
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/287/2018 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

 
 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  
na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r. 

 
I.  gmina Krapkowice: 

 

1. Apteka „DADA – FARM ”  tel. 77/4661 – 561 
os. XXX – lecia Pawilon, 47 – 303 Krapkowice   tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna:  pn. – pt.   800 -  2100   w dniu dyżuru: 77/4661 – 561 
  sobota   900 -  1700 

niedziela 1000 - 1700   
 

2. Apteka „SELENIUM ”  tel. 77/4662 – 665 
ul. Damrota 2, 47 – 303 Krapkowice   tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna: pn. – pt.  900 - 1700   w dniu dyżuru:  660 626 726 
  sobota  900 - 1200 

 

3. Apteka „Apteka na Rynku” tel. 77/4661 – 661  
Rynek 26, 47 – 300 Krapkowice    tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna: pn. – pt. 900 – 1800   w dniu dyżuru: 77/4661 – 661 
  sobota  900 – 1300 

 

4. Apteka „NOWA”   tel. 77 /4665 – 371  
ul. Szkolna 5, 47 – 300 Krapkowice    tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna: pn. – pt. 800 - 1630   w dniu dyżuru:           77 /4665 – 371 
  sobota  800 - 1300 

 

5. Apteka „W Środku Miasta”  tel. 77/4466 – 680  
ul. Ks. Koziołka 20, 47 – 303 Krapkowice   tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna:  pn. – pt. 800 - 1900   w dniu dyżuru: 77/4466 – 680 
  sobota   900 - 1400 

 

6. Apteka „Nasza Apteka”  tel. 736 698 032  
ul. Szkolna 7, 47 – 300 Krapkowice    tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna:  pn. – pt. 730 - 1930   w dniu dyżuru: 736 698 032 
  sobota   800 - 1400 
 

7. Apteka „Drofarm ”   tel. 577 077 121  
ul. Opolska 20, 47 – 300 Krapkowice   tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna:  pn. – pt. 800 – 1800   w dniu dyżuru: 577 077 121 
  sobota   800 – 1400   
 

 

8. Apteka „API - MED”   tel. 77/4486 – 944 
ul. Słowackiego 4, 47-300 Krapkowice   tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna:  pn. – pt.  800 - 1800   w dniu dyżuru: 77/4486 – 944 

  sobota  800 – 1400  
 

9. Apteka „AWOS 10”   tel. 881 032 439 
ul. Pocztowa 2, 47-300 Krapkowice    tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna:  pn. – pt.  730 - 1900   w dniu dyżuru: 730 292 283 

  sobota  830 – 1300 

 

10. Apteka „Zdrowit”    tel. 77/4607 057 
ul. Prudnicka 15, 47-300 Krapkowice   tel. dyżurny czynny po godz.2200 
Czynna:  pn. – pt.  800 - 1800   w dniu dyżuru: 77/4607 057 

  sobota  800 – 1300 
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II.  gmina Zdzieszowice 

 

1. Apteka „Lek”    tel. 77/4844 – 201 
ul. Filarskiego 1, 47 – 330 Zdzieszowice  
Czynna: pn. – pt.  830 - 1800 
         sobota   900 - 1300 

 

2. Apteka „Na Dobre i Na Złe”  tel. 77/4844 – 165  
ul. Góry św. Anny 1, 47 – 330 Zdzieszowice  
Czynna: pn. – pt.  800 - 1700 
         sobota  800 - 1300 

 

3. Apteka „Grosik”   tel. 77/4845 – 059  
ul. Filarskiego 6, 47 – 330 Zdzieszowice  
Czynna: pn. – pt.  800 - 2000 
         sobota  800 - 1600 

 

4. Apteka „Prima”    tel. 77/4846 – 050  
ul. Filarskiego 15, 47 – 330 Zdzieszowice 
Czynna: pn. – pt.  800 - 1800 
         sobota   900 - 1300 
 

III.  gmina Gogolin 
 

1. Apteka „API - MED”   tel. 77/4667 – 469  
ul. Strzelecka 2a, 47 – 320 Gogolin 
Czynna: pn. – pt.   800 - 1900 

         sobota  800 - 1400 

 

