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Są pieniądze na 
dawne starostwo!

� Więcej�na�stronie 3

olkusz
Wiola�Woźniczko

Klasycystyczny budynek na 
olkuskim rynku, w którym przed 
laty mieściło się starostwo, odzy-
ska dawną świetność, a w podzie-
miach ratusza powstanie trasa 
multimedialna. Wszystko to przy 
udziale unijnych funduszy. Na 
razie kwota dotacji wynosi 3 mln 
655 tys. zł.
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Olkuski Klub Sportowy „Słowik”
Sezon piłkarski 2016/2017 dobiegł końca. Jaki 
on był dla olkuskiego Słowika? Na pewno 
pracowity i z wieloma wyzwaniami. Co cieszy, 
okazał się również bogaty w sukcesy, a wieść 
o klubie zrzeszającym obecnie blisko ćwierć 
tysiąca młodych adeptów futbolu rozeszła się 
po Polsce. Nie może być inaczej, skoro „żół-
to-niebiescy” w poszukiwaniu turniejowych 
przygód zwiedzili niemal cały kraj, również 
w Srebrnym Mieście goszcząc najlepsze aka-
demie piłkarskie.

W drodze po piłkarskie marzenia!

To było długich dwanaście miesięcy, pełnych gry o ligowe 
punkty i turniejowe triumfy. Miniony sezon to również usilne 
starania o to, aby zarówno o Słowiku jak i Olkuszu było coraz 
głośniej w piłkarskim środowisku. - Udało się! - przyznaje z satys-
fakcją Rafał Pięta, który w klubie jest od samego początku, czyli 
od 2010 roku. - Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Nie chcę 
mówić, że zmieniło się wszystko, ale jest coś na rzeczy. Z małego 
klubiku na przestrzeni siedmiu lat staliśmy się rozpoznawalną 
marką nie tylko w Małopolsce, ale i w całym kraju – dodaje 
założyciel i koordynator OKS-u. 

Dowód? Organizacja na olkuskim stadionie Ogólnopolskie-
go Turnieju MAX-TRANS Cup, udział w bliźniaczych zmaganiach 
w Gdańsku, Baranowie pod Poznaniem, Zakopanem, Wrocławiu, 
czy Warszawie. Nie można też zapomnieć o ostatnim spraw-
dzianie rocznika 2008 w podkrakowskim Kaszowie, gdzie 
zespół Słowika U-9 stanął na podium prestiżowej imprezy Talio 
Cup, przegrywając złoto jedynie z „Białą Gwiazdą” i Jagiellonią 
Białystok, a plasując się wyżej od takich krajowych potęg jak: 
Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Sandencja Nowy Sącz, czy Górnik 
Zabrze. - Każdy turniej ma swoją odrębną historię. Trudno zliczyć 
wszystkie sportowe imprezy, w których wzięliśmy udział, jednak 
wyjazdy w Polskę nie biorą się z przypadku. Organizatorzy 
dużych turniejów już wiedzą, że Słowik to przede wszystkim 
jakość sportowa i to pomimo tego, że potencjał ludzki mamy 
znacznie mniejszy od tego, jakim dysponują kluby z większych 
miast – zaznacza Rafał Pięta.

Udział w mocno obsadzonych turniejach, czy walka 
o ligowe punkty to jednak dopiero efekt końcowy mozolnej, 
codziennej pracy. Pracy, którą trenerzy i zawodnicy wszystkich 
roczników wykonują każdego dnia, bez względu na porę roku 
i pogodę za oknem. Słowik wzorem dużych akademii trenuje 
przez cały rok, z krótką przerwą na święta i symboliczne wakacje. 
Zimową porą światło pod dachami sal gimnastycznych prak-
tycznie nie gaśnie, natomiast gdy ginie śnieg, zielone boiska aż 
kipią od młodych chłopców, którzy marzą o karierach wielkich 
piłkarzy. Jak uczy historia udaje się niewielu, ale mimo swojego 
krótkiego bytu OKS już teraz może się pochwalić sukcesami 
swoich wychowanków. Stawiający pierwsze piłkarskie kroki 
właśnie w Olkuszu, Bartłomiej Wdowik został Wicemistrzem 
Polski w kategorii U-17 z Ruchem Chorzów, a ponadto zdążył 
już zadebiutować w Młodzieżowej Reprezentacji Polski. Ma 
za sobą także tygodniową przygodę związaną z wyjazdem 

na testy do angielskiego Brighton. Jego osoba to niejedyny 
przykład udanej walki o marzenia. Kinga Seweryn nie tylko ze 
swoimi koleżankami z rocznika 2005 z kadry Małopolski bije  
krajową konkurencję na głowę, ale także zyskała uznanie 
w oczach trenerów Kadry Narodowej i po raz kolejny dostała 
powołanie do Reprezentacji Orlic U-12. W kadrach wojewódzkich 
systematycznie znajdują się też Jakub Pilch, Sebastian Buława, 
czy najmłodszy z tego grona Maciej Barczyk. Nie można zapo-
mnieć o Jakubie Tylibie, grającym w podstawowym składzie 
krakowskiej Wisły.

- Przykłady tych osób najlepiej pokazują, że chcieć - znaczy 
móc. Jesteśmy dumni z każdego sukcesu naszych podopiecz-
nych, którzy myśląc o zawodowstwie poszli w świat. Nie zapo-
minamy o nich. Co więcej, te postacie stawiamy pozostałym 
za wzory do naśladowania. Te historie przyciągają jak magnes 
– przekonuje koordynator Pięta.

Zanim jednak wychowankowie Słowika razem z rodzicami 
wybrali drogę na przyszłość, wszyscy wspólnie budowali silny 
klub, tutaj na miejscu. Także i w przypadku tegorocznych 
rozgrywek ligowych jest się z czego cieszyć. Najstarsi w struk-
turach OKS-u Trampkarze U-15 prowadzeni przez Pawła Curyło 
w przekonującym stylu uzyskali awans na zaplecze Ligi Woje-
wódzkiej. Młodziki U-13 będąc beniaminkiem I ligi byli o krok 
od barażu uprawniającego ich do gry w popularnej „eMce”, 
ostatecznie zajmując 3. miejsce, na mecie sezonu wyprzedzając 
m.in. krakowskie ekipy AP 21, Progresu, Garbarni czy Wieczystej. 
Orliki U-11 wiosną wygrywały praktycznie wszystko co było do 
wygrania. Opór drużynie Józefa Ślązaka stawili jedynie gracze 
wolbromskiego WAP-u. Jeszcze lepiej wypadły Żaki U-9, które 
tylko w dziesięciu ligowych występach w 2017 roku strzeliły aż 
116 goli. Najmłodszą grupę wiekową w barwach Słowika stano-
wią Skrzaty U-7. Oni z racji wieku nie biorą udziału w regularnych 
rozgrywkach, szansę rywalizacji mając w trakcie rozmaitych 
turniejów, podczas których nikt nie prowadzi oficjalnej klasyfi-
kacji, mając na uwadze głównie dobrą zabawę i rozwój sportowy. 
Mimo wszystko wiemy, że w kilku przypadkach podopieczni 
duetu trenerskiego Przemysław Michalski / Angelika Nawara 
spisali się na medal i to ten z najcenniejszego kruszcu! 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym w życie i rozwój olkuskiego 
Słowika. Mowa tutaj o samych zawodnikach, ich trenerach, 
rodzicach i klubowych Przyjaciołach, którzy codzienne dzia-
łania wspierają nie tylko dobrym słowem i doświadczeniem, 
ale także finansowo. Wielkie słowa uznania kierujemy pod 
adresem naszych Darczyńców, wierząc że zaufanie jakim nas 
obdarzyliście nie pójdzie na marne, a stanie się początkiem 
jeszcze większych sukcesów. Głośne „Dziękujemy!” mówimy 
pod adresem władz miasta i jego gospodarza Romana Piaśnika. 
Coroczna dotacja z budżetu gminy zapewnia nam organizacyjną 
stabilizację, a jak wiadomo, zwycięstwo buduje się od podstaw. 
Dodatkowo ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę 
Dyrektora MOSiR-u Dariusza Murawskiego i jego pracowników 
oraz Andrzeja Maksymowicza, właściciela firmy MAX-TRANS 
Gospodarka Odpadami, za serce wkładane w nasz klub. Dzięki 
Wam wszystkim, w myśl naszego przesłania możemy 

SPEŁNIAĆ PIŁKARSKIE MARZENIA!

Chodniki dla samochodów  
czy pieszych?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Kierowcy parkujące swoje 
„cztery kółka” na chodnikach to 
zmora nie tylko dla pieszych, ale 
i zmotoryzowanych. Nie dość, że 
utrudniają swobodne poruszanie 
się przechodniom, to jeszcze 
często ograniczają widoczność 
innym kierowcom. Jak poradzić 
sobie z tym problemem w Olkuszu? 
O to zapytaliśmy komendanta 
Straży Miejskiej i starostę.

Najgorzej jest w centrum
Gdzie kierowcy najczęściej zosta-

wiają swoje pojazdy na chodnikach? 
Straż Miejska najwięcej nieprawi-
dłowo zaparkowanych w ten sposób 
samochodów notuje na ulicach: 
Świętokrzyskiej (pod znakiem zakazu 
zatrzymywania się), Szpitalnej (po 
lewej stronie pod znakiem zakazu 
zatrzymywania się), Króla Kazimierza 
Wielkiego (na różnych odcinkach), 
Kościuszki. - Kierowcy nagminnie 
parkują również na całej szerokości 
chodnika przy ul. Łukasińskiego, 
chociaż w pobliżu jest parking, gdzie 
za godzinę postoju płaci się złotówkę. 
Kolejnym przykładem jest koniec ul. 
Górniczej – tam auta pozostawiane 
są za znakiem informującym o końcu 
miejsc wyznaczonych do parkowa-
nia, co zmusza innych kierowców 
do najeżdżania na linię ciągłą przed 
skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza, co 
czasem powoduje tam spore „korki” 
- wylicza komendant olkuskiej Straży 
Miejskiej Marek Lasek.

