzają 
taką samą ilość ścieków. Ponadto 
przez 48 godzin w roku zajmują płat-
ne miejsce do parkowania a każdy 
z jej członków 108 razy w roku ko-
rzysta z komunikacji publicznej.

Gdzie jest najtaniej  
a gdzie najdrożej?

Jak informują autorzy rapor-
tu, w ramach wskazanych obsza-
rów przeciętna rodzina mieszkająca 
w mieście powiatowym najwięcej wy-
daje na wodę i ścieki (47,14%), na-
stępnie komunikację publiczną 
(27,78%) oraz wywóz odpadów ko-
munalnych (21,61%). Co za tym 

idzie, roczne koszty w związku 
z dostawą wody i odbiorem ścieków 
wynoszą średnio 1415 zł. Korzysta-
nie z komunikacji publicznej to zaś 
koszt rzędu 834 zł. Koszty zagospo-
darowania odpadów komunalnych, 
które wzrosły aż o 30,85%, wynoszą 
w 2019 roku średnio 649 zł na rok. 
Niewielki odsetek łącznych kosztów 
stanowi z kolei opłata parkingowa 
oraz podatek od nieruchomości.

W 2019 roku po raz kolejny li-
derem zostało Miasto Kozienice. Wy-
datki na usługi komunalne wyniosły 
tam 1386,52 zł, czyli o 5,81% więcej 
niż w zeszłym roku. Najdrożej jest 
zaś w Miliczu, gdzie łączne koszty 
zwiększyły się o 37,10% i wynoszą 
obecnie 4954,83 zł. Różnica między 
najtańszym a najdroższym miastem 
kształtuje się na poziomie 3568,31 
zł. Przed rokiem było to 2600,00 zł.

Olkusz i okolice
W omawianym rankingu Ol-

kusz znalazł się na 76 pozycji. Rocz-
ne wydatki mieszkańców Srebrnego 
Grodu w zakresie analizowanych 
usług wyniosły 2604,47 zł. Stano-
wi to wzrost o niecałe 78 zł wzglę-
dem ubiegłego roku. Należy jednak 
pamiętać, że dane te obrazują stan 
z połowy sierpnia, kiedy to w naszej 
gminie obowiązywały jeszcze stare 
stawki za wywóz śmieci.

Dla uzyskania pełnego obra-
zu sytuacji postanowiliśmy jeszcze 
przeanalizować koszty, jakie pono-
szą mieszkańcy sąsiednich miast 
ujętych w raporcie. Miechów zna-
lazł się na 110 pozycji w rankingu. 
Roczne koszty usług komunalnych 
uplasowały się tam na poziomie  
2 749,98 Mieszkańcy Zawiercia pła-
cą 3 136,80 zł, co dało temu miastu 

208 lokatę. W Krakowie (miejsce 
nr 254) za to samo zapłacić trzeba 
3 351,28 zł. Koszty usług komunal-
nych w Dąbrowie Górniczej wyno-
szą 3 464,90 zł. Dwa „oczka” niżej 
– z kwotą na poziomie 3474,73 zł - 
znalazł się Chrzanów. Najdrożej jest 
w Jaworznie (331 miejsce). Roczne 
wydatki wynoszą tam 4141,17 zł.

Wnioski płynące z raportu
Z analizy materiału przygoto-

wanego przez firmę Curulis wynika, 
że najtańsze województwo w kon-
tekście usług komunalnych to wo-
jewództwo podlaskie. Najdroższym 
zaś jest województwo śląskie. Śred-
nie wydatki na usługi komunalne 
w miastach powiatowych wskazu-
ją na ogólną tendencję wzrostową, 
przy czym wydatki te rosną wraz ze 
wzrostem liczby ludności w mieście. 
Przeciętnie wartość naszego koszy-

ka usług komunalnych wzrosła zaś 

w ciągu roku o prawie 9%.

- Rozwój Polski przekłada się na 

polepszanie sytuacji nas wszystkich 

– obywateli, rodzin ale też samo-

rządów. Rozwój ten, ma swoje dwa 

oblicza. Pierwsze z nich to lepsza ja-

kość usług, z jakich przychodzi nam 

korzystać. Dotyczy to nie tylko sfery 

usług publicznych, ale wszystkich. 

Drugie oblicze to często wyższa cena, 

jaką za te usługi płacimy – czytamy 

w raporcie.

Jak informują autorzy zestawia-

nia, w 2019 roku wzrost cen dotknął 

głównie opłaty za odbiór odpadów 

oraz dostarczania wody i odprowa-

dzania ścieków. Ich zdaniem jest 

to dopiero początek prawdziwych 

wzrostów. Wyższe płace minimalne, 

droższa energia i niekorzystne ruchy 

na „rynku śmieciowym” prawdopo-

dobnie przyspieszą wzrost kosztów 

usług komunalnych w 2020 i latach 

kolejnych.

Pocieszająca jest jednak infor-

macja, że nasze zarobki rosną szyb-

ciej niż koszty usług komunalnych. 

Według wyliczeń autorów rankingu 

dochód rozporządzalny przeciętnej 

rodziny wyniósł w 2019 roku 6782 

zł. W zeszłym roku było to 5890 zł, 

co oznacza wzrost dochodu o 15%.

A jakie jest zdanie naszych 

Czytników na ten temat? – Za-

praszamy do dyskusji na www.

przeglad.olkuski.pl

Koszty życia w Olkuszu rosną

olkusz
Piotr�Kubiczek

Olkusz był gospodarzem I Wo-
jewódzkiego Turnieju Kwalifi-
kacyjnego Weteranów w sezonie 
2019/2020. Do zmagań przy sto-
łach tenisowych w hali Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w różnych kategoriach wiekowych 
przystąpiło 62 zawodników.

Uczestnicy premierowego tur-
nieju, zgodnie z regulaminem zostali 
podzieli na siedem grup w zależności 
od roku urodzenia. - Rywalizacja, 
jak to zwykle u weteranów, była nie-
zwykle zacięta i emocjonująca. Nie 
brakowało znakomitych meczów, 
długich wymian oraz spektakular-
nych punktów – relacjonuje z ramie-
nia sekcji tenisa stołowego LKS Kłos 
Sławomir Tomsia, jeden z głównych 
organizatorów imprezy.

Zmagania przeprowadzono 
w drabinkach grupowych, co za-
pewniło graczom sporo czasu spę-
dzonego z rakietkami przy stołach. 
- Trzeba przyznać, że nikt się nie 
oszczędzał. Warto także wspomnieć, 
że najstarszy uczestnik turnieju uro-
dził się w 1936 roku. Jest to dowód 
na to, że tenis stołowy w praktyce nie 
ma żadnych ograniczeń wiekowych – 
dodaje Sławomir Tomsia.

W gronie tenisistów zaliczają-
cych się już wiekowo do weteranów, 
Olkusz oczywiście również posiada 
swoich reprezentantów. I to nie by-
le jakich, o czym świadczą ostatnie 
wyniki. W najmłodszej kategorii, 
a więc w grupie graczy pomiędzy 40. 
a 49. rokiem życia na podium stanę-
ło dwóch zawodników Kłosa. Wygrał 
Rafał Skotniczny, a po brąz sięgnął 
wspomniany już Sławomir Tomsia. 
Olkuszanie mają się czym pochwalić 
biorąc pod uwagę także rozstrzygnię-

cia w grupie zawodników w wieku 
70-74 lata. Tutaj bezkonkurencyjny 
okazał się kolejny tenisista Kłosa, 
Andrzej Zalewski.

- Swego czasu obiecaliśmy, że 
nasza gościnność, jeśli chodzi o od-
dawanie zwycięstw przyjezdnym, 
kiedyś się skończy i tak też się stało 
– zaznacza z satysfakcją Tomsia.

Komplet nazwisk zawodników, 
którzy zmagania zakończyli na po-
dium poniżej. Natomiast w tym 
miejscu mamy dla Was zaproszenie 
na kolejny turniej tenisa stołowego, 
który tradycyjnie odbędzie się 11 
listopada przy ul. Wiejskiej. Będzie 
to coroczny Memoriał Henryka Swę-
dzioła. 

Wyniki I Wojewódzkiego Turnieju 
Kwalifikacyjnego Weteranów:

Kat. 40-49 lat:
1 m. – Skotniczny Rafał (LKS Kłos Olkusz)
2 m. – Dąbrowski Damian (LKS Polonia 
Wilczkowice)
3 m. – Tomsia Sławomir (LKS Kłos Olkusz)

Kat. 50-59 lat:
1 m. – Pushkarov Konstyantyn (UKS 
„Villa Verde” Olesno)

2 m. – Świrk Robert (TKS Opoka Trzebinia)
3 m. – Kieroński Adam (UKS „Villa 
Verde” Olesno)

Kat. 60-64 lat:
1 m. – Szatko-Nowak Jolanta (UKS 
Jola Kraków)
2 m. – Wójtowicz Wojciech (Tarnów)
3 m. – Miśkowiec Jerzy (LKS 
Dobrzanka Dobra)

Kat. 65-69 lat:
1 m. – Mrózek Jan (LKS Dobrzanka 
Dobra)
2 m. – Filipowicz Lesław (Bochnia)
3 m. – Kupiniak Antoni (Oświęcim)

Kat. 70-74 lat:
1 m. – Zalewski Andrzej (LKS Kłos 
Olkusz)
2 m. – Pawłowski Roman (Kęty)
3 m. – Opiela Bronisław (UKS 
Królewski Biecz)

Kat. 75-79 lat:
1 m. – Wrzeszcz Leon (Chrzanów)
2 m. – Drabek Kazimierz (Oświęcim)

Kat. pow. 80 lat:
1 m. – Hnyda Adam (Świerklaniec)
2 m. – Reterski Michał (Ustroń)
3 m. – Bula Karol (Radzionków)

Tenisowi weterani  
przy stołach

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD 
„Nad Białą Przemszą” jest jednym z głównych 
działań stowarzyszenia. Dlatego też LGD in-
formuje o zrealizowaniu projektu grantowego 
pt. „Stworzenie oraz rozwój infrastruktury 
służącej aktywizacji mieszkańców obszaru 
LGD Nad Białą Przemszą i zapobieganiu ne-
gatywnym zjawiskom w sferze społecznej”. 
Jeszcze niedawno w Starostwie Powiatowym 
w Olkuszu miało miejsce uroczyste podpisanie 
umów o powierzenie grantu z przedstawiciela-
mi organizacji pozarządowych z obszaru dzia-
łania LGD „Nad Białą Przemszą”, a już dziś 
organizacje te mogą pochwalić się rezultatami 
projektu. 

