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Pomóż Mateuszowi Stano od-
zyskać sprawność po udarze

Do naszej Redakcji zgłosiła się rodzi-
na Mateusza Stano z Olkusza, który walczy 
o powrót do samodzielności po rozległym 
niedokrwiennym udarze pnia mózgu. 33-la-
tek leżał podłączony do respiratora w stanie 
śpiączki farmakologicznej przez trzy tygo-
dnie. Intensywna opieka i rehabilitacja w Pol-
skim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej 
VOTUM w Krakowie jest bardzo kosztowna.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 7.
Śmiertelny wypadek na DK nr 94 w Olkuszu

21 lipca około godziny 15:15 na przejściu dla pieszych przez DK94 w po-
bliżu ulicy Cegielnianej w Olkuszu kierowca Hondy śmiertelnie potrącił 
35-latka z Gminy Klucze. CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4.

Tragiczny miesiąc w historii Olkusza

Wiele wydarzeń z okresu II wojny światowej zapisa-
ło się smutną kartą w dziejach naszej małej ojczyzny. 
Kiedy 5 września 1939 roku Niemcy wkraczali na te-
ren ziemi olkuskiej, nikt nie mógł jeszcze przewidzieć 
przyszłości: wyniszczająca działalność sił okupacyj-
nych niejednemu odebrała członka rodziny lub dach 
nad głową, a strach o życie własne i najbliższych stał się 
codziennością. 

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.
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Wiele wydarzeń z okresu 
II wojny światowej zapisało 
się smutną kartą w dziejach 
naszej małej ojczyzny. Kiedy 
5 września 1939 roku Niem-
cy wkraczali na teren ziemi 
olkuskiej, nikt nie mógł jesz-
cze przewidzieć przyszłości: 
wyniszczająca działalność sił 
okupacyjnych niejednemu 
odebrała członka rodziny lub 
dach nad głową, a strach o ży-
cie własne i najbliższych stał 
się codziennością. Choć od 
tych czasów minęło już wiele 
lat, to nadal żyją ludzie pamię-
tający ten straszny świat. My 
z kolei jesteśmy zobowiązani 
pamiętać o tych zbrodniach, 
aby już nigdy się nie powtó-
rzyły. W myśl powyższych 
słów, chciałbym tym tekstem 
przypomnieć niektóre z nich.

Po zajęciu naszego regionu 
przez nieprzyjacielskie od-
działy, jeszcze w tym samym 
roku, dekretem samego Adol-
fa Hitlera, południową część 
powiatu olkuskiego włączono 
do III Rzeszy. Językiem urzę-
dowym stał się tym samym 
niemiecki, wprowadzono go-
dzinę policyjną, obowiązkowe 
dostawy niektórych towarów, 
a polskich obywateli będących 
w sile wieku zaczęto wysy-
łać na przymusowe roboty. 
Z administracji i samorządu 
usunięto ponadto Polaków, 
a Olkusz miał stać się Ilkenau. 
Jeszcze jesienią 1939 roku 
zaczęły jednak powstawać 
pierwsze komórki konspira-
cyjne, chcące walczyć z oku-
pantem. Agresorzy zdawali 
sobie sprawę, że muszą złamać 
opór miejscowego społeczeń-
stwa, dlatego stosowali odpo-
wiedzialność zbiorową. Jedna 
z większych demonstracji bru-

talności aparatu terroru miała 
miejsce w lipcu 1940 roku.

W nocy z 15 na 16 lipca do 
willi wysiedlonego dr Juliu-
sza Łapińskiego włamał się 
złodziej, mylnie zakładając, 
że jest ona opuszczona. Błąd 
ten okazał się później fatalny 
w skutkach. Kwaterował tam 
żandarm Ernest Kaddatz. Tak 
całą sytuację opisał dr Marian 
Kiciarski: „Tymczasem Kad-
datz słysząc podejrzane szme-
ry, obudził się i zanim zdążył 
zorientować się w sytuacji, zo-
stał przez wystraszonego zło-
dzieja z własnej broni zastrze-
lony”. Otwartym pozostaje 
pytanie czy okupanci zdawali 
sobie sprawę z faktu, że czynu 
dokonał pospolity przestępca, 
a nie przedstawiciel zbroj-

nego podziemia. Niemniej 
zdecydowali się, że nie pozo-
stawią tego bez odpowiedzi.