W ciągu pierwszych pięciu mie-
sięcy tego roku strażnicy udzielili 
pouczeń 366 kierowcom, a 92 uka-
rano mandatem. W 6 przypadkach 
skierowano wnioski do sądu.

Dobrze, że jest więcej aut, ale…
Problem nieprawidłowego parko-

wania dotyczy również powiatowych 
traktów. Starosta Paweł Piasny 
z jednej strony cieszy się, że aut jest 
coraz więcej, ale zdaje sobie sprawę 
z negatywnych skutków sporej liczby 
pojazdów. - Naszym pragnieniem 
jest, by nasze zarobki były porów-
nywalne z dochodami mieszkańców 
Europy Zachodniej. Wraz ze wzro-
stem wynagrodzeń – co jest zupełnie 
normalne – zaczynamy realizować 
swoje marzenia, wzrastają nasze po-
trzeby. Jedną z nich jest niewątpliwie 
posiadanie swojego auta. Z roku na 
rok pojazdów przybywa także i u nas. 
Cieszę się z tego, bo jest to oznaka, że 
wiedzie nam się coraz lepiej. Niestety, 
możliwości rozbudowy infrastruktury 
do wzrastającej liczby aut, są mocno 
ograniczone. Szczególnie w centrach 
miast, gdzie zwarta zabudowa sku-
tecznie ogranicza możliwości zwięk-
szenia miejsc parkingowych, dlatego 
też często kierowcy parkują na chod-
nikach. I z tym problemem musimy 
się zmierzyć, czy tego chcemy, czy nie 
chcemy. Przypomnę, że oddaliśmy do 
dyspozycji kierowców plac postojowy 
przy „Ekonomiku”, który cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem i jest 
non stop zapełniony. Niestety jest 
to kropla w morzu potrzeb, a powiat 
wolnymi przestrzeniami już nie 

dysponuje – uważa starosta Paweł 
Piasny.

Wypracujmy kompromis
Lawinowo rosnąca liczba pojaz-

dów oraz zwarta miejska zabudowa 
– to zdaniem szefa Straży Miejskiej 
główne przyczyny parkowania na 
chodnikach w większości polskich 
miast. - Podobnie to wygląda w Olku-
szu. Trudno jest mówić o pomysłach, 
które szybko, tanio i skutecznie 
rozwiążą ten problem. Aktualnie skła-
niałbym się raczej do systematycznego 
porządkowania oznakowania naszych 
ulic w celu dopuszczenia parkowania 
pojazdów na chodnikach tam, gdzie 
obecnie obowiązuje „zakaz zatrzy-
mywania się” a istnieje możliwość 
wyznaczenia miejsc postojowych. Tak 
zrobiono na przykład w Krakowie. 
Jednocześnie widzę potrzebę ochro-
ny pewnych odcinków chodnika np. 
poprzez montaż słupków. Z jednej 
strony pozwoli to pieszym swobodnie 
poruszać się chodnikiem bez slalo-
mu pomiędzy pojazdami, z drugiej 
strony uchroni kierowców przed 
pokusą pozostawienia samochodu na 
chodniku i narażanie się na mandat. 
Gmina już prowadzi działania, które 
dostosowują oznakowanie do potrzeb 
mieszkańców na poszczególnych osie-
dlach, tzw. krótkiej Szpitalnej czy ul. 
Górniczej. Będą też kontynuowane 
rozmowy dotyczące powiatowej ulicy 
Króla Kazimierza Wielkiego – mówi 
komendant Marek Lasek.

Rewolucja jest konieczna
Szef powiatu uważa, że rewolu-

cyjne podejście do zmiany organizacji 
ruchu w centrum Olkusza pozwoli 
zwiększyć liczbę miejsc postojowych, 
a tym samym pozostawić chodniki 
dla pieszych. Co to znaczy? W ob-
rębie centrum, czyli na ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego (od ul. Bylicy 
w kierunku ul. Kościuszki), na ul. 
Nullo (na tym samym odcinku), na ul. 
ul. Mickiewicza (od DK 94 do ul. Szpi-
talnej) oraz na ul. Kościuszki (od ul. 
Szpitalnej do DK 94, z wyłączeniem 
buspasa od Supersamu do ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego) mógłby zostać 
wprowadzony ruch jednokierunkowy. 
– Wówczas byłaby możliwość parko-
wania na drugiej połowie jezdni oraz 
z wyodrębnieniem drogi dla rowerów. 
W ścisłym centrum powinny zostać 
wprowadzone darmowe karty par-
kingowe, które w naturalny sposób 
wymuszałyby rotację aut. Składałem 
już kiedyś takie propozycje burmi-
strzowi, jednak przeszły one bez echa. 
Proszę pamiętać, że z miejsc parkin-
gowych korzystają potencjalni klien-
ci, którzy robią zakupy w naszych 
sklepach, które z kolei dają miejsca 
pracy naszym mieszkańcom. To jest 
bardzo ważne. Jeżeli nie zatrzymamy 
kupujących w lokalnych sklepach, to 
kierowcy pojadą do centrów handlo-
wych – twierdzi Paweł Piasny.

Jak oceniacie pomysły doty-
czące zlikwidowania problemu za-
stawiania chodników samochoda-
mi? Czy przedstawione propozycje 
się sprawdzą? A może chodnikową 
kwestię można inaczej rozwiązać? 
Zapraszamy do dyskusji.

Ratunek  
na czas

Wolbrom
Piotr�Kubiczek

Przyszło lato, temperatury 
skoczyły do góry, a przy upale 
nasze zamknięte samochody stają 
się „szklarniami”. Niestety wciąż 
nie brakuje lekkomyślnych kierow-
ców, którzy w swoich pojazdach 
- niby tylko na chwilę - zamykają 
m.in. zwierzęta. One, tak jak 
ludzie narażone są na przegrza-
nie, którego efektem bywa śmierć 
z wycieńczenia.

Szczęśliwie zakończyła się sytu-
acja z Wolbromia, gdzie w czwartek, 
29 czerwca policjanci po interwencji 
przechodnia uratowali małego yorka. - 
Do zdarzenia doszło na parkingu przy 
ul. Mariackiej w Wolbromiu. Przecho-
dząca w pobliżu kobieta, zauważyła 
jak w samochodzie skamla i biega 
mały piesek. Drzwi i okna w aucie 
były pozamykane, a temperatura na 
zewnątrz oscylowała w granicach 30 
stopni – relacjonuje asp. Katarzyna 
Matras z KPP w Olkuszu.

Kobieta zadzwoniła na policję. 
Kiedy mundurowi przyjechali na 
miejsce zgłoszenia, pies ewidentnie 
był osłabiony i wycieńczony. Dalsze 
oczekiwanie na właściciela pojazdu 
zagrażało życiu zwierzęcia. - Gdy 
funkcjonariusze wybili szybę w tyl-
nych drzwiach, z wewnątrz pojazdu 
buchnęło gorące powietrze, a piesek 
od razu podszedł do okna, by za-
czerpnąć chłodniejszego powietrza. 
Czworonóg dostał wodę do picia, a na 
miejscu pojawił się lekarz weteryna-
rii – dodaje oficer prasowy olkuskiej 
komendy. Weterynarz potwierdził 
przypuszczenia kobiety i policjantów 

– życie yorka było zagrożone.
- Apelujemy, aby w żadnym przy-

padku nawet na chwilę nie zostawiać 
dzieci i zwierząt. Nawet jeśli wydaje 
się nam, że załatwienie jakieś sprawy 
zajmie kilka minut, nie zostawiaj-
my swoich podopiecznych samych 
w zamkniętym pojeździe. Przez brak 
rozwagi możemy mieć na sumieniu 
czyjeś zdrowie, a nawet życie – prze-
konuje asp. Matras.

Nie bądźmy obojętni! Gdy za-
uważymy, że jakaś osoba czy zwierzę 
znajduje się w sytuacji zagrażającej 
życiu lub zdrowiu, poinformujmy 
policję dzwoniąc pod numer tel. 
alarmowego 997 lub 112. Policjanci 
w sezonie letnim zwracają szczególną 
uwagę na takie sytuacje.

- Pamiętajmy też o tym, że jeśli 
funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe 
pozostawanie psa w aucie zagraża 
jego życiu, mają prawo użyć wszelkich 
środków umożliwiających wydostanie 
go z pojazdu - włącznie z wybiciem 
szyby – zaznacza przedstawicielka 
KPP. Wybijanie szyb na własną rękę 
może niestety skończyć się pociągnię-
ciem do odpowiedzialności karnej 
i finansowej.
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Budynek od lat straszy swoim 
wyglądem. Dykta w oknach, tynk 
odpadający płatami od ścian - zaby-
tek niestety nie stanowi wizytówki 
Olkusza, choć powinien być taką od 
dawna. Teraz sytuacja ulega zmianie. 
Olkusz otrzymał bowiem o unijne 
wsparcie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 - „Ochrona i opieka nad 
zabytkami - projekty większej skali”. 
Złożony wniosek został pozytywnie 
oceniony, ale znalazł się na drugim 
miejscu listy rezerwowej. Gdy tylko 
pojawiły się wolne środki, zarząd 
województwa zdecydował o częścio-
wym dofinansowaniu projektu z Ol-
kusza. Docelowo może to być nawet 
8 mln zł.