Celem projektu grantowego było stworze-
nie warunków do aktywizacji mieszkańców 
obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą” 
poprzez modernizację infrastruktury służącej 
aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i za-
pobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze 
społecznej. 

W ramach projektu grantowego zrealizo-
wano 6 zadań na łączną kwotę 187 938 00 zł.

W wyniku pozyskania środków  za pośred-
nictwem LGD „Nad Białą Przemszą” zrealizo-
wano następujące zadania:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucinie 

Dużym – „Rozwój infrastruktury remizy 
strażackiej w Bogucinie Dużym służącej 
aktywizacji lokalnych mieszkańców”.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku – 
„Zmodernizowana infrastruktura budynku 
OSP Osiek na rzecz aktywizacji społecznej 
na rzecz aktywizacji społecznej Osiek.”

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Glanowie – 
„Remiza w Glanowie jako miejsce aktywi-
zacji społeczności lokalnej”.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórowej 
– „Wspólne działania – wspólna przestrzeń 
w remizie OSP w Zagórowej”.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu 
– „Strażacka scena sposobem na powrót 
do tradycji”,

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnodo-
le – Modernizacja bazy świetlicowej i roz-
szerzenie oferty rekreacyjno- kulturalnej 
w Zimnodole. 

Dzięki środkom fi nansowym, które były 
przewidziane na realizację Strategii Rozwo-
ju Lokalnego Kierowanego przez Społecz-
ność (LSR), wyremontowano pomieszczenia, 
doposażono kuchnie w sprzęt gastronomiczny, 
sale w nowe stoły i krzesła oraz zakupiono 
nowy sprzęt audio. Nowoczesna infrastruktu-
ra pozwala na organizację spotkań oraz zajęć 
o różnej tematyce, które pozwalają na atrak-
cyjny sposób spędzania wolnego czasu.

Serdecznie gratulujemy!

Projekty pierwszych 
grantobiorców zrealizowane!
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Ogólnopolski Tydzień Karie-
ry to coroczne działania mające 
na celu inspirowanie lokalnych 
inicjatyw na rzecz rozwoju porad-
nictwa zawodowego. Za obchody 
tego wydarzenia w Olkuszu był 
odpowiedzialny Powiatowy Urząd 
Pracy. Przez dwa dni młodzi lu-
dzie usłyszeli wiele o pasji, pro-
fesji i powołaniu. Uczniowie mieli 
także możliwość prezentacji swo-
ich talentów.

Główne obchody OTK pod nazwą 
„pasja, profesja, powołanie...” zapla-
nowano na piątek, jednak już dzień 
wcześniej odbyły się dwa wydarzenia 
towarzyszące. W Zespole Szkół Nr 
3 w Olkuszu uczniowie „Ekonomi-
ka” wzięli udział w ciekawej prelek-
cji dotyczących nowych rozwiązań 
technologicznych pn.”Europa – 
możliwości edukacyjne i zawodowe”, 
natomiast w budynku PUP spotkali 
się najmłodsi kucharze, którzy pod 
czujnym okiem eksperta w osobie 
mistrza w swoim fachu Łukasza 
Szlęzaka stali się uczestnikami ju-
niorskiego Master Chefa. W mgnie-
niu oka na trzech stanowiskach 
powstały smakołyki, a jurorzy mieli 
na tyle trudne zadanie, że nagrodzi-
li wszystkie trzy zespoły z Akademii 
Przedszkolaka.

Drugiego dnia Ogólnopolskie-
go Tygodnia Kariery w powiecie ol-
kuskim w Miejskim Domu Kultury 
odbyła się uroczysta gala, podczas 
której młodzi ludzie nie tylko pre-
zentowali swoje kabaretowe umiejęt-

ności, ale także mieli niepowtarzalną 
okazję, aby spotkać się z przedsta-
wicielami wielu zawodów. Tancerze, 
trenerzy personalni, doradcy oso-
biści z branży HR, floryści, kowa-
le, ratownicy medyczni, strażacy, 
policjanci – wszyscy służyli swoim 
doświadczeniem i inspirowali słu-
chaczy do działania. Dużo mówiło 
się też o marzeniach i dążeniu do 
nich. Padło również wiele zapewnień, 
że sukces jest na wyciągnięcie ręki, 
ale za każdym razem musi on zostać 
poparty zaangażowaniem i ciężką 
pracą.

- Wierzymy, że to nasze spotka-
nie będzie dla Was natchnieniem 
i motywacją do działania. Każdy 
z Was ma czystą kartę i to od Was 
zależy, jak ją zapiszecie – mówiła do 
widowni Małgorzata Postołek, wice-
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Olkuszu.

Młodzież, która skorzystała z za-
proszenia na galę sama przygotowa-
ła skecze dotyczące prezentowanych 
zawodów. Było zabawnie i jak to 
w skeczach, często na opak do trud-
nej codzienności trudniących się da-
ną profesją. Rafał Lebiest – niegdyś 
tancerz, a teraz koordynator Szkoły 

Tańca Wena przekonywał, że tytuło-
we „3P” - pasja, profesja, powołanie 
w drodze do sukcesu musi zostać 
poparte kolejnymi trzema „P” - pre-
dyspozycją, pracą i pokorą. W po-
dobnym tonie o swoim podążaniu 
do zawodowych celów mówili choćby 
Izabela Bierlet – HR Manager, flo-
rystka Elżbieta Kiszka, czy kapitan 
Karol Żaba z Państwowej Straży 
Pożarnej. Prelegenci przekonywali 
również, że nie wolno zamykać się 
na inne profesje. Trenerka perso-
nalna Marcelina Szumera skończyła 
prawo, a zdecydowała się na pra-
cę w siłowni i udział w zawodach 

sportowych, gdzie liczy się przede 
wszystkim praca mięśni i znajomość 
swojego ciała, a nie paragrafów. 
Swoje predyspozycje i ciężką pracę 
zaprezentowały uczennice Olku-
skiej Szkółki Baletowej pod czujnym 
okiem swojego trenera Piotra Kor-
pusika. Nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli zawodów, którzy łączą ze 
sobą pasję, powołanie oraz poświę-
cenie, aby każdego dnia walczyć ze 
„złem tego świata”. O ciężkiej pra-
cy opowiadali ratownik medyczny 
Rafał Kania oraz młodszy aspirant 
Komendy Powiatowej Policji w Olku-
szu Marika Guzik-Gajda. Wszyscy 
jednakowo mocno podkreślali, że 
najważniejsza przy wyborze doro-
słej drogi powinna być pasja i wybór 
działalności, która sprawia radość 
oraz daje dużo satysfakcji.

Za słowami poszły także czyny. 
Część z przedstawicieli prezento-
wanych profesji do Domu Kultury 
przyjechała ze swoimi narzędziami 
pracy, a kowal Jacek Włodarczyk 
na parkingu rozstawił nawet swoją 
kuźnię.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to 
wydarzenie organizowane od 2009 
roku z inicjatywy Stowarzyszenia 
Doradców Szkolnych i Zawodowych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Od począt-
ku swojego istnienia akcja ukierun-
kowana jest na promocję rozwoju 
zawodowego i przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi. Ważne w niej 
jest również podkreślenie roli do-
radztwa zawodowego w planowaniu 
indywidualnej kariery zawodowej. 
Honorowy Patronat nad tegoroczną, 
XI edycją OTK w powiecie olkuskim 
objął starosta Bogumił Sobczyk, 
a patronat medialny sprawował 
Przegląd Olkuski. Organizatorem 
przedsięwzięcia był natomiast Po-
wiatowy Urząd Pracy w Olkuszu.

- Dziękujemy młodzieży, dorad-
com, ekspertom i wszystkim spon-
sorom, dzięki którym nasze obchody 
mogły być tak efektowne. Jesteśmy 
wdzięczni, ale i gotowi do podej-
mowania nowych wyzwań i przede 
wszystkim inspirowania do podjęcia 
kreatywnych działań w dążeniu do 
osiągania swoich zawodowych celów 
– podsumowuje wicedyrektor PUP 
Małgorzata Postołek.

Kolejna edycja Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery już za rok!

olkusz
Piotr�Kubiczek

W miniony wtorek na olku-
skim rynku odbył się coroczny 
finał akcji przeciwko pijanym 
kierowcom „No promil – No pro-
blem!” Młodzież szkolna wzięła 
udział w happeningu, który za-
kończyło wspólne odtańczenie ra-
dosnej belgijki.

- Przez taniec wyrażamy swoją 
dezaprobatę dla kierowców, którzy 
siadają za kółkiem pod wpływem 
alkoholu. Dzisiejszym wydarzeniem 
mówimy stanowcze NIE wszystkim 
tym, którzy przez lekkomyślność na-
rażają ludzkie życie oraz udowadnia-
my, że można się dobrze bawić bez 
używek – mówi Bogusława Lasota, 
Główny Specjalista ds. Profilaktyki 

i Przeciwdziałania Uzależnieniom 
w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz.

Głównym celem kampanii spo-
łecznej „No promil – No problem!” 
jest ograniczenie liczby kierowców 
prowadzących pojazdy pod wpły-
wem środków psychoaktywnych 
oraz zmiana społecznego nastawie-
nia wobec pijanych osób siadają-
cych za kierownicą. Chodzi przede 
wszystkim o wzmocnienie krytycznej 
postawy u pasażerów pojazdów, któ-
rych kierowca wzbudza wątpliwości 
co do stanu trzeźwości oraz u przy-
padkowych przechodniów, będą-
cych świadkami próby prowadzenia 
pojazdów mechanicznych przez in-
nych, będących po spożyciu niedo-
zwolonych podczas jazdy środków.