Popołudniu 16 lipca do 
miasta przywieziono cięża-
rówkami 15 więźniów poli-
tycznych z ośrodków peni-
tencjarnych w Mysłowicach 
i Sosnowcu. Dołączyło do 
nich również 5 olkuszan ze 
sporządzonej przez volks-
deutschów listy. Następnie 
zgromadzono ich na ulicy 
Ogrodzienieckiej, pod bu-
dynkiem, w którym doszło 
do zabójstwa. Tak wspominał 
o tym świadek opisywanych 
wydarzeń, 10-letni wów-
czas Ryszard Kowal: „Autem 
ich przywieźli i pojedynczo 
[z niego - przyp. aut.] wy-
chodzili, a tu stała tyraliera 
i pod mur [...]. Jak już usta-
wili się twarzą do ściany, 
ręce mieli uwiązane bodajże, 
w koszulach byli [...]”. Wszyst-

kich dwudziestu zostało roz-
strzelanych, a byli to: Teo� l 
Jurczyk, Stanisław Luboń, 
Wawrzyniec Kulawik, Jerzy 
Stroński, Józef Strzelecki, Mi-
chał Basałyga, Edward Buja-
nowski, Stanisław Juraszek, 
Józef Kubica, Władysław Ku-
bica, Józef Sternal, Ludwik 
Kwaśny, Wojciech Laszczak, 
Jan Łukaszek, Stanisław Łuka-
sik, Józef Matlak, Jan Nowak, 
Stefan Nowak, Józef Pawlicki 
oraz Ignacy Suchanek. Zaled-
wie kilka dni po zakończeniu 
działań wojennych w styczniu 
1945 roku, olkuszanie posta-
wili w pobliżu spalonej przez 
Niemców willi drewniane 
krzyże z koronami cierniowy-
mi oraz tabliczkami z odręcz-
nie wypisanymi nazwiskami 
pomordowanych. Ulica, przy 
której dokonano tych zbrod-
ni, nosi na dodatek ku pamię-
ci rozstrzelanych nazwę „20 
straconych”. O tragicznych 
wydarzeniach przypominają 
również pamiątkowe tablice.

Nie był to jednak koniec 
represji. Dokładnie dwa tygo-
dnie później, w nocy z 30 na 31 
lipca, miasto zostało otoczone 
przez niemieckich żołnierzy 
i policjantów. Chodzono po 
mieszkaniach i zabierano męż-
czyzn, zarówno Polaków, jak 
i Żydów, w wieku od 14 do 55 
lat. Następnie zapędzono ich na 
rynek oraz kilka placów: pod 
siedzibę Kasy Chorych (dzisiej-
sze Starostwo Powiatowe), na 
rynek czarnogórski (dzisiejszy 
Skwer), przy Szkole Rzemieśl-
niczej (dzisiejszy Zespół Szkół 
nr 1), obok dzisiejszej Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz mię-
dzy ulicą Żuradzką i torami.

„Kazano nam leżeć twarzą 
do bruku, a za każdy nie-
baczny ruch Niemcy bili 
i kopali [...]. Z nieba spa-
dał żar lipcowego słońca, 
a myśmy tak leżeli w prochu 
i pocie, niepewni własnego 
losu… Ze wszystkich stron 
słychać było straszne krzyki 
i płacz oraz niemiecki 
wrzask. Myślałem, że to 
koniec” 

- zapamiętał te chwile 
Zbigniew Bobrzecki.

Maltretowani mieszkań-
cy mogli wrócić do swoich 
domów dopiero wieczorem. 
Tego dnia zginęły dwie oso-
by, a wyniku obrażeń kilka 
dni później zmarł proboszcz 
miejscowej para� i ks. Piotr 
Mączka. Ze szczególnym 
okrucieństwem postępowano 
ponadto z przedstawiciela-
mi społeczności żydowskiej. 

Przywoływany wcześniej Ma-
rian Kiciarski wspominał: 
„każdy dziwił się w duchu, że 
człowiek zdolny jest do popeł-
niania takich okrucieństw”. 
Nie wiadomo dokładnie u ilu 
osób spowodowano trwałe 
uszczerbki na zdrowiu, a tak-
że ilu odeszło z tego świata 
w wyniku długofalowych 
skutków opisywanych represji.