Władze miasta mają nadzieję, że 
po nadaniu zabytkowi nowej funkcji 
użytkowej kwartał królewski, na 
którym stoi dawne starostwo, będzie 
obiektem chętnie odwiedzanym przez 
mieszkańców i turystów, którzy będą 
chcieli ciekawie spędzić wolny czas. - 
Jestem przekonany, że mieszkańcom 
miasta bardzo leżał na sercu los 
tego zabytku. Doczekaliśmy chwili, 

w której mogę zapewnić o realizacji 
ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest 
rewitalizacja kwartału królewskiego 
i organizacja muzeum multimedial-
nego w podziemiach ratusza. To dla 
nas duże wyzwanie, ale jednocześnie 
wielka szansa na ożywienie prze-
strzeni w ścisłym centrum miasta. 
Istotne jest nie tylko to, że uratujemy 
wspaniały zabytek, ale także zorgani-
zujemy miejsce pozwalające poznać 
historię miasta, odpocząć, zaznać roz-
rywki i spędzić czas w towarzystwie 
innych ludzi. Rewitalizacja kwartału 
królewskiego oraz podziemna trasa to 
szansa na promocję miasta na tle re-
gionu i Polski. Nad projektem, a teraz 
jego realizacją pracuje grupa kompe-
tentnych i zaangażowanych osób. To 
pozwala mi sądzić, że staniemy na 
wysokości zadania i stworzymy obiekt 
na miarę XXI wieku – komentuje bur-
mistrz Olkusza Roman Piaśnik.

Przypomnijmy, że wstępna kon-
cepcja autorstwa dra Grzegorza 
Nawrota powstała na bazie programu 
funkcjonalno – użytkowego z 2009 
roku całego tzw. kwartału królew-
skiego, na terenie którego stoi dawne 
starostwo. - Głównym założeniem 
autorów projektu było wydobycie 
historycznych wartości obiektu oraz 
nadanie mu funkcji, które z jednej 

strony pozwolą współfinansować 
koszty związane z bieżącym utrzyma-
niem budynku, a z drugiej umożliwią 
udostępnienie go mieszkańcom – 
tłumaczy Agnieszka Kaczmarczyk, 
naczelnik Wydziału Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków. 

Zgodnie z planem na parterze 
ma powstać restauracja z pomiesz-
czeniem bankietowym. W pozosta-
łych pomieszczeniach zaplanowano 
lokale o charakterze komercyjnym 
oraz związane z obsługą ruchu tu-
rystycznego (szatnie, sklepik z pa-
miątkami, toalety). Na poddaszu 
przewidziano pokoje gościnne z ła-
zienkami o podwyższonym standar-
dzie. W części obiektu prowadzona 
będzie działalność kulturalna (np. 
pracownie warsztatowe prowadzone 
przez Miejski Ośrodek Kultury); swoją 
siedzibę znajdą tam również Centrum 
Wspomagania Organizacji Pozarzą-
dowych, Centrum Wolontariatu oraz 
Centrum Wspierania Aktywności 
Obywatelskiej. Przewidziano również 
salę konferencyjną.

Budynek  zos tan ie  dos to -
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Wszystkie kondy-
gnacje, od piwnic po poddasze, 
łączyć będzie przeszklona winda.

W części piwnic zaplanowano 

pomieszczenia muzealne, w których 
z wykorzystaniem technik multi-
medialnych prezentowana będzie 
historia olkuskiego górnictwa oraz 
mennicy (mieszczącej się kiedyś 
w tym budynku). Podziemne muzeum 
wraz z planowaną multimedialną 
trasą turystyczną w podziemiach 
ratusza ma tworzyć spójną całość. 
Na drugą z tych inwestycji gmina 
otrzymała niedawno unijne dofinan-
sowanie w wysokości prawie 2 mln 
zł. Teraz zrezygnuje z przyznanych 
środków, ponieważ utworzenie trasy 
multimedialnej mieści się w projekcie 
rewitalizacji kwartału królewskiego, 
a nie jest możliwe finansowanie tej 
samej inwestycji z dwóch dotacji.

Szacowany czas realizacji całego 
projektu dotyczącego dawnego staro-
stwa to 3 lata. Na razie gmina otrzyma 
3 mln 655 tys. zł. W złożonym wnio-
sku dotacje określono na poziomie 7 
998 386,52 zł. Z oficjalnego pisma 
Departamentu Funduszy Europej-
skich Urzędu Marszałkowskiego 
wynika, że kolejne pieniądze zostaną 
przekazane Gminie Olkusz w momen-
cie pojawienia się wolnych środków. 
Wartość całej inwestycji to 19 170 
581,69 zł.

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

25-lecie Unii Pracy w Olkuszu
W miniony piątek, 30 czerwca 

2017 roku w Olkuszu odbyło się 
uroczyste  spotkanie  z okazji 25-
lecia powstania Unii Pracy. Wzięło 
w nim udział ponad 50 osób zwią-
zanych  z olkuskimi  strukturami 
UP  na  przestrzeni  lat. Okrągły 
jubileusz  stanowił  doskonałą 
okazję do wspólnych wspomnień 
oraz dyskusji na temat przyszłości 
polskiej lewicy.
W tym roku Unia Pracy świętuje 25 rocznicę 

powstania.  Z  tej  okazji,  oprócz  centralnych 
uroczystości, organizowane są także spotkania 
w terenie. Biorą w nich udział zarówno obecni 
członkowie partii, jak i ludzie związani z jej histo-
rią. Spotkanie w Olkuszu zorganizował olkuski wi-
cestarosta i wiceprzewodniczący UP Jan Orkisz.
Olkuski jubileusz zgromadził wielu działaczy 

lewicowych  z  terenu   Małopolski  Zachodniej. 
Swoją  obecnością  na  Ziemi Olkuskiej  po  raz 
pierwszy  zaszczycił  także przewodniczący Unii 
Pracy, wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopol-
skiego, Waldemar Witkowski.
Unia Pracy to partia o charakterze socjaldemo-

kratycznym, powołana do życia 7 czerwca 1992 r. 
w wyniku fuzji kilku organizacji lewicowych. Już 
w rok po swoim powstaniu Unia Pracy weszła 
przebojem do polskiego parlamentu,  tworząc 
nową  jakość w  polskim  życiu  politycznym, 
w którym nie każdy chciał wybierać pomiędzy 
„Solidarnością” i tradycyjną lewicą. 
W  latach 2001–2005 partia współtworzyła 

rząd (do 2003 większościowy wraz z Sojuszem 
Lewicy Demokratycznej i Polskim Stronnictwem 
Ludowym; od 2003 mniejszościowy wraz SLD). 
W latach 2006–2008 partia uczestniczyła w koali-
cji Lewica i Demokraci, a w 2015 roku w koalicji 
Lewica Razem. Wicepremierami z ramienia partii 
byli Marek Pol (2001–2004) i Izabela Jaruga-No-
wacka (2004–2005). W Parlamencie Europejskim 
przedstawiciel UP należy do Postępowego Soju-

szu Socjalistów i Demokratów.
- 25 lat to piękna okazja, by zastanowić się nad 

drogą, jaką przeszedł nasz ruch polityczny. Nie 
zapominajmy o tym, ze nasz program gospodar-
czy i społeczny opiera się na bogatym dorobku 
europejskiej lewicy socjaldemokratycznej – na-
pisał w liście do zgromadzonych profesor Adam 
Gierek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, od 
lat związany z Unią Pracy. 
Historia Unii Pracy jest mocno związana z Ol-

kuszem, o czym w swoim przemówieniu przypo-
minał Jan Orkisz. W lutym 1998 roku powstały 
pierwsze struktury UP, które od samego początku 
mocno angażowały się w budowę koalicji z Pol-
skim Stronnictwem Ludowym i Partią Emerytów. 
Przymierze Społeczne, bo taką nazwę otrzymał 
sojusz  tych  partii, wprowadziło w wyborach 
samorządowych w 1998 roku czterech radnych 
do Rady Powiatu w Olkuszu oraz trzech radnych 
do Rady Miejskiej w Olkuszu. Zaowocowało to 
udziałem w koalicji  z  Sojuszem Lewicy Demo-
kratycznej, dzięki czemu lewica przejęła władzę 
w powiecie w pierwszej  kadencji po  reformie 
administracyjnej.
Wiele czasu podczas spotkania poświęcono 

także obecnej  sytuacji  lewicy  i  jej przyszłości. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że obecna sytuacja 
panująca  na  lewej  stronie  sceny  politycznej 

stanowi  pokłosie  niepotrzebnych podziałów. 
A dla dużej części  społeczeństwa nadal bliskie 
są lewicowe postulaty.
- Według badań profesora Czaplińskiego, takie 

wartości jak prawa kobiet, bezpłatna edukacja, 
gwarancja zatrudnienia, minimalna płaca i inne 
typowo  lewicowe postulaty  są  bliskie  dla  30 
do 60 procent badanych. Musimy więc znaleźć 
miejsce dla  siebie.  Tylko  razem z pozostałymi 
siłami  lewicowymi możemy  dać  radę  partii 
Kaczyńskiego. Najwyższy czas na nowe zwycię-
stwa! – zagrzewał do walki przewodniczący partii 
Waldemar Witkowski.
- Musimy wspólnie  szukać  rozwiązań,  aby 

sprawić,  żeby miejsce  lewicy  znowu  stało  się 
znaczące. Tego wymaga od nas społeczeństwo. 
Rządy prawicy potrzebują przeciwwagi i hamul-
ca, który mógłby ograniczać ich rosnące zapędy 
w sprawach światopoglądowych, obyczajowych 
i wolności obywatelskich – wtórował Jan Orkisz. 
Ostatnie 25  lat  to czas wzlotów  i upadków, 

sukcesów  i  porażek,  o  których  przypominali 
zgromadzeni goście. Dzieje Unii Pracy to jednak 
przede wszystkim  historie  ludzi,  którzy  byli 
z nią związani. Części  z nich nie ma  już wśród 
nas, co zostało uczczone przez zgromadzonych 
minutą ciszy.