Niestety, pomimo licznych kam-
panii w mediach i apeli służb mun-
durowych, grono potencjalnych 

zabójców wsiadających po spożyciu 
alkoholu do swoich aut wcale się nie 
zmniejsza. Z raportu Europejskiej 
Rady Bezpieczeństwa Transportu 
wynika, że kierowanie samochodem 
pod wpływem alkoholu jest jed-
ną z czterech głównych przyczyn 
śmiertelnych wypadków drogowych 
w Unii Europejskiej. Statystyki nie 
napawają optymizmem. Wynika 
z nich, że każdego roku blisko 128 
tysięcy kierowców zostaje zatrzy-
manych za jazdę na „podwójnym 
gazie”. W ubiegłym roku tylko na 
terenie powiatu olkuskiego poli-
cjanci odnotowali 888 wypadków, 
w których śmierć poniosło 8 osób, 
a 113 zostało rannych. Części z nich 
z pewnością dało się uniknąć, gdyby 
kierowcy mieli większą wyobraźnię.

Mundurowi przypominają rów-
nież, że u mężczyzny o wadze 70 kg, 

który wybił jedno piwo, zawartość 
alkoholu we krwi może przekroczyć 
pół promila (oczywiście każdy or-
ganizm inaczej reaguje na alkohol, 
ale eksperci przyjmują, że tuż po 
wypiciu jednego piwa, stężenie alko-
holu we krwi wynosi średnio około 
0,26 promila). W Polsce osoba, któ-
ra prowadzi samochód w stanie po 
spożyciu alkoholu, co oznacza 0,2-
0,5‰ alkoholu we krwi, popełnia 
wykroczenie i naraża się na utratę 
uprawnień do kierowania pojaz-
dem oraz karę grzywny lub aresztu. 
Oprócz tego, jeśli w takiej sytuacji 
spowoduje kolizję, będzie musia-
ła samodzielnie pokryć koszty od-
szkodowania. Jeszcze poważniejsze 
konsekwencje czekają kierowcę sia-
dającego za kierownicą w stanie nie-
trzeźwości (powyżej 0,5‰ alkoholu 
we krwi). Wtedy jego czyn określany 

jest już jako przestępstwo i grozi za 
to do dwóch lub jeśli dana osoba 
była już za to skazana – do pięciu 
lat więzienia, nie mówiąc już nawet 
o konsekwencjach wynikających ze 
spowodowania ewentualnego wy-
padku. Jedno piwo to 3 godziny re-
generacji organizmu, pół litra wódki 
to aż 24 godziny. Dobre samopoczu-
cie nie jest tutaj żadnym wykład-
nikiem. Warto także pamiętać, że 
jazda w stanie po spożyciu alkoholu 
grozi utratą prawa jazdy, 10 punkta-
mi karnymi, grzywną finansową oraz 
kosztami odholowania pojazdu na 
płatny parking. Być może to przemó-
wi do rozsądku.

Jak zwykle podczas finału kam-
panii „No promil – No problem!” 
w Olkuszu, uczestnicy happeningu 
głośno wyrażali swój sprzeciw dla 
pijanych kierowców. Mówiono o tym 

ze sceny, a hasła ogólnopolskiej ak-

cji znalazły się też na ręcznie robio-

nych transparentach. W wydarzenie 

zaangażowali się również policjanci, 

strażacy, strażnicy miejscy oraz wła-

ściciele szkół nauki jazdy. Wszyscy 

na sygnale i przy dźwiękach klak-

sonów wykonali wokół rynku rundę 

honorową.

Nie mogło zabraknąć też tra-

dycyjnego tańcu radości – belgijki. 

Powstało wielkie, roztańczone koło, 

w którym znalazło się kilkaset mło-

dych osób. Wszyscy bez wyjątku dali 

dobry przykład zabawy bez używek. 

Oby wykonana praca nie poszła na 

marne. Przygotowaliśmy fotorelację 

z wtorkowego happeningu. Zapra-

szamy do naszej galerii zdjęć!

Stanowcze NIE dla pijanych kierowców

Ogólnopolski Tydzień Kariery – z pasją do celu!

SponSorzy i partnerzy:  
zGH „Bolesław”, BoLSpeD Sp. z o.o. Bukowno, ŁUKa – Łukasz Szlęzak, 

pSS SpoŁeM olkusz, piekarnia eMK, przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w olkuszu, Da Grasso – pizzeria olkusz, ipn - Michał 

Masłowski, De FaCto, Karczma BiDa, MoK olkusz, zespół Szkół nr 3 
w olkuszu, opoka Spółdzielnia Socjalna, F.H.U. „rydzyk” zofia rydzyk, 

proBiznes, Hr passion.
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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 

BADANIA SPORTOWCÓW 
Barbara Banyś – badania sportowców, kandyda-
tów do służb mundurowych, kierowców kategorii 
A, B, C, konsultacje neurologiczne, rehabilitacyjne, 
orzecznictwo, tel: 600-00-99-42. 

CHIRURG 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja tele-
foniczna 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. Reje-
stracja 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 

Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna / 
Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy brzusznej, 
tarczycy, USG dopplerowskie naczyń krwiono-
śnych szyi, jamy brzusznej, kończyn dolnych i 
górnych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.

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

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. Laser – usuwanie zmian skórnych, 
leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 
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, proktolog, 
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. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30. 

CHIRURG DZIECIĘCY 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: 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 żyla-
ków. 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 Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 62 61 731. 

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumatolog. 
Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw 
szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 
480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamien-
nie wtorki). 

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze boga-
topłytkowe, 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. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
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. 
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad Ban-
kiem, 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.Rejestracja Tel. 
32 645 44 70 pon. – pt. 10.00 – 19.00, sob. 9.00 
– 13.00. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej – 
dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirurgia, 
badanie i usuwanie znamion barwnikowych, pełny 
zakres dermatologii estetycznej – botox, kwas 
hialuronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 - 
odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470, 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 
Dermatolog Zofia Latała-Otrębska, specjalista. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 
11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. Gabinet 
PONOWNIE CZYNNY od 2 września. 
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. 

DIABETOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. Tel. 
32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 

DIETETYK 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety: 
odchudzające, w alergiach, bezglutenowa, 
w chorobach i inne. Tel. 32 62 61 731. 

Gabinet Psychodietetyczny. Budynek SALUD 
(przeniesiony Eskulap) pok. nr 1 przy ul. K. K. 
Wielkiego 110 w Olkuszu. Tel. 509 628 028,  
www.justynabrzezinska.pl

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

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na bezpłatne 
pobyty w celu poprawy stanu zdrowia 
i samodzielności. Dzienny Dom Opieki Medycznej 
„Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego nr 86. Więcej 
informacji można uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 
606 114 901, 600 342 549.

ENDOKRYNOLOG 
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl. 

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

GIMNATYKA 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.

Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, kom-
pleksowe prowadzenie ciąży, USG ginekologiczne, 
profilaktyka nowotworowa, leczenie zachowaw-
cze nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, 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. 

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

Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 9:00‒12:00. 

KARDIOLOG 
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje 
wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 
796 797 112. 

CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731. 

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 kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. 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 kardio-
log, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo serca, 
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsultacje. 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 okresowe. 
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 dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30. 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). Tel. 506 
312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt. i pt. 17‒19. 
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji, 
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel. 
32 62 61 731. 

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 medycyny 
estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 13. 
www.chirurgiaolkusz.pl 

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. med., 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3, Tel. 501 310 050. 

MEDYCYNA NATURALNA 
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura ucha, 
refleksologia terapeutyczna stóp, masaż, bańka 
próżniowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet 
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 Olku-
szu. Gabinet neurochirurgiczny. Tel. 32 62 61 731.
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
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.
Wojciech Kukier. Centrum Medyczne S5, ul. K. K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 62 
22, www.cms5.pl 

NEUROLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści neurologii. 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 
Gręda Jolanta specjalista neurolog. Poniedziałek 
15.30 – 17.00, rejestracja tel. 32 645 44 70. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego 64.
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.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
Aby usunąć zaćmę na NFZ „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
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech 
Banyś Specjalista Chorób Oczu 
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 
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, niedo-
widzenie, 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, przy-
padki pilne 508 177 970. 
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe badanie 
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 badanie 
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 Olku-
szu. Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 
731. 
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjali-
sta medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 505 
988 780. 
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci 
zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów 
biodrowych, 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. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, 
EKG, HOLTER.  Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.com/
lekarzolkusz 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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

1.11.2019	 Piątek	(Wszystkich	Świętych) ul. Nullo 2

2.11.2019	 Sobota	 ul.	Mickiewicza	7

3.11.2019	 Niedziela	 ul.	K.K.	Wielkiego	24

4.11.2019	 Poniedziałek	 al.	1000-lecia	2B

5.11.2019	 Wtorek	 ul.	Rabsztyńska	2

6.11.2019	 Środa	 ul.	K.K.	Wielkiego	60

7.11.2019	 Czwartek	 ul.	Piłsudskiego	22
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

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, pedi-
cure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 
5. Tel. 698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp. 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta Gestalt, superwizor psychotera-
pii. Badania psychologiczne, psychoterapia, kon-
sultacje. Tel. 791 918 888. 
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, 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, psy-
choterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. Czw. 
14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. Kraków, 
ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13, pt. 
15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl 

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

REHABILITACJA 
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Mar-
libo- Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731.

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. Gabinet: Dworska 
19a.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. Tera-
peuta 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. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627. 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan 

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, SM. 
Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty domowe. 
Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl 

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Tel. 32 62 61 731. 

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. Specja-
lista 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- -Wój-
cicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18. Tel. 32 645 
00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18. 

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. 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 tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyjmuje 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 9-11. 

TRYCHOLOG 
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3. 