Wspomniane przeze 
mnie fakty zostały wie-
lokrotnie upamiętnione: 
powstały pomniki (np. 
przy ulicy 20 straconych, 
na rynku czy na skwerze) 
oraz cały szereg publikacji 
o charakterze naukowym 
i popularnonaukowym. Nam 
natomiast przypada w udzia-
le przede wszystkim pamięć 
o ludziach i wydarzeniach. 
Musimy zatem zadbać nie 
tylko o pozostałości mate-
rialne, ale też te duchowe. 

Dla każdego działania te 
mogą przybrać różną for-
mę, od zapalenia świeczki, 
przez modlitwę, po udział 
w uroczystościach czy nawet 
wpis w mediach społeczno-
ściowych. Miejmy nadzieję, 
że podobna tragedia ni-
gdy więcej nie dotknie na-
szej lokalnej społeczności.

Mateusz Radomski
Wiceprezes olkuskiego 
koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej
Archiwista Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu

Tragiczny miesiąc w historii Olkusza

OGŁOSZENIA
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Znajdujące się w Laskach 
rozlewiska rzeki Białej, zwa-
ne także stawami, to jedna 
z atrakcji ziemi olkuskiej. 
Niestety, wspomniane stawy 
to jedyne, co dziś pozostało 
po tej rzece. Woda płynąca 
jej korytem, podobnie jak 
w przypadku rzeki Baby, po-
chodzi z kopalni „Olkusz-Po-
morzany”: Babę zasila kanał 
„Południowy” z szybu „Chro-
bry”, natomiast rzekę Białą 
zasila kanał „Północny” ze 
znajdującego się w Gminie 
Bolesław szybu „Dąbrówka”.

Zupełnie wyschnięte z po-
wodu odwadniania kopal-
ni źródła rzeki Białej mają 
swój początek tuż obok (po 
drugiej stronie drogi) Róży 
Wiatrów na południu Pu-
styni Błędowskiej. Stąd pły-
nęła kiedyś meandrami do 
Białej Przemszy, a dziś ślad 
jej koryta, ciągnącego się od 
Pustyni Błędowskiej do sta-
wów w Laskach, można do-
strzec jedynie z powietrza, 
dzięki rosnącym na długo-
ści ok. 3,5 km drzewom li-
ściastym pośród sosnowego 
lasu. Same stawy zasilane są 

od strony wschodniej małą 
ilością wody kopalnianej, 
doprowadzonej tam rurocią-
giem z szybu „Zachodniego”. 
Od stawów do ulicy Głównej 
w Laskach koryto rzeki Bia-
łej jest natomiast wyschnię-
te, ponieważ na ich końcu 
od strony zachodniej woda 
wnika w głąb ziemi.  Za uli-
cą Główną koryto rzeki wy-
pełnione jest z kolei wodą, 
która cofa się z Kanału „Pół-
nocnego”, gdzie płynie także 
woda pompowana z kopal-
ni szybem „Dąbrówka”. Do 
omawianego kanału wpływa 
również woda z oczyszczal-
ni ścieków w Olkuszu oraz 
wody opadowe wpływające 
tam roznosem sztolni Poni-
kowskiej - razem zapewniają 
całość wody płynącej w rze-
ce Białej aż do jej połączenia 
z Białą Przemszą. Od La-
sek w kierunku północnym 
rzeka tworzy piękne mean-
dry, mokradła i rozlewiska.

Rzeka Biała, podobnie 
jak Baba, przestanie płynąć 
z końcem tego roku, kiedy 
zakończy się wypompowy-
wanie wody z kopalni „Ol-

kusz-Pomorzany”. Będzie to 
trwało do momentu aż lej 
depresji wypełni się wodą, 
a ta znów zacznie płynąć po 
powierzchni ziemi. Trudno 
powiedzieć kiedy dokład-
nie to nastąpi, tym nie-
mniej należy oczekiwać, że 
w pierwszej kolejności wody 
gruntowe mogą się podno-
sić w rejonie Lasek i okolic 
- być może nawet szybciej, 
niż się to wydaje. Z całą 
pewnością wodą wypełnią 
się także wyrobiska po ko-
palniach piasku w Hutkach 
oraz powstaną duże zalewy 
na wschód od drogi łączą-
cej Bolesław z Kluczami. 
Odnowią się ponadto stru-
myki i cieki wodne płyną-
ce dawniej w tym rejonie.