Nie na taką 
drogę czekali...

olkusz
Piotr�Kubiczek

Ulica Zacisze, jedyna na Po-
morzanach uliczka gminna, po 
wielu apelach w końcu ma zostać 
utwardzona. Mieszkańcy mieli 
nadzieję na drogę z prawdziwego 
zdarzenia, choć zdawali sobie 
sprawę, że ze względu na biegnący 
ziemią gazociąg nie doczekają się 
asfaltu. Stanęło na płytach ażu-
rowych, choć początek prac nie 
napawa optymizmem nawet zle-
ceniodawców, czyli przedstawicieli 
olkuskiego magistratu.

- Byliśmy na miejscu robót, żeby 
uczulić wykonawcę na to, aby z od-
powiednią starannością wykonywał 
swoją pracę. To nadal jest jednak plac 
budowy, nie było nawet wyznaczonego 
terminu odbioru – podkreśla Michał 
Latos, rzecznik prasowy UMiG-u.

Jak podkreślają pracownicy 
urzędu, inwestycja nie została jeszcze 
ukończona, więc z budżetu gminy na 
ten cel nie została przekazana nawet 
złotówka. - Tak czy inaczej, raczej 
nietrudno stwierdzić, że mamy do 
czynienia z totalną fuszerką. Tyle 
czasu czekaliśmy na utwardzenie 
drogi dojazdowej, a gdy już zaczęliśmy 
się cieszyć z faktu, że będzie nam ła-

twiej dostać się do domów, odwiedziła 
nas ekipa „fachowców” z łopatami, 
piaskiem, kilofami, taczką i płytami 
ażurowymi – zaznacza Barbara Jo-
chymek, Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Pomorzany.

- Nie jestem ekspertem, ale chyba 
każdy logicznie myślący wie, że aby 
utwardzić drogę najpierw ściąga się 
odpowiednią warstwę gruntu, później 
trzeba go zabezpieczyć, a podstawą 
jest prawidłowe odwodnienie. Miesz-
kańcy obecnie mają problem aby 
dostać się do domów, czy to autem 
czy piechotą – dodaje rozgoryczona 
przedstawicielka społeczności Po-
morzan.

Jak widać na załączonych zdję-
ciach, efekt prac nie powala na 
kolana. No, chyba, że ktoś potknie 
się po drodze, o co teraz na Zaciszu 
nie jest trudno. Oprócz żalu i preten-
sji pojawia się także pytanie: kiedy 
obietnica utwardzenia drogi zostanie 
spełniona? - Z uwagi na biegnący 
w tym miejscu gazociąg niemożliwe 
było wykonanie nawierzchni asfalto-
wej. Chcieliśmy jednak zrobić więcej 
niż zwykłe utwardzenie gruntu, ale 
nie odbierzemy drogi, która nie będzie 
spełniała odpowiednich standardów. 
Prosimy Mieszkańców o cierpliwość, 
gdyż nie da się wykonać prac drogo-
wych bez chwilowych uciążliwości 
– wyjaśnia Michał Latos.

Śmieci za 300 
złotych

olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�SM�w�Olkuszu

300 – złotowym mandatem 
i posprzątaniem zanieczyszczone-
go terenu zakończyła się sprawa 
podrzucenia ogromnej ilości śmieci 
w olkuskim lesie. Odpady leżały 
porozrzucane za ogródkami dział-
kowymi przy ul. Żuradzkiej.

O wątpliwej „ozdobie” lasu poin-
formowali Straż Miejską mieszkańcy. 
Funkcjonariuszom udało się ustalić 
sprawcę. - Ukaraliśmy go 300 – zło-

towym mandatem. Mężczyzna musiał 
również posprzątać cały teren, z czego 
wywiązał się naprawdę szybko i do-
kładnie. Śmieci trafiły na wysypisko, 
co oczywiście sprawdziliśmy – mówi 
komendant olkuskiej Straży Miejskiej 
Marek Lasek.

Szef strażników przypomina, 
że za wyrzucanie śmieci do lasu 
grozi mandat do 500 złotych. Gdyby 
sprawa trafiła do sądu wówczas 
grzywna może sięgnąć nawet 5 tys. 
złotych. Bez względu na wysokość 
nałożonej kary, w każdym przy-
padku teren musi zostać również 
posprzątany.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż 

niezabudowanej działki nr 2020/2 o pow. 677 m2, położonej  
w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy 

Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00007943/5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, działka nr 2020/2 
znajduje się w terenie „13MJU” – opisanym jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oraz  
w terenie „1RO” – opisanym jako tereny ogrodów, ponadto w granicach 
terenu górniczego ZGH „Bolesław”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 71.100,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych). Postąpienie nie 
mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem 
VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 14.220,00 zł do dnia 03.08.2017r. włącznie, na 
konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 
0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017r. o godz. 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, portalu internetowym: 
www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz 
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. 
Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Rynek 1, pok. 204, telefon (32) 626 02 04.

Starosta rozdaje 
pszczoły

poWiat
Wiola�Woźniczko

Jeszcze w tym roku 20 osób 
otrzyma od olkuskiego Starostwa 
Powiatowego 40 uli wraz z pszczeli-
mi rodzinami. Wszystko w ramach 
pilotażowej edycji programu pod 
roboczym tytułem „Zostań bart-
nikiem, ratuj pszczoły!”

Kilka tygodni temu starosta 
Paweł Piasny na swoim facebooko-
wym profilu zaproponował zakładanie 
przydomowych pasiek. Koszt zakupu 
uli oraz pszczół pokrywa powiat. 
Pomysł spotkał się ze sporym zainte-
resowaniem mieszkańców. Koncepcja 

została pozytywnie przyjęta przez 

Zarząd Powiatu i szybko doczekała 

się realizacji.

Ule trafią do 20 osób. W „pakiecie 

startowym” znajdują się dodatkowo: 

dymiarki, rękawice i maski. -Niektó-

re z tych osób świetnie znają się na 

pszczelarskim fachu. Pozostali będą 

prowadzeni pod okiem doświad-

czonych pszczelarzy. Chętnych do 

zakładania małych pasiek jest sporo, 

dlatego program zostanie wprowa-

dzony na stałe, podobnie jak akcja 

„Posadź swoje drzewo” - komentuje 

starosta Paweł Piasny.

W przyszłym roku wstępnie pla-

nuje się zakup minimum 100 uli.

Ruszyła budowa nowego SOR-u
olkusz

Piotr�Kubiczek

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami, za budynkiem głów-
nym olkuskiej lecznicy rozpoczęła 
się budowa nowego Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Placówka 
otrzymała wszystkie niezbędne po-
zwolenia i przystąpiła do realizacji 
inwestycji opiewającej na ponad 6 
milionów złotych.

- Nowy budynek powstaje na nie-
zagospodarowanej dotychczas działce 
z tyłu szpitala. Zakończono przygoto-
wanie terenu pod budowę, a obecnie 
wznoszone są już fundamenty pod 
konstrukcję oddziału – mówi Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Grupy Nowy 
Szpital.

Praca na placu budowy wre od 
ubiegłego tygodnia, ale raczej mało 
prawdopodobne jest, aby SOR został 
oddany do użytku jeszcze w tym roku, 
tak jak pierwotnie zaplanowano. 
Jednak przedstawiciele Nowego Szpi-
tala przekonują, że teraz będzie już 
tylko łatwiej, a budowę będą chcieli 
zakończyć w jak najkrótszym terminie.

Biorąc pod uwagę wytyczne oraz 
obowiązujące przepisy, powstający 
SOR zostanie podzielony na obsza-
ry: segregacji medycznej, rejestracji 
i przyjęć; resuscytacyjno-zabiegowy; 
wstępnej intensywnej terapii; terapii 
natychmiastowej; obserwacji oraz 
konsultacyjny. - Zwiększą się możli-
wości diagnostyki i leczenia, ponieważ 
w ramach dotacji, szpitalny oddział 
ratunkowy zostanie wyposażony 
w specjalistyczny sprzęt medyczny – 

zapewnia Marta Pióro.
Na liście zakupów lecznicy zna-

lazły się m.in. przenośny aparat 
RTG i USG, aparaty do znieczulania, 
defibrylatory z teletransmisją, kardio-
monitory, respiratory, aparaty EKG, 
analizator parametrów krytycznych, 
jak również urządzenie do masażu 
serca. Ponadto w ambitnym projekcie 
uwzględniono budowę drogi dojazdo-
wej dla karetek pogotowia.

O potrzebie budowy nowego 

SOR-u w olkuskim szpitalu mówiło 
się od dłuższego czasu. Obecny 
oddział funkcjonuje w zaadaptowa-
nych pomieszczeniach po dawnej 
izbie przyjęć. Ostatnie analizy ar-
chitektoniczne wykazały, że nie ma 
możliwości dostosowania oddziału do 
oczekiwań pacjentów i coraz bardziej 
restrykcyjnych wymogów prawnych. 
Dlatego też, zarząd Grupy Nowy 
Szpital zdecydował się na budowę 
całkiem nowego oddziału, środków 
na sfinalizowanie planów szukając 
w grantach i projektach europejskich. 
Złożony wniosek na wsparcie me-
dycyny ratunkowej zyskał aprobatę 
urzędników, a placówce przyznano 
na realizację zadania dofinansowa-
nie w kwocie 4 832 791,83 zł. Cała 
inwestycja pochłonie 6 221 215,03 
zł, więc wkład własny Spółki wyniesie  
1 338 423,30 zł.