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. Mikrodermabrazja, pilingi 
lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, 
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, ujędrniające 
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, endermologia, zamykanie naczy-
nek, makijaż permanentny, manicure hybrydowy, 
tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pielęgnacyjne 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 

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. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specjalista 
radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro (winda). Reje-
stracja 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 brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłon-
nych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifi-
kacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja 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

Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICARabat 40 zł

lek. med. Witold Serafin

dr n. med. Miros³awa Buczynowska

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 11/18

Konsultacje chirurgiczne
Chirurgiczne leczenie schorzeń przewodu 

pokarmowego, jelita grubego i odbytnicy (proktologia). 
Operacje laparoskopowe kamicy pęcherzyka 

żółciowego, przepuklin. Leczenie żylaków 
kończyn dolnych, pajączków (operacje, skleroterapia). 

Diagnostyka przewodu pokarmowego.

00Przyjmuje: poniedziałek, piątek od 17

Po wcześniejszej rejestracji
tel.: 32 643 32 12, 606 327 510

Rejestracja tel.: 604 410 240

Specjalista chirurgii ogólnej

Konsultacje ortopedyczne i urazowe narządu ruchu.
Leczenie schorzeń kręgosłupa (farmakoterapia 

i rehabilitacja - metoda McKenzie, leczenie operacyjne), 
leczenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego 

zachowawcze i operacyjne (artroskopia).
USG NARZĄDU RUCHU.

00 00Przyjmuje: wtorek 17 -19

SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG

NEUROORTOPEDA

mgr REHABILITACJI

GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
mgr Ewa Janiszewska

Certyfikowany Sp. Psychoterapii Uzależnień
przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28

tel. 694 839 534
konsultacje oraz leczenie młodzieży i dorosłych

P S Y C H O T E R A P I A

U Z A L E Ż N I E Ń
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02 listopada
 ǧ 17:00�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)
 ǧ 19:30�Boże�Ciało�(2D�PL)

03 listopada
 ǧ 17:00�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)
 ǧ 19:30�Boże�Ciało�(2D�PL)

04 listopada
 ǧ 17:00�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)
 ǧ 19:30�Boże�Ciało�(2D�PL)

05 listopada
 ǧ 17:00�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)
 ǧ 19:30�Boże�Ciało�(2D�PL)

08 listopada
 ǧ 17:00�Czarownica�2�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Czarownica�2�(2D�NAPISY)

31 października
 ǧ 15:30�Czarownica�2�(2D�DUBBING)

 ǧ 16:45�Wojna�o�prąd�(2D�PL)
 ǧ 17:45�Czarownica�2�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:45�Czarownica�2�(2D�NAPISY)
 ǧ 21:00�Boże�Ciało�(2D�PL)

02 listopada
 ǧ 14:00�O�Yeti!�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45�Czarownica�2�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�O�Yeti!�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:45�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Obywatel�Jones�(2D�NAPISY)

03 listopada
 ǧ 14:00�O�Yeti!�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45�Czarownica�2�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�O�Yeti!�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Obywatel�Jones�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:45�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)

05 listopada
 ǧ 16:00�O�Yeti!�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)

 ǧ 19:45�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Obywatel�Jones�(2D�NAPISY)

06 listopada
 ǧ 16:00�O�Yeti!�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Obywatel�Jones�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:45�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)

07 listopada
 ǧ 16:00�O�Yeti!�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Ikar.�Legenda�Mietka�Kosza�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:45�Zombieland:�Kulki�w�łeb�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Obywatel�Jones�(2D�NAPISY)

31 października
 ǧ 17:00�Wykład�w�ramach�Olkuskiego�UTW
 ǧ 19:30�Maraton�Grozy�w�kinie�„Zbyszek”�

06 listopada
 ǧ 08:30�oraz�11:30�„Lekcja�w�kinie”�

07 listopada
 ǧ 17:00�Wykład�w�ramach�Olkuskiego�UTW

31 października
 ǧ 16:00�-�17:00�Książkowe�Ekspresje

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

07 listopada
 ǧ 17:00�XIX�Olkuskie�Zaduszki�Jazzowe

08 listopada
 ǧ 17:00�XIX�Olkuskie�Zaduszki�Jazzowe

09 listopada
 ǧ 17:00�XIX�Olkuskie�Zaduszki�Jazzowe
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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.

Ogłoszenia  
drobne  
już od  

2,76 zł*
*cena�netto,�do�40�znaków.

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

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 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.

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

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

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

 ǧ 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  POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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. Rabsz-
tyńska (pod przedszkole, gabinety 
lekarskie, biura, sklep, mieszkania 
pracownicze). Tel.(509)020901.

PRaCa
 ǧ  Umyję okna. Tel.(514)908906.
 ǧ  Przyjmę do biura spedytora 

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

 ǧ  Przyjmę kierowcę na trasy 
międzynarodowe, C+E, stałe kursy, 
trasy powtarzalne, praca na chłodni. 
System tygodniowy -wyjazd i zjazd. 
Tel.(728)529145. 

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

 ǧ  Zatrudnię kierowcę kat. C+E.  
Tel.(600)445701.

 ǧ  Mężczyzna, prawo jazdy kat.C 
szuka pracy. Tel.(730)169517.

 ǧ  Zatrudnię mechanika samocho-

dowego. Tel.(604)503205.

RóżNe

 ǧ  Stoisko nr 3 zaprasza na jesienne 

zakupy! W ofercie: nowe wzory 

dżinsów, sztruksy, spodnie ocieplane, 

rozmiary do 140 cm w pasie, kurtki 

przejściowe od m do 8 xl, ceny niższe 

niż w internecie. Targowisko ul. 

Sławkowska, wt. pt. i sob. do 14.00.
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Wady postawy - str. 2

Botoks - silna trucizna czy lek na zmarszczki - str. 5

Borelioza - dżuma naszych czasów - str. 8

Zdrowie i Uroda
D O D A T E K   T E M A T Y C Z N Y
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WADY POSTAWY 
Rozwój „cywilizacji komputero-

wej”, długotrwałe siedzenie w  ław-
kach, dźwiganie ciężkich tornistrów 
oraz nawykowe przyjmowanie takich 
samych pozycji ciała sprzyja roz-
wojowi wad postawy u  dzieci. Co 
nazywamy wadą postawy? To nic 
innego jak odchylenie od prawidłowej 
postawy ciała. Wczesne rozpoznanie 
pozwoli na szybsze i skuteczniejsze 
reagowanie, w przypadku wątpliwo-
ści należy wybrać się z  dzieckiem 
do ortopedy lub fizjoterapeuty, który 
po konsultacji dobierze odpowiednią 
metodę rehabilitacji.
Najczęstsze wady dotyczące tułowia są to 
skrzywienia kręgosłupa a fachowo- SKOLIOZA.

Czym jest SKOLIOZA?
Jest to trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgo-
słupa, które ujawnia się głównie u dzieci.
Przyczyny skoliozy mogą być różne, ale więk-
szość z nich jest nieznanego pochodzenia, czyli 
skoliozy idiopatyczne.

WIDOCZNE OBJAWY SKOLIOZY:
- wygięcie kręgosłupa na bok,
- bark uniesiony po jednej stronie,
- asymetria trójkątów taliowych, 
- przesunięcie jednego z bioder ku górze i do przodu,

- garb żebrowy (widoczny w skłonie w przód),
- wał lędźwiowy.

PODZIAŁ SKOLIOZY ZE WZGLĘDU 
NA WIEK:
- skolioza wczesnodziecięca od ½ do 3. roku życia, 
- skolioza dziecięca od 3. do 8. roku życia, 
- skolioza młodzieńcza występuje w  okresie 
pokwitania. 

PODZIAŁ SKOLIOZY ZE WZGLĘDU 
NA ILOŚĆ ŁUKÓW:
- jednołukowa,
- dwułukowa,
- lub wielołukowa.

PODZIAŁ SKOLIOZY ZE WZGLĘDU 
NA KĄT SKRZYWIENIA wg GRUCY 
(przy wykorzystaniu metody diagnostycznej 
COOBA)
- I stopień - od 30. stopni, 
- II stopień - od 30. stopni do 60. stopni,
- III stopień - od 60. stopni do 90. stopni,
- IV stopień - powyżej 90. stopni.
LECZENIE skoliozy zależne jest od postaci jej 
zaawansowania. Bardzo istotne jest wczesne 
wykrycie wady i podjęcie intensywnej rehabilitacji. 
W  głębszych skoliozach, gdy kąt skrzywienia 
przekracza 20 stopni kąta Cobba konieczne jest 
oprócz ćwiczeń dobór gorsetu ortopedycznego. 
W przypadku, jeżeli skolioza jest bardzo zaawan-
sowana stosuje się leczenie operacyjne. 

Bardzo częsty problem dotyczący wad kończyn 
dolnych u dzieci. 
KOLANKA SZPOTAWE (jak litera o) - nóżki dziecka 
są wygięte na zewnątrz, czyli odchylone na boki, 
kolanka nie stykają się ze sobą, stopy natomiast 
skierowane są w stronę wewnętrzną.
KOLANKA KOŚLAWE (jak litera X). Jest to 
sytuacja, gdy uda i stopy dziecka są wyraźnie 
odchylone na zewnątrz w  stosunku do kolan. 
Kolanka stykają się ze sobą a  odległość stóp 
od siebie przekracza 4-5 centymetrów – wtedy 
mówimy o koślawości kolan.
PŁASKOSTOPIE – do 4. roku życia płaskie stopy 
są zjawiskiem fizjologicznym. Jeśli jednak po 
tym czasie wklęśnięcie w nich nie zacznie się 
pojawiać mówimy o płaskostopiu, które wymaga 
ćwiczeń korekcyjnych. 

Pamiętajmy, że postawa ciała ulega najwięk-
szym zmianom w  okresie szybkiego wzrostu 
(okresy krytyczne), gdy odruchy postawy nie 
nadążają za szybko zmieniającymi się propor-
cjami poszczególnych części ciała, dlatego też 
normy dorosłego nie można stosować do oceny 
postawy dziecka. 
Prawidłowo wysklepione stopy oraz krzywizny 
fizjologiczne kręgosłupa powodują, że nasze 
ciało ma odpowiednią amortyzację i  solidne 
zabezpieczenie przed różnymi deformacjami 
i przeciążeniami w przyszłości. 

„Ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej kon-
strukcji oraz dziełem sztuki”. 

Leonardo Da Vinci

Źródło: autor mgr fizjoterapii Dominika Dudek

Jesień w kosmetologii
- polecane zabiegi

Rumieniąca się twarz i poszerzone na-
czynka to defekt, który dodaje nam lat i krę-
puje. Ważne, że radzimy sobie z tą niedosko-
nałością. Zamykanie rozszerzonych naczynek 
metodą IPL- to się da zrobić. Zabieg należy do 
bezpiecznych sposobów radzenia sobie z pro-
blemem powierzchownych, rozszerzonych, 
małych naczyń, „pajączków”, rumieńców oraz 
nadmiernej reaktywności naczyń. Z reguły 
potrzeba serii zabiegów, w zależności od ilo-
ści, średnicy i koloru naczyń oraz głębokości 
ich położenia. Najlepszy czas dla tego zabiegu 
to jesień i wiosna, czas stabilnych temperatur. 
Chociaż można skorzystać z zabiegów rów-
nież zimą z zastrzeżeniem, że po zabiegu skó-
ra musi mieć tzw. ”dobrostan tempraturowy” 
co stanowi o powodzeniu tego zabiegu Nie 
czekajcie, aż będzie bardzo źle, im mniejsze 
zmiany tym szybszy i efektywniejszy sukces 
zabiegu laserowego zamykania naczynek.  To 
czas aby pozbyć sie rozszerzonych naczynek 
i brzydkiego czerwonego rumienia na twa-

rzy, zminimalizować zaczerwienienie nosa. 
System IPL charakteryzuje się jednolitym roz-
kładem impulsu, co zwiększa bezpieczeństwo 
zabiegu i wyposażony jest w technologię 
chłodzenia kontaktowego naskórka w trakcie 
zabiegu, nie wymaga znieczulenia, nie wyma-
ga rekonwalescencji. Zabieg redukowania na-
czynek na twarzy jest podzielony na kilka eta-
pów. Małe zmiany można usunąć już podczas 
jednego zabiegu. Duże naczynka wymagają 
większej ilości zabiegów. Warto jednak pa-
miętać, że zabieg ten  może złagodzić również 
inne dolegliwości dermatologiczne takie jak 
trądzik różowaty oraz tzw. nerwicę naczynio-
-ruchową czyli rumień powstajacy najczęściej 
pod wpływem emocji. Zabieg wymaga duże-
go doświadczenia.

Depilacja laserowa LIGHT SHEER jest 
najskuteczniejszą metodą od wielu lat, wy-
korzystywaną do likwidacji niechcianego 
owłosienia z różnych miejsc ciała. Zacznij te-
raz aby na lato cieszyć się gładką skórą: bez 
podrażnień, bez golenia. Gładkość czyni cuda. 
Zarost na twarzy u Pań nie jest ozdobą, aby 
się z tym problemem rozprawić na długo 
polecana jest depilacja laserowa light sheer. 
Tego typu depilacja laserowa robiona jest nie 
tylko na nogach gdzie włosy często wrastaja 
po goleniu lub depilacji woskiem. Zabieg de-
pilacj przynosi ulgę w okoliach pach i bikini, 
gdzie skóra po goleniu usiana jest stanami 
zapalnymi i podrażnioną skórą, czy innych 
cześciach ciała gdzie rośnie nam niechciane 

owłosienie. Depilacja laserowa Light Sheer 
robiona jest  również na twarzy, jest doskona-
łym rozwiązaniem dla kobiet borykajacych sie 
z tym krępującym defektem. Pamiętajcie, że 
włosy siwe nie depilują się laserowo czyli im 
szybciej tym lepiej. Pora od jesieni do lata jest 
bardzo odpowiednim czasem aby zacząć ten 
cykl zabiegów.Laserowa depilacja zbędnego 
owłosienia – laser diodowy Light Sheer jest 
obecnie najnowocześniejszym i najlepszym 
urządzeniem do depilacji laserowej dla kobiet 
i mężczyzn na świecie. Jest metodą bezpiecz-
ną, bezinwazyjną i dającą gwarancję trwałej 
skuteczności.

W Centrum Kosmetologii Estetycznej 
dokładam wszelkich starań by z mojego ga-

binetu wszyscy wychodzili zadowoleni. Bez-
pieczeństwo zabiegów to dla mnie absolutny 
priorytet. Postaw na 100% bezpieczeństwa 
– wybierz Centrum Kosmetologii Estetycznej 
w Olkuszu. Posiadam presti żowy certyfi kat 
jakości usług potwierdzający bezpieczeństwo 
wykonywanych zabiegów  laserowych, dosko-
nałe wykształcenie oraz najwyższy standard 
obsługi klienta. Wieloletnia praktyka zawodo-
wa, bezpieczeństwo, higiena i skuteczność to  
moja wizytówka.

Do miłego zobaczenia 

mgr Danuta Chodorowska kosmetolog
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LECZENIE TLENEM

Tlen to podstawowy pierwiastek 
życia. Bez tlenu nie istnielibyśmy. 
W dzisiejszym świecie pełnym zanie-
czyszczeń powietrza i pożywienia coraz 
trudniej jest naszym komórkom prawi-
dłowo i efektywnie funkcjonować. Na 
szczęście można zastosować terapię 
tlenem, która ma swoje zastosowanie 
nie tylko w leczeniu wielu chorób, ale 
i w zwykłym „podreperowaniu” swojej 
kondycji czy urody. Seanse w namio-
tach tlenowych znane są nam nie od 
dzisiaj. Ale by taka terapia przyniosła 
jak najszybciej i jak najlepsze efekty 
warto zastosować terapię tlenem 
w specjalnej komorze hiperbarycznej.

Komora hiperbaryczna 
Komora hiperbaryczna jest specjalnego rodzaju 
szczelnie zamkniętym pomieszczeniem skon-
struowanym na potrzeby terapii hiperbarycznej. 
Terapia ta wykorzystuje lecznicze właściwości 
stuprocentowego tlenu dostarczanego naszemu 
organizmowi pod zwiększonym ciśnieniem 
atmosferycznym. Ciśnienie w  komorze hiper-
barycznej może sięgnąć wartości nawet 3 razy 
wyższej od wartości ciśnienia atmosferycznego. 
Terapia hiperbaryczna jest pomocna w leczeniu 
wielu rodzajów schorzeń ze względu na fakt, że 
jest to jedna z najbardziej skutecznych metod 
dostarczania tlenu do tkanek. Wysokie ciśnienie 
atmosferyczne niweluje fizjologiczne bariery tlenu 
w przenikaniu do komórek. W warunkach normal-
nych dostarczanie go do organizmu pozostaje 
uzależnione od ukrwienia konkretnego obszaru 
ciała. W warunkach panujących w komorze hiper-
barycznej tlen ma właściwość przenikania nawet 
do nieukrwionych miejsc organizmu. Zwiększenie 

poziomu tlenu stwierdza się również we krwi, 
limfie i płynie mózgowo-rdzeniowym. Przebywa-
jąc w komorze hiperbarycznej, pacjent wdycha 
czysty tlen, przy czym może robić to w pozycji 
siedzącej lub leżącej. Bywa, że w trakcie tera-
pii może towarzyszyć mu nieprzyjemne uczucie 
podobne do tego, którego doświadcza się pod-
czas startowania i lądowania samolotu. Komory 
hiperbaryczne można podzielić na jednoosobowe 
oraz wieloosobowe, a także na miękkie i twarde.  
Zabieg w  komorze hiperbarycznej trwa mniej 
więcej 45 minut. Przed poddaniem się terapii 
wymaga się od pacjenta, by rozebrał się do samej 
bielizny lub pozostał w spodenkach i koszulce. 
Należy również zdjąć z  siebie wszelkie ostre 
przedmioty. Po wejściu do komory hiperbarycz-
nej następuje stopniowe zwiększanie ciśnienia 
do momentu osiągnięcia wymaganej wartości, 
a następnie utrzymanie tej wartości na stałym 
poziomie. W celu uzyskania wymiernego rezul-
tatu należy regularnie poddawać się seansom 
terapii w komorze hiperbarycznej. Czas i  ilość 
zabiegów oraz wysokość ciśnienia dostosowuje 
się indywidualnie do konkretnego pacjenta. Tego 
rodzaju terapię uznaje się za zabieg bezpieczny 
i nieinwazyjny, chociaż istnieje ryzyko skutków 
ubocznych, które mogą wystąpić u niektórych 
pacjentów. Do najczęściej występujących zalicza 
się bóle głowy , wymioty, a  także zmęczenie 
będące skutkiem zbyt dużego ciśnienia w komo-
rze hiperbarycznej lub zbyt długiego czasu prze-
bywania w niej.

Komora hiperbaryczna – wskazania
Wskazaniem do terapii w komorze hiperbarycznej 
są wszelkiego rodzaju schorzenia, które wymagają 

poprawy procesów fizjologicznych zachodzących 
w organizmie. Metoda ta wpływa również hamu-
jąco na proces starzenia, a  także wspomaga 
odżywienie i  regenerację komórek. Terapię 
w  komorze hiperbarycznej zaleca się głównie 
osobom cierpiącym z powodu trudno gojących 
się ran, grzybic, chorób o  podłożu autoimmu-
nologicznym, stanów zapalnych, chorób układu 
nerwowego, schorzeń układu krążenia (nadci-
śnienie tętnicze, miażdżyca), anemii, obrzęków, 
przewlekłych chorób skóry, cukrzycy. Również 
innego rodzaju choroby przewlekłe, takie jak 
zakażenia, uszkodzenia popromienne, mar-
twice, owrzodzenia, przeszczepy z  ryzykiem 
martwicy, odleżyny, ropnie oraz niewydolność 
żylna stanowią wskazania do terapii w komorze 
hiperbarycznej. Tego typu metoda okazuje się 
skuteczna także w przypadku osób skarżących 
się na przewlekłe zmęczenia, bóle głowy, chorych 
na depresję oraz u  pacjentów z  zaburzeniami 
potencji i płodności. Terapię w komorze hiper-
barycznej zaleca się również osobom walczącym 
z nadwagą.