Franciszek Rozmus

Dokąd płynie rzeka Biała?

fot. Meandry rzeki Białej na północ od Lasek, w której płynie woda z szybu „Dąbrówka”

fot. Stawy w Laskach

fot. Kanał „Północny”, który wypływa obok szybu „Dąbrówka”, widoczny jest w prawym dolnym rogu zdjęcia.fot. Źródła rzeki Białej znajdują się w lesie widocznym po lewej stronie zdjęcia - po drugiej stronie drogi, naprzeciwko „Róży Wiatrów”
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21 lipca około godziny 15:15 
na przejściu dla pieszych przez 
DK94 w pobliżu ulicy Cegielnia-
nej w Olkuszu kierowca Hondy 
śmiertelnie potrącił 35-latka 
z Gminy Klucze.

Kierowca Hondy potrącił 
mężczyznę z tak dużym im-
petem, że jego ciało przele-
ciało kilkanaście metrów. Na 
domiar złego, sprawca wy-
padku uciekł z miejsca zda-
rzenia. Dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Olku-
szu natychmiast ogłosił ko-
munikat za kierowcą: kilka 
minut później poszukiwany 
pojazd zauważyli dzielnicowi 
i natychmiast go zatrzymali.

Przeprowadzone przez 
funkcjonariuszy badanie sta-
nu trzeźwości wykazało, że 
48-latek miał blisko 3 promile 
alkoholu w swoim organizmie. 
Okazało się również, że za 
wcześniejszą jazdę po pijane-

mu mężczyzna miał orzeczony 
przez sąd zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mecha-
nicznych, który obowiązy-
wał do 5 czerwca 2023 roku.

Sąd Rejonowy w Olkuszu za-
stosował już wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztu na okres 
3 miesięcy. Na podstawie 
zgromadzonego materiału do-
wodowego, prokurator posta-
wił mu ponadto trzy zarzuty: 
spowodowania wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym, kie-
rowania w stanie nietrzeź-
wości oraz nieudzielania 
pomocy pokrzywdzonemu.

Zgodnie z art. 178a. §1. Ko-
deksu Karnego, „kto, znajdu-
jąc się w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka odu-
rzającego, prowadzi pojazd 
mechaniczny w ruchu lądo-
wym, wodnym lub powietrz-
nym, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 
2”. Jak jednak wiemy, sprawca 
wypadku posiadał orzeczony 
przez sąd zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mecha-
nicznych. W takim wypadku 
zastosowanie znajdzie zatem 
również paragraf czwarty po-
wyższego przepisu, który sta-
nowi, że „jeżeli sprawca […] 
był wcześniej prawomocnie 
skazany za prowadzenie po-
jazdu mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego […] 
albo dopuścił się czynu […] 
w okresie obowiązywania 
zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych orze-
czonego w związku ze ska-
zaniem za przestępstwo, 
podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Jak możemy z kolei wyczytać 
z treści art. 177. §1. Kodeksu 
Karnego: „kto, naruszając, cho-
ciażby nieumyślnie, zasady bez-
pieczeństwa w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym, po-
woduje nieumyślnie wypadek, 
w którym inna osoba odniosła 
obrażenia ciała […], podlega 
karze pozbawienia wolności do 
lat 3”. Paragraf drugi przyto-
czonego przepisu stanowi na-
tomiast, że „jeżeli następstwem 
wypadku jest śmierć innej 
osoby albo ciężki uszczerbek 
na jej zdrowiu, sprawca pod-
lega karze pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do lat 8”.

Kwestię ostatniego zarzutu 
postawionego 48-latkowi, ja-
kim jest nieudzielenie pokrzyw-
dzonemu pomocy, reguluje zaś 
art. 162. §1. Kodeksu Karnego. 

Na jego mocy „kto człowiekowi 
znajdującemu się w położeniu 
grożącym bezpośrednim nie-
bezpieczeństwem utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu nie udziela pomocy, 
mogąc jej udzielić bez naraże-
nia siebie lub innej osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 3”.