Zanim jednak personel przenie-
sie się do nowego budynku upłynie 
trochę czasu. - Wierzymy jednak, 
że teraz wszystko już pójdzie zgod-
nie z planem i niebawem pacjenci, 
lekarze oraz obsługa oddziału będą 
mieli komfortowe warunki do pracy 
i zarazem szybkiego powrotu do zdro-
wia – kończy Marta Pióro.

Komisariat coraz bliżej
klucze

Wiola�Woźniczko,�fot.�Rafał�Jaworski

Dwa lata temu władze gminy 
Klucze oraz Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie podpisały 
porozumienie o budowie nowego 
komisariatu w Kluczach. Gmina ma 
już gotowy projekt oraz pozwolenie 
na budowę. Teraz oficjalnie przeka-
zano działkę, na której powstanie 
inwestycja.

Akt notarialny podpisany właśnie 
przez Wójta Gminy Klucze Norberta 
Bienia i Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Krakowie inspektora Roberta 
Strzeleckiego dotyczy przekazania 
w formie darowizny nieruchomości 
gminy na rzecz Skarbu Państwa, 
na której powstanie komisariat. To 
działka sąsiadująca z obecnie funk-
cjonującym komisariatem.

Budowa nowej siedziby policji 
w Kluczach jest niezbędna. Obecna 
nie spełnia bowiem wymogów za-
wartych w ogólnopolskim programie 
standaryzacji warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
komisariaty. Poza tym wszystkie 

zgłoszenia telefoniczne są obsługiwa-
ne przez Komendę Powiatową Policji 
w Olkuszu.

Włodarz Klucz uważa, że komi-
sariat z prawdziwego zdarzenia to 
konieczność. - Dla gminy, która ma 
piętnaście tysięcy mieszkańców i pięt-
naście miejscowości, jest to niezbędne 
dla utrzymania należytego poziomu 
bezpieczeństwa. Nowy komisariat to 
ponad dwadzieścia etatów, a dyżurny 
będzie tam całodobowo przyjmował 
zgłoszenia, które obecnie kierowane 
są przez komendę w Olkuszu – mówi 

wójt gminy Klucze Norbert Bień.
Zadowolenia z inwestycji nie 

ukrywa również Komendant Powia-
towy Policji w Olkuszu insp. Tomasz 
Zając. - Budowa nowego komisariatu 
przyniesie korzyści zarówno miesz-
kańcom, zgłaszającym się do nas 
z różnymi sprawami, jak i funkcjona-
riuszom, którzy będą pracować w dużo 
lepszych warunkach niż obecnie. Dla 
nas najważniejsze jest, aby zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców, nasza 
nowa siedziba w Kluczach była no-
woczesna i funkcjonalna. Zgodnie 

z obowiązującymi standardami obiekt 
zostanie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Znajdą się 
tam pomieszczenia służbowe, których 
dotąd nie było, m. in. pokój okazań 
z lustrem weneckim. Serdecznie 
dziękujemy za współpracę lokalnym 
władzom. Jesteśmy wdzięczni za zro-
zumienie naszych potrzeb i udzielenie 
nam niezbędnego wsparcia - mówi 
Komendant Powiatowy Policji w Ol-
kuszu insp. Tomasz Zając.

Wartość inwestycji to około 4 mln 
złotych. W przyszłym roku Gmina 
Klucze przekaże na ten cel 550 tys. 
złotych. Pozostała kwota pochodzić 
będzie ze środków Skarbu Państwa za 
pośrednictwem Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie. Inwestorem 
jest policja, natomiast Gmina Klucze 
zadba o zagospodarowanie otoczenia 
komisariatu. -Zajmiemy się urządze-
niem terenów zielonych wokół nowej 
siedziby policji oraz wybudowaniem 
parkingu. Zadania te zrealizujemy 
na działce będącej własnością gminy 
– mówi wójt Norbert Bień.

Szczegółowe warunki współpracy 
zostaną określone w kolejnym poro-
zumieniu.

Koperta w lodówce
olkusz

Wiola�Woźniczko

Olkuska Rada Seniorów re-
alizuje kolejną inicjatywę skiero-
waną głównie do starszych osób. 
Koperta Życia to akcja polegająca 
na umieszczeniu w specjalnie 
przygotowanych kopertach naj-
ważniejszych informacji o stanie 
zdrowia, do wykorzystania przez 
służby medyczne i ratownicze 
w razie interwencji.

O szczegółach programu opowia-
dano podczas konferencji w olkuskim 
magistracie, w której uczestniczyli 
przedstawiciele Gminnej Rady Se-
niorów, ośrodków zdrowia, służb ra-
tunkowych, stowarzyszeń, instytucji 
oraz klubów, które na co dzień mają 
kontakt z seniorami.

-Chcemy rozdać karty zawie-
rające informacje o stanie zdro-
wia wszystkim seniorom z naszej 
gminy. Ważne, aby służby medyczne 
i mundurowe miały dostęp do tego 
rodzaju wiadomości. Koperty mają 
się znajdować w miejscu, które jest 
w każdym domu, czyli w lodówce. 
Na jej drzwiach z kolei powinna być 
naklejona karteczka z informacją, 
że w środku znajduje się Koperta 

Życia – wyjaśniał szczegóły inicjatywy 
Olkuskiej Rady Seniorów jej przewod-
niczący Ryszard Ryza.

Karta informacyjna, poza danymi 
o stanie zdrowia, powinna zawie-
rać imię i nazwisko jej właściciela, 
datę urodzenia, PESEL, grupę krwi, 
kontakt do najbliższych oraz spis 
przyjmowanych leków. Dzięki takim 
informacjom ratownicy medyczni 
będą mogli skuteczniej i szybciej 
udzielić pomocy w razie jakichkolwiek 
interwencji. Ważne, aby wszystkie 
dane były zawsze aktualne. Wzór 
prawidłowo wypełnionej karty jest 
dostępny na www.kopertazycia.pl

Same Koperty Życia to nie 
wszystko. Rada Seniorów podeszła do 
programu kompleksowo. - Zajmujemy 
się również kształceniem opiekunów 
osób starszych. Udało nam się nawią-
zać współpracę z Zespołem Szkół nr 1 
w Olkuszu, który ma w swojej ofercie 
kształcenie na takim kierunku – opo-
wiadała Olga Śladowska.

-Do policealnej szkoły o profilu 
opiekun osób starszych zapisują się 
osoby w różnym wieku. Dyplom upraw-
nia do pracy nie tylko w Polsce, ale 
i w krajach Unii Europejskiej – dodała 
dyrektor ZS nr 1 Aldona Nowicka.

Koperta Życia to już kolejna 

inicjatywa Olkuskiej Rady Senio-
rów, skierowana do mieszkańców 
miasta i gminy. -Współpracujemy 
z 300 gminami w kraju, nie wszędzie 
podejmowanych jest tyle działań, co 
tutaj. Olkusz staje się powoli liderem 
polityki prosenioralnej. Z powodze-
niem funkcjonuje tu Karta Seniora 
oferująca zniżki również na lokalnym 
rynku, mocno rozwija się współpraca 
z miejscowymi stowarzyszeniami i or-
ganizacjami, organizowany jest Dzień 
Seniora. Teraz dbacie o bezpieczeń-
stwo i zdrowie starszych mieszkań-
ców - podsumował spotkanie Łukasz 
Salwatorski, prezes Stowarzyszenia 
MANKO i pomysłodawca ogólnopol-
skiego programu „Głos Seniora”.

Kopertę Życia wraz z kartą infor-
macyjną można odebrać w czterech 
miejscach:

Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, • 
Rynek 1, pokój 305
Stowarzyszeniu „Wszyscy dla Wszyst-• 
kich” - Osiedlowy Klub „Przyjaźń”,  
ul. Legionów Polskich 14
Klubie Sportowym „Flika” - Ośrodek • 
Wsparcia dla Seniorów, ul. Batalio-
nów Chłopskich 2a
Fundacji „Nowa” - Osiedlowy Klub • 
„Kubuś”, ul. Batalionów Chłopskich
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Powrót do rycerskich korzeni
rabsztyn

Piotr�Kubiczek

Jest taki jeden weekend 
w roku, kiedy rabsztyńskie wzgó-
rze zamienia się w obozowisko 
pełne średniowiecznych wojów 
i towarzyszących im niewiast. To 
Turniej Rycerski, w trakcie którego 
każdy ma sposobność uczestniczyć 
w plenerowej lekcji historii.

Tegoroczne zmagania na Kruczej 
Skale były już trzynastą edycją impre-
zy, która od lat ściąga do Rabsztyna 
liczne grono mieszkańców i gości 
z najróżniejszych stron Polski. Tym 
razem frekwencja mogła być jeszcze 
większa, gdyby nie kapryśna aura. 
W sobotę, niedługo przed bitwą 
o zamek, nastąpiło prawdziwe obe-

rwanie chmury. Deszcz i grad sku-
tecznie zniechęciły wielu uczestników 
do powrotu na wzgórze, jednak najwy-
trwalsi turyści i fani średniowiecznej 
kultury byli z rycerzami do samego 
końca. „Chwała Im!”

Dwudniowy turniej rozpoczął 
się tradycyjnym przemarszem wojów 
i towarzyszących im rodzin. Pod 
zamkiem przybyłych rekonstrukto-
rów i widzów witała wiceburmistrz 
Bożena Krok, która również na wiwat 
wraz z artylerzystami odpaliła salwę 
z historycznego działa. Głośno na 
Kruczej Skale było też w kolejnych 
minutach, bowiem premierowym 
punktem imprezy był pokaz rozma-
itej broni prochowej, a udział w nim 
wzięła także publiczność.