Komora hiperbaryczna – 
przeciwwskazania
Niestety nie każdy pacjent może podjąć się 
terapii w  komorze hiperbarycznej. Głównymi 
przeciwwskazaniami do tego są różnego rodzaju 
krwotoki, gorączka, niektóre z  chorób płuc, 
operacje przeprowadzane w  okolicach klatki 
piersiowej, stan zapalny nerwu wzrokowego, 
choroby uszu i zatok. Metoda ta nie może być 
również stosowana u kobiet w ciąży oraz u osób 
z rozrusznikiem serca.

Źródło: Dzięki uprzejmości  
Gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej 

Olkusz, al. Tysiąclecia 2B/7B
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SPADKU GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI NIE 
MOŻNA POWSTRZYMAĆ, ALE ZŁAMANIA NA 

SKUTEK OSTEOPOROZY – TAK
To jedna z tych chorób, o któ-

rych się mówi „cichy zabójca”. 
I niestety jest to prawdziwe okre-
ślenie. Osteoporoza, a dokładnie 
powikłania nią spowodowane 
są przyczyną licznych zgonów. 
Wystarczy porównać, że na skutek 
najgroźniejszego złamania oste-
oporotycznego, złamania szyjki 
kości udowej, w  2017 r. zmarło 
ponad 4 tys. osób, podczas gdy 
w wypadkach drogowych dwa razy 
mniej… 
Śmiertelność w ciągu roku po tego typu zła-
maniu wynosi ok. 20 proc. u kobiet i aż ok. 
37 proc. u mężczyzn. Wbrew powszechnym 
opiniom, osteoporoza ani nie jest chorobą 
wyłącznie starszych kobiet (przykładem 
aktorka Gwineth Paltrow, która w  wieku 
37 lat złamała nogę, a  złamanie okazało 
spowodowane osteoporozą), ani w  ogóle 
wyłącznie kobiet, bo chorują także męż-
czyźni. Co więcej, przebieg męskiej oste-
oporozy jest dużo bardziej dramatyczny niż 
kobiecej, trudniej się ją leczy i częstsza jest 

utrata samodzielności z powodu choroby. 
 – Proces resorpcji kości jest nieunik-
niony, dlatego tak ważna jest profilak-
tyka – przede wszystkim dostarczanie 
organizmowi odpowiednich ilości wapnia 
i wit. D3 oraz aktywność fizyczna – mówi 
reumatolog, dr n. med. Maria Rell-Bakalar-

ska z Centrum Reumatologii i Osteoporozy 
Rheuma Medicus w  Warszawie. – Jednak 
to nie zawsze wystarcza. Wówczas należy 
wkroczyć z  lekami, i  to od razu po posta-
wieniu diagnozy, nie czekając na pierwsze 
złamania, które mogą być bezbolesne – 
np. złamania kręgów w  większości takie 

są. Należy pamiętać również o  kaskadzie 
złamań. Po złamaniu kręgu w  ciągu roku 
u 20 proc. kobiet wystąpi następne Badania 
densytometryczne to podstawa diagnostyki!
Tymczasem w naszym kraju pacjenci mają 
utrudniony dostęp zarówno do diagnostyki 
(za mało poradni osteoporotycznych), jak 
i do nowoczesnego, skutecznego leczenia. 
Lekarze najczęściej ordynują bisfosfoniany 
(refundowane), choć przez wielu pacjentów 
nie są one dobrze tolerowane i  wywołują 
szereg objawów ubocznych. Ponadto, 
wymagają ścisłej dyscypliny przy stoso-
waniu. Lekiem o  potwierdzonej licznymi 
badaniami skuteczności w redukcji ryzyka 
złamań i bezpieczeństwie, jest denosumab. 
W całej Europie jest on dostępny w leczeniu 
osteoporozy, zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn. W naszym kraju jego dostępność 
jest mocno ograniczona. Bezpłatnie mogą 
go otrzymać kobiety, które ukończyły 75 lat, 
ale… pod warunkiem, że wcześniej doszło do 
złamania! Kobiety młodsze, będące po 60. 
r.ż. mogą go kupić z  30 proc. zniżką, ale 
ponownie – pod warunkiem wcześniejszego 
wystąpienia złamania lub nieskuteczności 
lub nietolerancji (objawów niepożądanych) 
stosowanych dotychczas leków. Mężczyźni 
natomiast w ogóle nie mogą liczyć na refun-
dację denosumabu. 
– To absurdalne, że wkraczamy ze sku-
tecznym leczeniem dopiero wówczas, gdy 
doszło do złamania – ubolewa dr Maria 
Rell-Bakalarska. – Szanse na powstrzy-
manie progresji choroby są wtedy dużo, 
dużo mniejsze. 

Komunikat prasowy przygotowany przez Stowarzyszenie 
Dziennikarze dla Zdrowia.

Trwa akcja szczepień przeciwko meningokokom grupy A, C, W, Y, I dla dzieci mieszkających 
na terenie Powiatu Olkuskiego. Z możliwości tej mogą skorzystać wszystkie maluchy 
urodzone w 2017 r. Szczepienia w pełni finansowane są przez władze powiatu. Eksperci 
zachęcają, aby rozważyć tę możliwość, ponieważ szczepienie to szansa, by ochronić 
maluchy przed bakteriami, które wywołują takie choroby jak posocznica (zwana sepsą)
i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Szczepienie poprzedzone jest konsultacją
z lekarzem pediatrą. Do rozdysponowania zostało jeszcze około 500 dawek. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
W Polsce szczepienia przeciwko meningokokom są zalecane przez pediatrów, ale z powodów budżetowych 
niestety nie są refundowane przez Państwo dla wszystkich dzieci. Oznacza to, że rodzice, chcąc zapewnić dziecku 
ochronę, sami muszą ponieść koszt szczepionki. Warto więc skorzystać z możliwości dofinansowania, którą w tej 
chwili dają Władze Powiatu. 

- Zakażenie meningokokokiem odbywa się podobnie jak w przypadku wielu niegroźnych infekcji czyli drogą 
kropelkową: podczas kichania czy kaszlu, przez kontakt bezpośredni np. pocałunki lub pośredni, np. przy korzystaniu
z tych samych naczyń, picie z tej samej butelki czy kubka. Szacuje się, że 5 do 20% zdrowych osób to nieświadomi 
nosiciele tych bakterii. Samo nosicielstwo nie jest chorobą, jednak w sytuacji osłabienia odporności, np. w wyniku 
infekcji wirusowej, bakterie te mogą przedostać się do krwi i wywołać sepsę lub zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych i mózgu. To bardzo podstępna bakteria, pierwsze objawy zakażenia nie różnią się od oznak przeziębienia 
czy grypy, dlatego często choroba diagnozowana jest bardzo późno. Meningokoki to bakterie, które zagrażają 
wszystkim, bez względu na wiek czy płeć. Jednak zachorowania zdarzają się najczęściej wśród niemowląt oraz dzieci 
do 5. roku życia. Powodem jest to, że maluchy mają jeszcze niedojrzały układ immunologiczny i nie są w stanie bronić 
się przed takim silnym „przeciwnikiem”. W przypadku infekcji meningokokowych bardzo istotne jest wczesne 
rozpoznanie, jak najszybsza hospitalizacja oraz wdrożenie właściwego leczenia, gdyż w każdym przypadku 
zachorowania istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Niestety u co piątego pacjenta występują trwałe skutki 
przechorowania, takie jak uszkodzenie słuchu, niedowład kończyn, padaczka i inne problemy neurologiczne. 
Najskuteczniejszą metodą ochrony dziecka przed zakażeniem meningokokami jest szczepienie. – mówi Andrzej 
Kuczara, Prezes Fundacji „Aby Żyć”, pomagającej dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami infekcyjnymi układu 
nerwowego. 

- Jako tata, którego córka zachorowała na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowanych infekcją 
meningokokową, a jednocześnie Prezes Fundacji na co dzień mający styczność z przypadkami zachorowań, 
zachęcam rodziców i opiekunów do skorzystania z akcji i do zaszczepienia swojego dziecka. To bardzo ważne 
szczepienie, które może ochronić dziecko przed bardzo poważnymi konsekwencjami zachorowań, a nawet zgonem.

– podsumowuje Andrzej Kuczara.

Już tylko do 6 listopada trwa akcja bezpłatnych szczepień
 chroniących dzieci z Powiatu Olkuskiego przed sepsą!

Program realizują placówki: 
 1.  Centrum Medyczne PROMED Sp. z o. o. ul. Laskowska 4 A, Bolesław,
 2.  MEDBUK Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 9, Bukowno,
 3.  NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o. ul. Zawierciańska 14, Klucze,
 4.  Centrum Opieki Medycznej „Eskulap” s. c. ul. kr. K. Wielkiego 28, Olkusz,
 5.  Eskulap Sp. z o. o. ul. kr. K. Wielkiego 110, Olkusz,
 6.  OLMED Sp. z o. o. ul. Nałkowskiej 1, Olkusz,
 7.  NZOZ „SANA-MED” s. c. ul. Buchowieckiego 15 a, Olkusz,
 8.  Miejsko-Gminne Centrum Medyczne „WOL-MED” Sp. z o. o. ul. Skalska 22, Wolbrom.
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R E K L A M A

BOTOKS- SILNA TRUCIZNA  
CZY LEK NA ZMARSZCZKI?