Po orzeczeniu przez sąd 
kar za każde z wymienionych 
wyżej przestępstw, pod uwa-
gę będzie trzeba wziąć jesz-
cze treść art. 86. §1. Kodeksu 
Karnego, który stanowi, że 
„sąd wymierza karę łączną 
w granicach powyżej najwyż-
szej z kar wymierzonych za po-
szczególne przestępstwa do ich 
sumy […]”. Najdłuższa możli-

wa “odsiadka” dla omawiane-
go pirata drogowego to zatem 
16 lat pozbawienia wolności. 
Mężczyznę czeka również naj-
prawdopodobniej dożywotni 
zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych 
oraz obowiązek uiszczenia 
świadczenia pieniężnego na 
rzecz Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym i Pomocy Po-
stpenitencjarnej w wysokości 
od 5 do 60 tysięcy złotych.

M i c h a ł  Pa ster n a k

Śmiertelny wypadek na DK nr 94 w Olkuszu

REKLAMA

 fot. Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu fot. Grzegorz Przetakiewicz 
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Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 02.08.2021r. do dnia 22.08.2021r. opu-
blikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr 2058/5 o pow. 72m2 położona w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod udostępnienie 
nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na czas 
nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu 

z 27.03.2012r. w wysokości: 92,25zł brutto - płatne jednorazowo po zawarciu umowy dzierżawy;
- część działki nr 3888/1 o pow. 11m2 położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej pod umieszczone urządzenia 
przesyłowe SN na okres 3 lat. Stawka wynagrodzenia ustalona na podstawie Zrządzenia Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz Nr 0050.1852.2021 z 22.07.2021 r. w wysokości: 35,00zł netto + 23% podatku VAT. Termin 

wnoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry;
- część działki nr 1067/1 o pow. 58m2 położonej w Olkuszu przy ul. Jasnej z przeznaczeniem pod ogród 
przydomowy (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na okres 2 lat. Stawka czynszu usta-
lona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł. 

Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;
- część działki nr 2227/2 o pow. 36m2 położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod usta-
wienie leżaków i stolików na okres do 31.12.2021r. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Olkusz Nr 0050.1862.2021 z 22.07.2021r. w wysokości: 132,84zł brutto miesięcznie. 

Termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry.

W przttypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o najem/dzierżawę nieruchomości wyłonienie 
Najemcy/Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
• Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa, najem i użyczenie  przeznaczona jest dla osób � zycznych i prawnych. 
Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie 
stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.

Przeszło 220 osób skorzy-
stało z możliwości zaszcze-
pienia się przeciw COVID-19 
w Chacie Kocjana w Rabszty-
nie. Każdy, kto przyjął wówczas 
preparat, mógł ponadto zwie-
dzić tamtejszą warownię oraz 
skorzystać z licznych atrak-
cji za symboliczną złotówkę.

Szczepienia rozpoczęły 
się o godzinie 9:00, choć już 
wcześniej ustawiła się spora 
kolejka oczekujących. Uro-
czystego rozpoczęcia akcji 
dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Roman 
Piaśnik, który przypominał 
jak ważne dla osiągnięcia 

zbiorowej odporności są 
szczepienia oraz podzię-
kował wszystkim współ-
organizatorom akcji. Głos 
zabrali również Prezes No-
wego Szpitala w Olkuszu 
Norbert Kubański oraz Dy-
rektor Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej 
w Olkuszu Agata Knapik.

Na szczepienie nie trzeba 
było się rejestrować: wystar-
czyło przyjść i okazać dowód 
osobisty. Zabieg przepro-
wadzały wyłącznie osoby 
uprawnione oraz przeszko-
lone, a przed dokonaniem 
iniekcji każdy pacjent prze-
chodził standardową kwa-
li� kację. Z możliwości za-
szczepienia się preparatem 
Johnson & Johnson skorzy-
stało 205 osób, a szczepionkę 
� rmy P� zer przyjęło 18 osób.

Po wyjściu z Chaty Ko-
cjana, na chętnych w ple-
nerowych stoiskach czekały 
liczne atrakcje: Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Olkuszu przygotowała 
quizy, w których nagrodami 
były książki, plecaki oraz 
numery wydawanego przez 
bibliotekę półrocznika „Il-
cusiana”. Na stoisku Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bra-

ciejówce można było nato-
miast nabyć pyszne wiejskie 
przysmaki, a bezpłatne fol-
dery, ulotki i mapy, a także 
informacje na temat tego, 
co warto odwiedzić w naszej 
okolicy, czekały w Mobilnym 
Punkcie Informacji Tury-
stycznej. Najmłodsi mieli 
z kolei okazję wziąć udział 
w Wakacyjnym Plenerze Pla-
stycznym „Zamek Rabsztyn”.