Prawdziwe emocje, często zapie-
rające dech w piersiach, nadeszły 

wraz z początkiem rycerskiej rywa-
lizacji. Rozpoczęły ją zmagania na 
miecz długi, w którym udział wzięli 
doświadczeni wojowie, a wśród nich 
też tacy, którzy reprezentują nasz kraj 
na międzynarodowych zawodach. 
Poziom turnieju stał na wysokim po-
ziomie. Podobnie wyglądała rywaliza-
cja w rycerskim trójboju siłowym oraz 
w średniowiecznych zapasach. Gdy 
na arenie zacięte pojedynki toczyli 
profesjonaliści, na dzieci i ich rodzi-
ców odwiedzających zamek, czekały 
zajęcia ze strzelania z łuku oraz mini 
turniej miecza sportowego. - Jesteśmy 
tutaj bodajże czwarty raz i z każdym 
rokiem jest coraz lepiej. Dzieciaki 
nam rosną, coraz chętniej sięgają 
po miecze, czy łuki, więc zabawa jest 
przednia. Obóz prezentuje się wybor-
nie, podobnie jak rycerze i białogłowy. 

Naprawdę jestem pod wrażeniem tych 
ludzi i ich pasji – zaznacza Wojciech 
Macek, który do Rabsztyna przyjechał 
z całą swoją rodziną.

Niestraszny był deszcz, a później 
także i grad, choć zmienna pogoda 
nieco pokrzyżowała plany rycerzom 
i organizatorom. Na szczęście nikt 
nie zamierzał odwoływać głównego 
wydarzenia wieczoru, jakim bez wąt-
pienia była bitwa o zamek. Do tej pory 
zawsze od najeźdźców lepsi okazywali 
się obrońcy warowni. Tradycji stało 
się zadość, a widowiskowej akcji 
towarzyszyły wybuchy i efekty świetl-
ne związane z użyciem materiałów 
pirotechnicznych. Po wyczerpującej 
inscenizacji wojowie chętnie pozowali 
do zdjęć, opowiadając o swoich zain-
teresowaniach i przybliżając ciekaw-
skim elementy swojego ubioru. Na 
zakończenie efektowny pokaz tańca 
ognia „fireshow” zaprezentowała 
grupa Nam-Tara.

Drugi dzień rycerskich zmagań 
rozpoczął turniej łuczniczy. Po nim 
na zamkowym dziedzińcu odbył 
się pokaz sztuki katowskiej, czyli 
inscenizacja średniowiecznych prze-

słuchań i kar na owianych legendami 
czarownicach. Każdy miał też moż-
liwość na własnej skórze przekonać 
się o wymyślnych zabiegach, jakie 
przed wiekami stosowano w salach 
tortur i na miejskich rynkach, gdzie 
dla przykładu ścinano głowy prze-
stępcom i tym, którym udowodniono 
kontakty z diabłem. - Widowisko 
z dużą dawką humoru. Warto to zo-
baczyć, choćby ten jeden jedyny raz. 
Macie u siebie zamek, który pięknieje 
z każdym miesiącem. W Rabsztynie 
ostatni raz byłem kilka lat temu, a po 
powrocie prawie go nie poznałem. 
Dobrze było ponownie odwiedzić 
swoją „Małą Ojczyznę” - cieszy się 
Marek Kardas, rodowity olkuszanin, 
który przed dekadą wyjechał w cen-
tralną Polskę.

Oklaski dla rekonstruktorów 
sztuki katowskiej umilkły tylko na 
chwilę. Pojawiły się one ponownie 
przy arenie, gdzie odbyły się drużyno-
we walki na miecze, przeprowadzono 
też konkurs rzutu oszczepem, a pod 
zamkiem dużą popularnością cieszył 
się pokaz tańców dawnych. Podczas 
oficjalnego zakończenia turnieju na-

grodzono tych wojów, którzy okazali 
się najlepsi w poszczególnych kon-
kurencjach. Na koniec rycerze przy 
swoim obozie rozstawili stanowiska 
animacyjne: „Rycerski pojedynek” 
- walka na miecze sportowe, „Strze-
lanie z łuku”, „Namiot mody śre-
dniowiecznej” oraz „Średniowieczne 
kalambury”.

Przez oba turniejowe dni na 
rabsztyńskim wzgórzu funkcjono-
wały dodatkowo stoiska promocyjne 
Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” 
oraz Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. 
Ponadto turyści mieli możliwość wzię-
cia udziału w warsztatach kowalstwa 
i garncarstwa, nabycia średniowiecz-
nych pamiątek i posilenia się, nieko-
niecznie historycznymi potrawami.

„Chwała!” wszystkim tegorocz-
nym rekonstruktorom! 

Piotr Kriger z Nowego Sącza, 
Artur herbu Kopaszyna, III Najemny 
Oddział Piechoty Japońskiej, Kom-
pania Gryfitów, Sląska Kompania 
Najemna, Wolna Kompania Rodów 
Małopolskich, Bractwo Rycerskie 
Zamku Chęciny, Bractwo Rycerskie 
Zamku Będzin, Krakowska Chorą-
giew Nadworna, Górska Rota Czar-
noprochowa, Chorągiew Żywiecka, 
Niepołomickie Bractwo Rycerskie, 
Rycerze Grobu Bożego z Żywca, Marek 
z Siewierza, Konfraternia Mieszczań-
ska „Sambucus Nigra”, Bytomskie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Leo Corde” z Mirkiem 
czyniącym honory konferansjera XIII 
Turnieju Rycerskiego, Teatr Ognia 
Nam-Tara.

Organizatorzy: UMiG Olkusz, 
MOK Olkusz, Stowarzyszenie „Zamek 
Rabsztyn”. Patron Medialny: Przegląd 
Olkuski

XIV Turniej Rycerski na zamku 
w Rabsztynie już za rok!

Będzie klub  
dla maluchów

chrząstowice
Ewa�Barczyk

Od 1 września 2017 r. rozpocz-
nie działalność „Klub Dziecięcy 
w Chrząstowicach”. Organem 
prowadzącym jednostkę, która 
będzie sprawowała opiekę nad 
dziećmi w wieku do lat 3 jest 
Gmina Wolbrom. Nowa placówka 
opiekuńczo-wychowawcza znalazła 
siedzibę w budynku po wygaszanej 
właśnie byłej szkole podstawowej 
w Chrząstowicach, gdzie funkcjo-
nuje już niepubliczne przedszkole 
„Krasnoludek”, prowadzone przez 
lokalne stowarzyszenie.

Decyzję o powołaniu do życia 
pierwszego w gminie Wolbrom pu-
blicznego klubu dziecięcego, do któ-
rego przyjmowane będą maluchy od 
ukończenia pierwszego do trzeciego 
roku życia (nie dłużej jednak niż 
do końca roku szkolnego, w którym 
dziecko ukończy trzy lata) podjęła 
Rada Miejska w Wolbromiu pod-
czas posiedzenia 29 czerwca. Na tej 
samej sesji przyjęto statut jednostki 
i zasady odpłatności za pobyt dziecka 
w placówce.

Wysokość opłaty za każdą godzinę 
pobytu dziecka w klubie dziecięcym 
do 10 godzin będzie wynosiła 1,80 zł, 
natomiast za każdą następną godzi-
nę – 3,60 zł. W przypadku, gdy do 
placówki uczęszczałoby równocześnie 
dwoje lub więcej dzieci tych samych 
rodziców lub opiekunów prawnych 
opłata za każde dziecko będzie niższa 
i wyniesie 75% stawki podstawowej, 
czyli 1,35 zł. Przyjęta uchwała okre-
śla również maksymalną wysokość 
opłaty za dzienne wyżywienie dziecka  
w formie cateringu w maksymalnej 

wysokości 10 zł dziennie.
Zapisy do Klubu Dziecięcego 

prowadzone będą w okresie od 15 
marca do 15 kwietnia każdego roku, 
a w przypadku wolnych miejsc - poza 
tym terminem.

Na utworzenie 20 miejsc dla 
dzieci w wieku żłobkowym wraz z ich 
utrzymaniem w roku 2017 gmina 
Wolbrom otrzyma dofinansowanie 
w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
do lat 3 „MALUCH plus”. Dotacja  ze 
środków budżetu państwa na reali-
zację zadania pn. „Klub Dziecięcy 
w Chrząstowicach” uzyskana przez 
gminę jest mniejsza niż wnioskowana 
i wyniesie 263 536,12 zł.

- Utworzenie klubu dziecięcego 
umożliwi powrót do pracy rodzicom, 
którzy chcą łączyć wypełnianie obo-
wiązków pracy zawodowej z opieką 
nad dziećmi - uzasadnia powołanie 
jednostki do życia burmistrz Wolbro-
mia Adam Zielnik.

Statut przewiduje zapewnienie 
dzieciom opieki w klubie w warun-
kach zbliżonych do domowych w wy-
miarze do 5 godzin dziennie, w tym  
zagwarantowanie podopiecznym  
właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz 
edukacyjnej przez prowadzenie zajęć 
zabawowych z elementami edukacji, 
z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb maluchów. W przypadku, gdy 
liczba dzieci zgłoszonych do Klubu 
Dziecięcego będzie większa niż liczba 
miejsc, pierwszeństwo przyjęcia będą 
miały maluchy zamieszkałe na terenie 
gminy Wolbrom, dzieci obojga rodzi-
ców pracujących lub uczących się 
oraz matek lub ojców wychowujących 
dzieci samotnie.