Otóż… oba stwierdzenia są praw-
dziwe. Diabeł, jak zwykle, tkwi w szcze-
gółach. Toksyna botulinowa, inaczej 
zwana jadem kiełbasianym, to jedna 
z  najsilniejszych toksyn na świecie. 
W  dużych dawkach może wywołać 
ciężkie zatrucie. Jednak w  rękach 
dobrego specjalisty staje się lekiem 
na zmarszczki. Wszystko zależy więc 
od… dawki. Obecnie jest to najczęst-
szy zabieg medycyny estetycznej na 
świecie. W moim gabinecie również.
- Spójrz, proszę teraz na swoje czoło i  okolicę 
wokół oczu.
Czy widzisz te dwie głębokie bruzdy między 
brwiami? I te poziome kreski na czole? A wokół 
oczu tzw. „kurze łapki”? Czy ostatnio ktoś Cię 
zapytał, dlaczego się wiecznie złościsz? A Twoja 
twarz wygląda srogo? Jeśli tak- przeczytaj dalej. 
Znam szybki, bezpieczny i- co najważniejsze- sku-
teczny sposób na rozwiązanie Twojego problemu. 
To właśnie zabieg z użyciem toksyny botulinowej, 
potocznie zwanej botoksem. 
- Jak działa botoks?
Toksyna botulinowa blokuje skurcz mięśnia, a więc 
usuwa zmarszczki  tzw. mimiczne, które pojawiają 
się właśnie na czole, kiedy się dziwimy czy zło-
ścimy oraz wokół oczu, kiedy się uśmiechamy. 

W wyniku powtarzalności tego procesu i „zagięcia” 
skóry w tym samym miejscu, z czasem, dochodzi 
do uszkodzenia struktury skóry w tym miejscu 
i zmarszczki zaczynają być widoczne także wów-
czas, gdy spokojnie patrzysz na siebie w lustrze. 
Wówczas stają się zmarszczkami tzw. statycz-
nymi, które nadają Twojej twarzy srogi wygląd 
nawet wówczas, gdy Ty wcale się nie złościsz…. 
To bardzo postarza twarz, sprawia, że wyglądasz 
na wiecznie zmęczoną. 
- W jakim wieku należy wykonać pierwszy zabieg?
Im wcześniej, tym lepiej. Nie ma granicy wieku. Są 
jedynie wskazania do zabiegu, które ustalam na 
konsultacji. Czasem wykonuję ten zabieg u mło-
dych kobiet, nawet przed 30-tką. 
- Ile utrzymuje się efekt?
Zwykle ok. 6 miesięcy. To jednak zależy od wielu 
czynników takich jak dieta, stres czy aktywność 
fizyczna. Tak więc u każdej pacjentki jest inaczej 
i  dopiero po pierwszym zabiegu widzę, jak to 
będzie w  danym przypadku. Zdarzają się takie 
szczęściary, u których efekt utrzymuje się ok. roku.
-„czy, jak zrobię pierwszy zabieg, to muszę go 
powtarzać? Bo jak nie- to mi wszystko opadnie?” 
to częsta obawa moich pacjentek…
Oczywiście, że nie musisz go powtarzać. To 
zależy tylko od Ciebie. Po ustąpieniu działania 
botoksu masz sytuację wyjściową albo też jest 
lepiej, ponieważ skóra, pozbawiona marszczenia 
pracuje i zmarszczki się wypłycają. To, czy wyko-
nasz ten zabieg ponownie, zależy tylko i wyłącznie 

od Twojej decyzji...  I nic nie „opada”. Może być 
tak samo albo lepiej.
- czy można się uzależnić od botoksu?
Odpowiem przewrotnie: I  tak i nie. Otóż prawi-
dłowa odpowiedź brzmi: NIE. Nie jest to substancja 
powodująca uzależnienie chemiczne, wywołująca 
objawy odstawienia przy jej braku.
Ale... jednak TAK, Ponieważ jeśli już raz zobaczysz, 
jak można szybko, skutecznie i bezpiecznie usunąć 
te zmarszczki i wyglądać zjawiskowo przez cały 
czas, to...już nie chcesz wyglądać gorzej... Więc- 
tak, można się uzależnić, ale jest to uzależnienie od 
świetnego wyglądu, a nie od botoksu sensu stricte. 
Można to porównać do np. pięknego wyglądu 
naszych paznokci. Czy można się uzależnić od np. 
hybrydy? Nie, ale od pięknego wyglądu naszych 
paznokci- owszem.
- „czy po zabiegu będę wyglądać nienaturalnie, 
jak niektóre aktorki czy prezenterki, których twarz 
przypomina maskę”- to kolejna częsta obawa moich 
pacjentek.
Po moim zabiegu- nigdy. Mistrzowskie podanie 
botoksu polega właśnie na tym, aby zlikwidować 
zmarszczki, ale pozostawić mimiczną twarz. Moje 
pacjentki wyglądają naturalnie- po każdym zabiegu, 
nie tylko po botoksie. Mają piękne, pogodne twarze. 
Efekty moich zabiegów możesz sprawdzić na moim 
fanpagu, stronie internetowej albo na moim profilu 
instagrama. 
-czy to boli, jak wygląda zabieg, czy mogę po nim 
wrócić do pracy? 

Zabieg polega na podaniu odpowiedniej ilości 
toksyny w precyzyjnie wybrane miejsca. Jest to 
kilka wkłuć. Nie wymaga znieczulenia. Trwa ok. 
10 minut. Można wrócić do normalnej aktywności 
zaraz po zabiegu. 
 -Jak wybrać gabinet?
Botoks to lek. W  rękach innych niż lekarskie- 
jest niebezpieczny. Tak więc aby było bezpiecznie 
i skutecznie- 
- zabieg musi być wykonany przez lekarza mają-
cego wiedzę i  doświadczenie w  tego rodzaju 
zabiegach. 
-musi być wykonany w gabinecie lekarskim. Bo 
tylko w gabinecie lekarskim jest możliwość szyb-
kiej i  właściwej reakcji, jeżeli np. wystąpi silna 
reakcja alergiczna zagrażająca życiu. 
Botoks – pomimo tego, że może być szalenie 
niebezpieczny- w odpowiednich rękach jest naszym 
sprzymierzeńcem w walce z oznakami upływają-
cego czasu. Ujarzmiony w moich rękach- sprawia, 
że po zabiegu moje pacjentki mówią- ubyło mi na 
twarzy 5 lat, a w duszy co najmniej 10. Ponieważ 
jak stają codziennie przed lustrem widzą swoją 
piękną, pogodną twarz i nikt już nie pyta, dlaczego 
są wiecznie złe czy zmęczone. Po prostu czują 
się wyjątkowo. Bo każda z nas robi to dla siebie, 
dla swojego dobrego samopoczucia.

Dzięki uprzejmości dr Moniki Żuchowicz - Gil
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Zobaczyć światełko w tunelu…

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

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

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

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

To bardzo niedobre rozwiązanie. Należy udać się do 
okulisty natychmiast po zauważeniu najdrobniejszych 
nawet problemów ze wzrokiem. W NZOZ „OKO-TEST” 
ogromną wagę przywiązujemy do diagnostyki chorób 
oczu i  wczesnego wykrywania zmian patologicznych, 
która pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia, 
co w  znaczący sposób zwiększa jego skuteczność. 

W ramach diagnostyki wykonujemy w naszej placówce 
między innymi tomografię siatkówki oka i nerwu wzro-
kowego, USG, laserową biometrię optyczną, angiografię 
fluoresceinową komputerowe badanie pola widzenia, 
gonioskopię, mikroskopię endotelialną oraz kompute-
rowe badanie wzroku. 

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

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

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

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

AMD to inaczej zwyrodnienie plamki związane 
z wiekiem (ang. age-related macular degeneration AMD), 
to trudna w leczeniu, przewlekła i postępująca choroba 
oka, a  konkretnie choroba plamki czyli centralnej 
części siatkówki. Właśnie ta część oka odpowiada za 
ostrość widzenia i  umożliwia dostrzeganie szczegó-
łów oglądanych przedmiotów, w  tym rozpoznawanie 
kolorów i poczucie kontrastu. Choroba bardzo utrudnia 
codzienne życie, a  wręcz uniemożliwia wykonywanie 
podstawowych czynności życiowych, takich jak czyta-
nie, rozpoznawanie twarzy, kształtów przedmiotów czy 
prowadzenie samochodu. W swej cięższej, wysiękowej 
postaci, nieleczone AMD rozwija się szybko i niestety 
prowadzi do nieodwracalnej utraty widzenia.

W takim razie kto choruje na zwyrodnienie plamki 
żółtej?

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

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

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

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

Osoby u  których stwierdzimy chorobę, zobaczą 
pofalowanie i  wykrzywienie linii siatki testu, czasem 
plamkę zasłaniającą część siatki, zaciemnienie lub 
zmiany koloru siatki czy też trudność w  skupieniu 
wzroku na punkcie centralnym testu. Lepiej jednak nie 
czekać z diagnostyką, aż tak długo. Wczesne wykrycie 
choroby znacząco zwiększa szansę na całkowite 
zatrzymanie rozwoju AMD. W naszej placówce jest to 
tym łatwiejsze, że dysponujemy bardzo nowoczesną 
aparaturą diagnostyczną, wychwytującą patologiczne 
zmiany już na początkowym etapie choroby. Nasz to-
mograf pozwala więc we wczesnym etapie wychwycić, 
precyzyjnie zdiagnozować, a  potem oceniać postępy 
prowadzonego leczenia farmakologicznego. Obserwację 
postępów leczenia ułatwia też fakt, że nasze urządzenie 
pozwala dostrzec niemal pojedyncze komórki nerwu 
wzrokowego. Stosujemy też badania z kontrastem min. 
angiografię fluoresceinową.

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

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

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

W NZOZ „OKO-TEST” z powodzeniem stosujemy te-
rapię polegającą na podawaniu leków w postaci iniekcji 
doszklistkowych czyli wstrzykiwania ich bezpośrednio 
do oka. Substancja aktywna leku wyłapuje w oku czą-
steczki odpowiedzialne za powstawanie w  siatkówce 
patologicznych naczyń krwionośnych, łączy się z nimi 
tworząc cząstki już obojętne, zupełnie nieszkodliwe dla 
siatkówki. Lek dzięki swemu unikalnemu sposobowi 
działania skutecznie zatrzymuje rozwój choroby, w nie-
których przypadkach powoduje nawet poprawę wzroku.
Pani doktor jakie wyzwania stoją więc przed okulistyką 
w XXI wieku?