W plenerowym stoisku 
Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Ol-
kuszu można było ponadto 
zmierzyć sobie ciśnienie oraz 
otrzymać materiały promo-
cyjne i szereg fachowych 
porad dotyczących zdro-
wego trybu życia. Na tere-
nie rabsztyńskiego wzgórza 
stanęło także stoisko Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Olkuszu, gdzie na 
chętnych czekały gry i zaba-
wy sportowe. O bezpieczeń-
stwo dbały na dodatek ekipy 
pogotowia ratunkowego oraz 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Żurady i Zedermana.

Wiele osób wzięło rów-
nież udział w przygotowa-
nych przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu atrak-
cjach rycerskich na zamku. 

Miejsce miały połączone 
z omówieniem uzbrojenia 
i odzienia pokazy walk ry-
cerskich, wspomnienie bi-
tew, turniej dla dzieci i do-
rosłych w walce na miecze 
sportowe oraz „Opowieść 
o łuku”, czyli historia łucz-
nictwa i nauka strzelania 
z łuku. Ponadto można było 

wziąć udział w spacerze hi-
storycznym „Zamek Rabsz-
tyn w dawnej ikonogra� i” 
w ramach akcji „Olkuskie 
Spacery Historyczne 2021”.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

Plenerowe szczepienia przeciw COVID-19 pod zamkiem w Rabsztynie

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach 
od 02.08.2021 r. do 22.08.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 1149 obręb Braciejówka w celu umieszczenia 
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroener-
getyczny,

- działka nr ew. gr. 91 obręb Pazurek w celu umieszczenia w niej 
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny,

- działka nr ew. gr. 683 obręb Witeradów w celu umieszczenia 
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroener-
getyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwesty-
cyjnym w godz. 8:00-16:00 (pn), 7:00-15:00 (wt - pt) - (pok. nr 308) 
lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58. 
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z.o.o. w Olkuszu

W związku z nabyciem budynku biurowego dawnej 
BURSY (internatu) przy ul. Bylicy 1,

informuje zainteresowanych  że posiada do wynajęcia
pomieszczenia biurowe o różnych powierzchniach 

wyposażone w media

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 695 886 885  lub osobisty

w siedzibie fi rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
REKLAMAREKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nietypowy chrześniak Prezydenta Mościckiego z Gorenic

Młodzież z Olkusza i Wolbromia na obozie karate w Jarosławcu

Na mocy dekretu z 1926 
roku Prezydent Ignacy Mo-
ścicki został chrzestnym 
każdego siódmego syna, o ile 
rodzina (do czwartego poko-
lenia) była rdzennie polska 
i niekarana. Najstarszy z ta-
kich chrześniaków urodził się 
w 1926 roku, a ostatni w 1939 
roku: w sumie było ich 911. 
Jednym z nich był urodzony 
13 maja 1935 roku mieszka-
niec Gorenic Bonifacy Lipa.

Z powodu licznych for-
malności, jego chrzest 
odbył się dopiero 
w 1936 roku. Prezydent 
Mościcki, choć zazwy-
czaj naprawdę bywał 
obecny na tych uroczy-
stościach, tym razem 
nie mógł jednak przy-
być osobiście, dlatego 
w przesłanym piśmie 
prosił, żeby ktoś zastąpił 
go w jego imieniu. „Za-

stępcą” tym został Ka-
sprzyk, czyli brat matki. 

Prezydenccy chrze-
śniacy mieli przywi-
lej bezpłatnej nauki 
zarówno w kraju, jak 
i za granicą (także na 
studiach wyższych), sty-
pendia, bezpłatne prze-
jazdy, opiekę zdro-
wotną oraz książeczkę 
oszczędnościową Pocz-

towej Kasy Oszczęd-
nościowej z wkładem 
w wysokości 50 złotych 
(co stanowiło wówczas 
równowartość połowy 
pensji nauczycielskiej).

W czasie odbywania 
służby wojskowej, gore-
nicki chrześniak dwukrot-
nie uczestniczył w zjeździe 
chrześniaków w Toruniu 
(w 1956 oraz 1957 roku). 

Od 28 czerwca do 
8 lipca liczna grupa dzieci 
i młodzieży z Jurajskie-
go Klubu OYAMA Karate 
z Olkusza i Wolbromia, 
a także ich koleżanki, ko-
ledzy, znajomi i przyjacie-
le, aktywnie wypoczywali 
w Jarosławcu. Kierow-
nikiem i organizatorem 
obozu był Sensei Kazi-
mierz Skalniak 4 dan, 
a wychowawcami mgr 
Marta Skalniak oraz Sensei 
Weronika Furman 1 dan.