Nagrodzeni za społeczne 
inicjatywy

poWiat
Ewa�Barczyk

Sołectwo Chrząstowice (gm. 
Wolbrom) może służyć za dobry 
przykład zaangażowania społecz-
nego i „oddolnych” inicjatyw. Od 
lat mieszkańcy wsi chętnie anga-
żują się we wspólne przedsięwzię-
cia, niegdyś nazywane czynami 
społecznymi. Efektem jest stale 
piękniejąca miejscowość, a nagro-
dą - satysfakcja, a także wygrana 
w małopolskim konkursie „Niezwy-
kła Małopolska Wieś 2017”.

Na pomoc finansową dla gmin 
z obszaru województwa małopolskie-
go, na terenie których położone są 
sołectwa biorące udział w konkursie 
„Niezwykła Małopolska Wieś 2017”, 
w budżecie województwa na rok 2017 
zarezerwowano środki finansowe 
w kwocie 254 tys. zł. Konkurs, któ-
rego głównym celem jest zachęcenie 
społeczności lokalnych do aktywnego 
działania na rzecz podniesienia atrak-
cyjności małopolskich wsi i poprawy 
życia ich mieszkańców, organizowany 
był w dwóch kategoriach: „Piękna 
Małopolska Wieś” oraz „Nowator-
ska Małopolska Wieś”. Podmiotami 
uprawnionymi do złożenia zgłosze-
nia i zawierania umów w ramach 
konkursu były gminy. Każda z nich 
mogła zgłosić tylko jedno sołectwo. Na 
konkurs wpłynęły 43 zgłoszenia.

Komisja konkursowa, biorąc pod 
uwagę kryteria określone w regulami-
nie, dokonała oceny merytorycznej 
zgłoszonych przez gminy sołectw 
oraz wizji lokalnych. Oceniane były 
miejscowe inicjatywy zrealizowane 

we wsiach w ostatnich 5 latach, liczo-
nych od roku poprzedzającego kon-
kurs. Po dokonaniu oceny, ranking 
wszystkich uczestników konkursu 
wraz z przyznaną im punktacją oraz 
kolejnością zajętych miejsc został 
przedstawiony Zarządowi Wojewódz-
twa Małopolskiego, który zatwierdził 
wybór stosowną uchwałą.

Miło nam poinformować, że 
bezapelacyjne zwycięstwo w konku-
rencji „Nowatorska Małopolska Wieś” 
przypadło mieszkańcom Chrząstowic, 
które pokonały 18 zgłoszonych do 
swojej kategorii sołectw. W nagro-
dę sołectwo otrzyma 45 tys. zł, do 
których burmistrz Miasta i Gminy 
Wolbrom Adam Zielnik w dowodzie 
uznania obiecał dołożyć drugie tyle.

Pomysłodawcami i głównymi re-
alizatorami działań w Chrząstowicach 
jest grupa energicznych mieszkańców, 
tworząca Stowarzyszenie Chrząstowi-
ce Razem. Wśród nich przodują radny 

Bartłomiej Żurek i jego brat Szymon 
- prezes stowarzyszenia - z rodzinami, 
Agnieszka i Mariusz Taborowie, sołtys 
Adam Gamrat z rodziną i wiele innych 
osób. Dzięki nim i z ich inicjatywy 
wygląd wsi na przestrzeni lat zmienił 
się diametralnie.

Obecnie zrewitalizowane cen-
trum sołectwa stanowi efektowny 
park z pięknym, zadbanym stawem 
i malowniczą kapliczką Matki Boskiej 
Fatimskiej. Zmieniło się też otoczenie 
budynku byłej szkoły, gdzie Sto-
warzyszenie prowadzi niepubliczne 
przedszkole, opiekujące się najmłod-
szymi mieszkańcami wsi. Dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym 
i funduszowi sołeckiemu powstał tam 
m. in. kilka lat temu piękny, nowo-
czesny plac zabaw i boisko sportowe. 
Mieszkańcy we własnym zakresie 
wyremontowali i odwodnili remizę 
strażacką oraz jej otoczenie. Jest to 
teraz miejsce cyklicznych spotkań, 

organizowanych dla całej społecz-
ności. Uregulowano także płynącą 
przez wieś rzekę, niegdyś wylewającą 
i podtapiającej miejscowe posesje. 
Prowadzona jest również społecznie 
wiejska świetlica, która mieści się 
w budynku po dawnym sklepie GS. 
W ramach aktywacji społeczności 
lokalnej 25 rodzin wielopokolenio-
wych zasadziło drzewa, tworzące 
Aleję Wolnej Polski. Działając zgodnie, 
bawią się, organizując sobie wolny 
czas, uczą dzieci i młodzież ekologii 
i dbałości o otoczenie, realizując coraz 
to nowe inicjatywy społeczne na rzecz 
mieszkańców i miejscowości.

Wśród laureatów konkursu 
znalazło się także sołectwo Osiek 
(gm. Olkusz). Za zajęcie 5. miejsca 
w konkursie wieś otrzyma nagrodę 
w wysokości 8 tys. zł., które będzie 
mogło przeznaczyć na kolejne przed-
sięwzięcia
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bolesław
Olgerd�Dziechciarz,�zdjęcie�ze�zbiorów�
Józefa�Liszki.

W sierpniu 1914 r., po wybu-
chu I wojny światowej, Rosjanie 
wycofali się z terenów ówczesnego 
Powiatu Olkuskiego. Ich miejsce 
zajęły wojska austro-węgierskie, 
co wcale nie spotkało się aprobatą 
miejscowej ludności. Dla wielu 
nowa okupacja niczym nie różniła 
się od poprzedniej.

Z nieufnością spotykali się nawet 
oficerowie polscy Legionów z Biura 
Werbunkowego. Niewiele mógł zdzia-
łać w tej materii delegat Naczelnego 
Komitetu Narodowego, a później 
także działacz Powiatowego Komitetu 
Ratunkowego Antoni Minkiewicz, 
który co rusz monitował o brakach 
artykułów żywnościowych czy ziarna 
na wiosenne zasiewy. W zmianie tego 
nastawienia nie pomagały historie, 
jak ta z wójtem Łozkiem z Bolesła-
wia, który za używanie od początku 
okupacji pieczęci z carskim orłem 
i polskim napisem został aresztowa-
ny w 1916 r. Od sierpnia 1914 do 
końca 1915 r. z Bolesławia do Biura 
Werbunkowego zgłosiło się tylko 20 
ochotników.

Regionalista Józef Liszka wymie-
nia pięciu legionistów z gminy: Józefa 
Gołębia z Karnej, Jabłońskiego z Tłu-
kienki, Łaskawca,  Mrożka i Fran-
ciszka Warwasa z Bolesławia. Pierw-
szym poległym był bratanek naszego 
wielkiego polityka i pianisty Ignace-
go Paderewskiego. Inżynier górnik 
Stanisław Paderewski, urodzony 
w Bolesławiu w 1875 r., uczestniczył 
w wojnie rosyjsko-japońskiej, poległ 
w bitwie pod Krzywopłotami (1914 
r.). Wspomnijmy, że przez krótki czas 
Bolesław stanowił miejsce postoju 
batalionu uzupełniającego Legionu 
Zachodniego, na który zresztą miej-
scowa ludność dokonała najazdu 2 
lutego 1915 r. Dwóch atakujących 
z grupy uzbrojonych w widły zginęło 
od kul broniących się legionistów.

Twórca Strzelców Podhalań-
skich. Jak pisze J. Lubicz-Pachońki 
w Polskim Słowniku Biograficznym: 
„Na trudnej tej komendzie (wcześniej 
w Suchej i Bystrzycy, przez pół roku 
w Bolesławiu, potem w Radomsku 
- dop.) dawał sobie dobrze radę ła-
godząc <<serdecznie, po góralsku>> 
antagonizmy dzielnicowe” Andrzej 
Galica (1873-1945). Galica był góra-
lem z Białego Dunajca, inżynierem 
po Politechnice Lwowskiej, znany był 
jako działacz PPS i Strzelca, w na-
stępnych latach doszedł do stopnia 
generała, był też posłem i senatorem, 
a w wolnych chwilach udzielał się jako 
literat. Ale po kolei... Po opuszczeniu 
Bolesławia brał Galica udział w wielu 
bitwach legionowych (Majdan Borze-
chowski, Jastków, Wola Osowińska, 
Paskudy) za co awansował na majora. 
Następnie wzorowo we wrześniu 1915 
r. oczyścił z Kozaków okolice Kowla. 
Mimo wiernej służby i bezgranicznego 
zaufania, jakim darzył J. Piłsudskie-
go, starał się łagodzić tarcia między 
I, II i III Brygadą. Dowodził później 6. 
pp., popierając żądania Piłsudskiego, 
by ten był Komendantem Legionów, 
usunięcia oficerów austriackich 
i noszenia odrębnych odznak. Jego 
pułk walczył następnie pod Optową 
i Studzienicą. Odparł też w ciężkich 
walkach ataki rosyjskie pod Rudką 
Miryńską, za co został pułkowni-
kiem. Od 1 listopada dowodził 3 pp. 
Legionowej. Z tym pułkiem wkroczył 5 
października do Warszawy. Następnie 
był dowódcą 4 pp. w Łomży. Po kry-
zysie przysięgowym jako Galicjanin 
nie trafia do obozu w Szczypiornie, 
ale Polskiego Korpusu Posiłkowego. 
Protestując jak wszyscy żołnierze 
Korpusu wobec pokoju brzeskiego, 
został aresztowany i internowany, 