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

PORADNIA OKULISTYCZNA
OLKUSZ, ul. Francesco Nullo 35b

 
REJESTRACJA

e-mail: poradnia.olkusz@okotest.pl

tel.: 32 643 25 85
godziny rejestracji: 10:00-16:00 www.okotest.pl

Instrukcja wykonania testu:
1. Test wykonuj dla każdego oka osobno. 
2. Zasłoń jedno oko, drugim skup wzrok na 

punkcie centralnym.
3. Zaobserwuj, czy wszystkie linie są proste 

i czy poszczególne kwadraty mają takie same 
wymiary.

4. Jeżeli używasz okularów do czytania - załóż 
je do wykonania testu. 

Jeżeli zauważysz krzywe linie oraz nierówne 
kwadraty musisz koniecznie zgłosić się do 
lekarza okulisty.

Test Amslera, który pozwala sprawdzić, czy nie grozi Ci utrata wzroku

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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BORELIOZA- DŻUMA NASZYCH CZASÓW
Czy to cicha epidemia czy tylko 

wymyślona choroba? Skąd się wzięła 
i co to za choroba, bardzo łatwo można 
wpisać w internet i już wiemy. 
Warto na samym początku nadmienić, że borelioza 
jest chorobą wywołaną przez spiralną bakterię, 
krętka Borrelia burgdorferi, chorobą przewlekłą, 
wieloukładową – co oznacza, że może zajmować 
wiele układów w naszym ciele. Można się nią 
zarazić nie tylko poprzez ugryzienie kleszcza, 
meszki, pająków, muchy końskie i komary, ale 
także od człowieka, poprzez stosunek płciowy, 
mleko zarażonych matek oraz łożysko (infekcje 
wrodzone).

Zagrożenie czy wyobrażenie? 
Warto wiedzieć, że spośród kleszczy zarażają 
nie tylko dorosłe osobniki, które widzimy gołym 
okiem. Wiele chorych osób nigdy u  siebie nie 
zauważyło kleszcza. Najczęściej boreliozą zara-
żają nimfy i larwy – wielkością przypominające 
główkę od szpilki. Kleszcz podczas ugryzienia 
wydziela substancje znieczulające, dlatego często 
nie jesteśmy świadomi, że padliśmy ofiarą tak 
maleńkiego owada. Borelioza jest bardzo trudna 
w  prawidłowym zdiagnozowaniu i  leczeniu 
z  uwagi na różnorodność objawów, ponieważ 
krętek borelii potrafi imitować różne choroby. 

Kilka ważnych faktów 
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę przeprowa-
dziło w 2013 roku badanie ankietowe wśród cho-
rych na boreliozę. Prawidłowe postawienie dia-
gnozy od chwili zachorowania wynosiło u prawie 
50% kilka lub kilkanaście lat. U  tych chorych 

błędnie diagnozowano: stwardnienie rozsiane, 
depresję, schizofrenię, nerwicę, padaczkę, autyzm 
a także reumatoidalne zapalenie stawów, alergie, 
choroby serca, Hashimoto, atopowe zapalenie 
skóry, torbiele, guzy, refluks i wile, wiele innych. 
Jednym z dwóch charakterystycznych objawów 
jest rumień i drugim, że nie ma charakterystycz-
nych symptomów, stąd tak wiele błędnych dia-
gnoz i leczenia objawowego „w ciemno”. Trzeba 
pamiętać, że u 30% chorych rumień nie wystąpi.
Oczywiście istnieją pewne badania „potwierdza-
jące” czy jesteśmy zarażeni, czy nie. U  blisko 
50% chorych na boreliozę badania wykonywane 
przy pomocy testów ELISA i  Western Blot są 
fałszywie ujemne. Oznacza to tyle, że jeśli test 
wyjdzie negatywnie- wcale nie możemy mieć 
pewności, że jesteśmy zdrowi.

Jakie mogą być objawy? 
Jednym z  najczęstszych objawów może być 
niczym nieuzasadnione ogromne zmęczenie. 

Bardzo często objawy grypopodobne, bóle 
stawów, brak koncentracji, drażliwość, depre-
sje, „luki” w pamięci, drętwienia, kłucie w klatce 
piersiowej - nawet przypominające zawał serca, 
zaburzenia widzenia i słuchu, halucynacje, wędru-
jący ból na przemian prawa strona ciała np. 
ręka , potem lewa np. kolano... Z badań labora-
toryjnych możemy uzyskiwać wyniki np. niskie 
żelazo, podwyższona bilirubina i wiele innych. 
Niezwykłym specjalistą jest Pani dr n. med 
Maria Bortel-Badura, specjalista farmakologii 
klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych Wydziału 
Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Kato-
wicach. Prowadzi ona od ponad 5 lat własne 
obserwacje pacjentów z boreliozą, a także jest 
prelegentem konferencji kampanii Społecznej 
Żyję Świadomie fundacji WORLD HEALTHY LIVING 
FOUNDATION w całej Polsce i w Europie. 

Problem z diagnostyką? 
Najczęściej udajemy się do lekarza pierwszego 
kontaktu, a on zleca badania przeciwciał. W rze-
czywistości jednak bakterię boreliozy - krętka 
bardzo trudno wykryć, ponieważ z krwi szybko 
ucieka przed układem odpornościowym i zamyka 
się w cystach czy też przenika do takich struk-
tur jak stawy, oko lub mózg. Brak przeciwciał 
wcale nie oznacza, że krętka nie ma. Szerzej 
problemem diagnostyki zajmuje się Pani doktor 
na swoich konferencjach. 

Jak zapobiegać i jak leczyć? 
Zaszczepić można się tylko przeciw kleszczo-
wemu zapaleniu mózgu- chorobie wirusowej prze-
noszonej przez kleszcze. Szczepionki na boreliozę 
jeszcze nie wynaleziono. Środki odstraszające 

to np. czosnek, lukrecja, odpowiednia osłona 
ciała, szybkie usuwanie kleszczy. Wydaje się, 
że leczenie antybiotykoterapią ma uzasadnione 
i  skuteczne działanie zwłaszcza w  momencie 
ugryzienia kleszcza. 
W  celach terapeutycznych wykorzystuje się 
również zastosowanie suplementów ziołowych, 
w których składzie będzie m. in. szczeć pospo-
lita, rdest japoński, czosnek, stewia, androgrfis, 
artemizia annua czy inne. 
Warto pamiętać, że wyciągi wodne czyli parzenie 
herbatek, nie mają zastosowania w skutecznym 
leczeniu boreliozy. 
Należy również przygotować odpowiednio orga-
nizm: włączyć dietę bezglutenową, oczyszczenie 
organizmu z pasożytów i odkwaszenie. 
W  celach diagnostycznych i  terapeutycznych 
korzystając z  niekonwencjonalnych środków 
skuteczne i  celowe jest również zastosowa-
nie biorezonansu magnetycznego, lampy Rifa, 
generatora plazmowego. Jednak nie wolno na 
własną rękę podejmować się takich działań. 
O skuteczności tych metod decyduje kilka czyn-
ników: doświadczony diagnosta, odpowiednio 
zaktualizowany program w  danym urządzeniu 
oraz właściwy aparat. 
Nie jest to taka prosta sprawa zwłaszcza, 
że każdy organizm reaguje inaczej, dlatego 
konieczne jest prowadzenie specjalisty i stała 
opieka nad pacjentem oraz indywidualny dobór 
odpowiednich preparatów. 
W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat tej 
tak podstępnej choroby zapraszam do śledzenia 
strony internetowej bit.ly/whlf oraz aktualnego 
harmonogramu konferencji Żyję Świadomie . 

Dzięki uprzejmości Pełnomocnika Fundacji WHLF oraz 
Ambasadora Kampanii Społecznej Żyję Świadomie 

 mgr Pauliny Rygol
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CENTRUM MEDYCZNE „INTER-MED”

REJESTRACJA: TEL. 32 479 10 00 PRZYCHODNIA OLKUSZ, AL. TYSIĄCLECIA 16

WWW.OLKUSZ.INTER-MED.PL

CHIRURG 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, proktolog, 
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. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00-19:30. 

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. Konsultacje, 
zabiegi chirurgiczne, stulejka, leczenie ran i urazów, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20-19:30. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Konsultacje, 
badanie USG DOPPLER żył i tętnic, diagnostyka miażdżycy, 
skleroterapia, leczenie żylaków. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- -MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15:30-19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsultacje, 
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. 

DERMATOLOG 
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. 

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. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 15:30-19:30. 

GINEKOLOG 
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położnik. 
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. Co 
druga ŚRODA 14:00-17:00. 

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii i położnictwa. 
Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie infekcji, 
antykoncepcja, menopauza, 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 

Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog i położnik. 
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. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:15-19:30. 

KARDIOLOG 
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. Konsultacje, 
EKG, ECHO serca. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
CZWARTEK 12:00-19:30 

LARYNGOLOG 
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. 

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

NEUROLOG 
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. 

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

PEDIATRA 
Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista pediatrii, specjalista 
genetyki klinicznej. Konsultacje dzieci z cechami dysmorfii, 
wadami rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego, 
niepełnosprawnością intelektualną, niedoborem wzrostu, wzrostem 
nadmiernym i podejrzeniem chorób jednogenowych, pary 
z niepłodnością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej 
genetycznie oraz z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku 
chorób nowotworowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- 
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rej. tel. 32 479 10 00. Co druga 
SOBOTA 9:00-13:00. 

REHABILITACJA 
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i dorosłych, terapia 
manualna, McKENZIE, sportowa, ortopedyczna, terapia falą 
uderzeniową. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

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

USG 
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. 

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg ogólny, 
proktolog. 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. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00-19:30.
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