Uczestnicy obozu ak-
tywnie wypoczywali oraz 
poznawali Jarosławiec 
i okolice. Pojechali także 
na wycieczkę do Koszali-
na i Darłowa, gdzie zwie-
dzali komnaty w  Zam-
ku Książąt Pomorskich. 
Uczestniczyli ponadto 
w ciekawej, multimedial-
nej prelekcji o życiu króla 
Eryka oraz zwiedzili la-
tarnię w Jarosławcu, gdzie 
podziwiali piękne wido-
ki. Były również spacery 
brzegiem morza o zacho-
dzie słońca, plażowanie, 
kąpiel w morzu i basenie 
na terenie ośrodka pod 
okiem ratownika oraz gra 

w siatkówkę, piłkę nożną 
i inne ciekawe gry i zabawy 
integracyjne. Młodzież 
uczestniczyła na dodatek 
w spotkaniu z panią so-
kolnik, która opowiedzia-
ła o zwyczajach ptaków 

i zdradziła kilka ciekawo-
stek z ich życia. Spotkanie 
było połączone z pokazem 
sowy, sokoła oraz wrony.

Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć treningów 
z użyciem Tonf, Bo
i Kumite, a także szlifowa-
nia Kata oraz pracy nad 
kondycją. Tradycyjnie, na 
koniec obozu odbył się 
również egzamin na wyż-
sze stopnie uczniowskie, 
a każdy uczestnik wy-
konał symboliczny skok 
przez czarny pas, świętu-
jąc w ten sposób zamknię-
cie sezonu szkoleniowo-
-sportowego 2020/2021. 
Z tej okazji przygotowano 
ponadto ognisko z kieł-
baskami oraz dyskotekę. 

Jak co roku, czas minął 
bardzo szybko i w rodzin-
nej atmosferze. Pandemia 
koronawirusa wymusiła 
wiele obostrzeń, ale or-

ganizatorzy obozu nie 
lekceważyli obowiązują-
cych przepisów reżimu 
sanitarnego. Przekonują 
ponadto, że z zachowania 
w ośrodku i w innych 
miejscach dzieci zasłu-
żyły na wysoką ocenę: 
obóz pokazał, że jego 
uczestnicy potrafili 
współpracować w gru-
pie i wykazali się odpo-

wiedzialnością, mimo 
że najmłodszy uczestnik 
miał 7 lat, a najstarszy 17.

„Każdy uczestnik otrzy-
mał koszulkę, czapkę 
z logo i nazwą Juraj-
skiego Klubu OYAMA 
Karate, bilety do mu-
zeum oraz pamiątkowy 
dyplom od kadry obo-
zu. Podziękowania za 

profesjonalną usługę 
należą się właścicielowi 
� rmy transportowej PA-
NEK-TRAVEL Pawłowi 
Szlachcie. Dziękujemy 
również wychowawcom 
za owocną współpra-
cę oraz znakomitą at-
mosferę, uczestnikom 
za wspólnie spędzony 
czas, a rodzicom i opie-
kunom za zaufanie. Już 

dziś zapraszamy także 
na przyszłoroczny obóz 
sportowy, który, jeśli 
tylko pozwolą na to wa-
runki, jak zwykle odbę-
dzie się na początku wa-
kacji. Życzymy dalszych 
przyjemnych i bezpiecz-
nych wakacji. OSU!” 

- mówi Kazimierz 
Skalniak.

22 lipca minęła druga 
rocznica jego śmierci.

źródło: Jacek Majcher-
kiewicz, Gorenice.pl

Dawid Przybylski
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Pomóż Mateuszowi Stano z Olkusza odzyskać 
sprawność po udarze mózgu!

Do naszej Redakcji zgło-
siła się rodzina Mateusza 
Stano z Olkusza, który wal-
czy o powrót do samodziel-
ności po rozległym udarze 
pnia mózgu. Intensywna 
opieka i rehabilitacja w spe-
cjalistycznym ośrodku jest 
jednak bardzo kosztowna.