2. Apteka „Na Dobre i Na Złe”  tel. 77/4666 – 362  
 ul. Krapkowicka 8, 47 – 320 Gogolin 

Czynna: pn. – pt.   800 - 1800 
         sobota  800 - 1300 

 

3. Apteka „Tobie Bliska”   tel. 77/4749 – 229  
 ul. Aleja Świętego Urbana 4, 47 – 320 Gogolin 

Czynna: pn. – pt.   800 - 1900 
         sobota  800 - 1600 

 

IV.  gmina Walce 
 

Apteka    tel. 77/4660 – 123  
ul. Mickiewicza 7, 47 – 344 Walce 
Czynna: pn. – pt.   800 - 1700 

          sobota  800 - 1100 
 

V. gmina Strzeleczki 
  

1. Apteka „SUB SOLE”  tel. 77/4668 – 200  
ul. Sienkiewicza 33, 47 – 364 Strzeleczki 
Czynna: pn. – pt.  830 – 1730 
          sobota  900 – 1100  

 

2. Apteka „ARNIKA ”  tel. 77/4668 – 309  
ul. Szkolna 2, 47 – 364 Dobra 
Czynna:  

poniedziałek – czwartek 900 – 1600 
piątek    800 – 1600 
sobota   900 – 1100 
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Czas trwania dyżurów: 

 
2. Harmonogram dyżurów aptek miasta Krapkowice i Gogolin w 2018 roku, stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 
3. Dyżury w Krapkowicach i w Gogolinie w 2018 r. pełnione będą na następujących zasadach: 

1) w dni powszednie dyżur rozpoczyna się o godzinie 2100.  Od godz. 2200 apteka pełni dyżur 
pod telefonem do następnego dnia: 
a) do godziny 800 jeśli jest to dzień powszedni lub sobota, 
b) do godziny 900 w święta i inne dni wolne od pracy,  

2) w soboty dyżur rozpoczyna się o godzinie 1700.  Od godz. 2200 apteka pełni dyżur pod 
telefonem do następnego dnia do godz. 1000. 

3) w niedziele dyżur rozpoczyna się o godzinie 1700.  Od godz. 2200 apteka pełni dyżur pod 
telefonem do następnego dnia: 
a) do godziny 800 jeśli jest to dzień powszedni, 
b) do godziny 900 w święta i inne dni wolne od pracy,  

4) w święta i inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się o godzinie 900. Od godz. 2200 apteka 
pełni dyżur pod telefonem do następnego dnia: 
a) do godziny 800 jeśli jest to dzień powszedni lub sobota, 
b) do godziny 900 w święta i inne dni wolne od pracy. 

 
4. Harmonogram dyżurów aptek miasta Zdzieszowice w 2018 roku, stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 
5. Dyżury w Zdzieszowicach w 2018 r. będą pełnione na następujących zasadach: 

1) w dni powszednie dyżur rozpoczyna się o godzinie 2000 i kończy o godz. 2200 tego samego 
dnia, 

2) w soboty czynne są apteki: 
a) „Grosik”       w godzinach  800 - 1600, 
b) „Na Dobre i Na Złe”  w godzinach  800 - 1300, 
c) „Lek”    w godzinach  900 - 1300, 
d) „Prima”    w godzinach  900 - 1300. 

3) w niedziele, w święta i inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się o godzinie 800  i kończy 
o godz. 1200, 

4) w pozostałym czasie dyżur pełni apteka wskazana w Harmonogramie dyżurów aptek miasta 
Krapkowice i Gogolin w 2018 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

6. W Walcach poza godzinami pracy oraz w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy realizacja 
recept z danego dnia odbywa się na zasadzie tzw. „pogotowia pracy” w Aptece przy 
ul. Mickiewicza 7, jeżeli właścicielka jest na miejscu, gdyż mieszka w tym samym budynku. 
W innych przypadkach dyżur pełni apteka wskazana w Harmonogramie dyżurów aptek miasta 
Krapkowice i Gogolin w 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

7. W Gminie Strzeleczki poza godzinami pracy oraz w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 
dyżur pełni apteka wskazana w Harmonogramie dyżurów aptek miasta Krapkowice i Gogolin 
w 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 