„Patrzyłam na Mateusza 
i pękałam z dumy. Wy-
rósł na zaradnego, mą-

drego i dobrego człowie-
ka. Niestety, radość może 
szybko zmienić się w ból, 
gdyż los bywa nieobli-
czalny i wystarczy zale-
dwie chwila, aby doszło 
do tragedii, której skutki 
odcisną piętno na lata. 
Mój 33-letni syn doznał 
rozległego udaru pnia 
mózgu. Wciąż nie mogę 
wyrzucić z głowy tych 
chwil. Bezsilnie patrzyli-

śmy jak twarz Mateusza 
zastygła w bezruchu” 

- mówi mama mężczyzny.

Mateusz był energicz-
nym człowiekiem, uprawiał 
sport i pracował w � rmie 
z branży samochodowej od 
13 lat. Feralnej nocy, leżąc 
na łóżku, nagle wygięło mu 
ręce do tyłu, po czym stra-
cił przytomność. Rodzina 
niezwłocznie wezwała ka-
retkę, która zabrała go do 
Nowego Szpitala w Olku-
szu, gdzie zrobiono mu to-
mograf głowy, który wska-
zał na niedokrwienny udar 
pnia mózgu. Mieszkaniec 
naszego miasta został prze-
transportowany do krakow-
skiego szpitala, w którym 
rozpoczęła się walka o jego 
życie: lekarze w pierwszej 
kolejności przeprowadzili 
zabieg trombektoomi, czyli 

najnowszej metody lecze-
nia udaru niedokrwiennego 
mózgu. Polega ona na in-
strumentalnym usunięciu 
skrzepliny z zamkniętego 
przez nią dużego naczy-
nia tętniczego mózgowia. 

Następnie 33-latek zo-
stał wprowadzony w stan 
śpiączki farmakologicznej 
oraz przewieziony na od-
dział intensywnej terapii, 
gdzie leżał podłączony do 
respiratora od 1 do 22 maja. 
Rokowania Mateusza były 
bardzo złe, kiedy się obudził, 
to okazało się, że jest cztero-
kończynowo sparaliżowany. 
Pomimo tego olkuszanin 
nie zamierzał się poddać. 
Dzięki swojej wytrwałości, 
woli walki i chęci współpracy 
z � zjoterapeutami, osiągnął 
już pierwsze postępy. Jedyną 
nadzieją na dalszą walkę jest 
dla niego jednak kosztowna, 

intensywna opieka i rehabi-
litacja w Polskim Centrum 
Rehabilitacji Funkcjonal-
nej VOTUM w Krakowie.

„Na szali leży przyszłość 
Mateusza, dlatego nie mo-
żemy odpuścić. Jest uwię-
ziony we własnym ciele 
i jednocześnie wszystkiego 
świadomy, co boli nas naj-
bardziej. Prosimy wszyst-
kich czytelników Gaze-
ty Olkuskiej o wsparcie, 
dzięki któremu Mateusz 
będzie mógł stawić czoła 
przeciwnościom, by da-
lej walczyć o sprawność”

- apeluje mama Małgorzata 
wraz z siostrami Olą i Mar-
tą oraz bratem Damianem.

Serdecznie zachęcamy 
wszystkich do wsparcia 
zbiórki na leczenie Ma-
teusza Stano - można to 

zrobić skanując za pomo-
cą smartfona poniższy kod 
QR lub wysyłając SMS 
o treści 0133728 na numer 
72365 (koszt 2,46 zł. brutto).

M i c h a ł  Pa ster n a k

REKLAMA REKLAMA
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KINO ZBYSZEK W SIERPNIU
Bilety: http://kino.olkusz.pl

30.07. – 03.08. 
godz. 17:00  - Kosmiczny mecz: Nowa era (2D/dubbing) 
godz. 19:00 Jeden gniewny człowiek (2D/napisy) 

06.08. – 10.08. 
godz. 17:00 Raya i ostatni smok (2D/dubbing)
godz. 19:30 Cwaniaczki z Hollywood (2D/napisy)

13.08 - 17.08
godz. 17:00 Piotruś Królik2: Na gigancie (2D/dubbing)
godz. 19:00 Nikt (2D/napisy)

20.08. – 24.08. 
godz. 20:30 Old (2D/napisy)

27.08. – 31.08. 
godz. 17:00 Kraina Smoków (2D/dubbing)
godz. 19:30 Escape Room: Najlepsi z najlep-
szych  (2D/napisy)
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