a wreszcie wcielony do wojska au-
striackiego. Urlop pozwolił mu na 
przyjazd do Krakowa, nominowany na 
pułkownika, zaraz zaczął organizować 
wojsko na Podhalu. To wtedy stworzył 
4 pułki strzelców podhalańskich, za 
co 1 kwietnia 1920 r. awansował 
na generała brygady. Jego 1 Dywi-
zja Górska brała udział w wojnie 
polsko-rosyjskiej, m.in. walkach na 
Polesiu i w odwrocie na linię Wie-
prza. W kontrofensywie wojsk pol-
skich, złośliwie zwanej przez endecję 
„cudem nad Wisłą” dywizja Galicy 
znajdowała się w 2. Armii Rydza 
Śmigłego, wyróżniając się podczas 
zdobywania Grodna i przepraw przez 
Niemen. W wolnej i nie zagrożonej już 
Polsce dzielny góral skończył wyższe 
studia wojskowe i wysłany został do 
Paryża. W 1926 r. podczas przewrotu 
majowego teoretycznie poparł rząd, 
ale jego dywizja szła z Częstochowy 
do Warszawy „tak, by nie dojść na 
czas”. Jednak Piłsudski i tak nie był 
zadowolony, więc skończyło się to 
dla Galicy poślednim stanowiskiem. 
W 1928 r., wszedł do Sejmu z listy 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem. W Sejmie zasiadał do 1935 
r., potem, do 1939 r. był senatorem, 
niczym się jednak jako parlamenta-
rzysta nie wyróżnił. J. Lubicz Pachoń-
ski podkreśla smykałkę Galicy do 
interesów, jako właściciela folwarku 
Majdan. Za to jego dramatom (poza 
w miarę udanym „Szpornie”), m.in. 
„Janosikowi” czy „Przysiędze” zarzu-
ca rozwlekłość i sentymentalizm. W II 
wojnie generał nie brał udziału. Choć 
zgłosił się do wojska, to jednak nie 
dostał przydziału; nie zaangażował 
się też w konspirację. Zmarł powalony 
zawałem serca 6 czerwca 1945 r. Nie 
dane mu więc było zakosztować życia 
w kraju, którym rządzili ci, z którymi 
walczył w 1920 r. Uważany jest An-
drzej Galica za jednego z najbardziej 
znanych górali, bez wątpienia Podhale 
ma mu wiele do zawdzięczenia, gdyż 
spopularyzował jego gwarę, stroje 
i tańce.

Oświata. Na ogólną liczbę 14 037 
mieszkańców gminy Bolesław w 1916 
r., było 8 023 analfabetów, czyli ponad 
57 proc. (dane za 1916 r.). Oświata 
w tej gminie nie stała na wysokim 
poziomie, skoro w latach 1918-19 
uczyło się w niej tylko 44 proc. dzieci 
w wieku szkolnym. W następnych 
latach było z tym wskaźnikiem coraz 
lepiej, ale właściwie dopiero po refor-
mie szkolnictwa w 1932 r. problem 
ten został w powiecie rozwiązany.

Po wkroczeniu wojsk austriac-
kich bolesławska kopalnia „Aleksan-
der” była kontrolowana przez żoł-
nierzy CK Armii. W styczniu 1917 r. 
zatrudnionych w niej było 480 ludzi. 
Trzy lata później miał w niej miejsce 
duży strajk. W latach 20. kopalnia 
„Aleksander” należała do Sosnowiec-
kiego Towarzystwa Górniczego, by 
potem wejść w skład kartelu Towa-
rzystwa Śląskich Kopalń i Cynkowni 
Sp. Akc. W czasie wielkiego kryzysu 
kopalnia została zatopiona (w 1931). 
Mimo podjęcia tematu jej ponownego 
uruchomienia (chodziło także o ko-
palnię „Ulisses” na Tłukience) przez 
samą Radę Ministrów, nic z tego nie 
wyszło. Był to dramat tysięcy ludzi, 
którzy pozostawali bez środków do 
życia. Zorganizowano wtenczas tzw. 
marsz głodowy do Warszawy. Nie-
którzy górnicy wydobywali galman 
w biedaszybach. 

Czasy I wojny w Bolesławiu i oko-
licy opisała Zofia Owczarek - Szwacz-
kowa w wydanej w 1946 r. powieści 
„Gizela dziecię ludu polskiego”.

Tyfus. Podczas epidemii tyfusu 
w 1919 r. w Bolesławiu zachorowało 
1161 osób, zmarło 131. Szpital ende-
miczny znajdował się w Starczynowie. 
„Tyfus plamisty zawleczony (został 
- dop.) do pow. olkuskiego przez Rusi-
nów, ewakuowanych z Wołynia przez 

b. okupantów austriackich w 1918 r. 
i rozmieszczonych po wsiach naszego 
powiatu” - pisała Kronika Powiatu 
Olkuskiego z 1919 r.

Wizytacja generała Hallera i płk. 
Żymierskiego. Słynny dowódca Błę-
kitnej Armii, gen. broni Józef Haller 
odwiedził Bolesław 2 września 1919 
r. Powodem jego wizyty była inspek-
cja stacjonującego tu batalionu z 2. 
Pułku Strzelców Bytomskich. Genera-
ła witał cały Bolesław. Przemówienie 
wygłosiła Wanda Tarchalska, która 
reprezentowała Koło Ligi Kobiet 
w Krążku. Była msza polowa, defilada 
bytomskiego batalionu, odwiedziny 
w kopalni galmanu i ochronce (mie-
ściła się w tzw. Długiej kamienicy), 
której generał ofiarował tysiąc marek. 
Przed Hallerem prezentowali się też 
strażacy pod komendą doktora Fran-
ciszka Łapińskiego. Wizytę zakończył 
na plebani u ks. Zygmunta Pawłow-
skiego. W gronie towarzyszących 
gen. Hallerowi oficerów był ponoć 
także płk. Michał Rola Żymierski, 
późniejszy agent sowiecki i marszałek 
PRL (zm. w 1989 r. mając 99 lat). 
J. Liszka wynalazł, że w młodości 
Żymierski otrzymał stypendium na-
ukowe od hrabiego Jerzego Myciel-
skiego (Mycielscy byli właścicielami 

dworku w Krzykawce), dzięki czemu 
uzdolniony młodzian ukończył UJ 
i Akademię Handlową w Krakowie. 
Potwierdzone to zostało w niedaw-
no wydanej biografii Żymierskiego; 
Mycielski opiekował się rannym 
Żymierskim podczas jego leczenia 
w Wiedniu i panowie przyjaźnili się 
potem przez wiele lat. W sierpniu 
i wrześniu 1919 r. Żymierski faktycz-
nie przebywał w Zagłębiu, skąd wspo-
magał powstańców śląskich. Błędna 
natomiast jest informacja, że miał on 
walczyć w bitwie pod Krzywopłotami 
i odnieść w niej nawet pięć ran. Ży-
mierski w 1914 r. walczył w bitwie pod 
Laskami (k. Dęblina) i był ranny, ale 
„tylko” trzy razy...

Rok 1920. Mieszkańcy gminy 
Bolesław brali czynny udział w wojnie 
1920 r. Na nieistniejącej tablicy 
pamiątkowej, poświęconej poległym 
w tej wojnie obywatelom ziemi olku-
skiej, wmurowanej w 1930 r. w ścianę 
olkuskiego Starostwa znalazło się 25 
nazwisk mieszkańców gminy Bole-
sław (dla porównania z Olkusza zginę-
ło 11 osób). Najmłodszym bohaterem 
zmagań z bolszewikami był raptem 
15-letni uczeń olkuskiego Gimna-
zjum im. Króla Kazimierza Wielkie-
go Marian Prażmowski, o którym 
wspomnienie znajduje się w „Księdze 
Pamiątkowej Liceum” (z 1956 r.). 
Dostał się do wojska zapewne udając 
starszego, bo, jak wspominają jego 
koledzy, był mocno wyrośnięty. Zginął 
pod Ciechanowem. 

Górnicy z Bolesławia brali udział 

w strajku powszechnym w Zagłębiach 
Dąbrowskim i Krakowskim, w 1920 
r. W zwalczaniu epidemii zasłużyło 
się Towarzystwo Higieny Ludowej 
w Bolesławiu (pilnowało przepisów, 
urządziło m.in. kąpiele parowe z na-
tryskami, których zazdrościły inne 
miejscowości powiatu).

Rok 1921 to powstanie Okrę-
gowego Związku Kółek Rolniczych, 
jedno z kółek utworzono w Bole-
sławiu. W następnym roku otwarto 
tu ambulatorium Powiatowej Kasy 
Chorych w Olkuszu, w której lekarze 
mieli codzienne dwugodzinne dyżury 
(poważniejsze przypadki kierowano 
do szpitala w Olkuszu). Od 1934 r. 
istniał też w Bolesławiu oddział To-
warzystwa Przeciwgruźliczego.

Od 1923 r. zaczął rządy wójt Jan 
Imielski. Na stanowisku zasiadał 15 
lat, do 1938 r. Ale prawdziwym re-
kordzistą był Józef Leśniak, sekretarz 
gminy (a następnie Gminnej Rady 
Narodowej) w latach 1925-71!

Sylwetka. W latach 20. (od 1923) 
w Sosnowcu działała drukarnia i in-
troligatornia Antoniego Stypy (ur. 
w 1899 w Bolesławiu). Stypa, przez 
pewien czas górnik kopalni „Renard” 
(pracował tam także jego ojciec) i „Fry-
deryk” (w Radosze-Modrzejowie) nale-

żał do znanych zagłębiowskich działa-
czy robotniczych. W latach 1911-19 
działał w Czerwonym Harcerstwie, 
w 1918 r. brał udział w rozbrajaniu 
okupantów. Dowodził Czerwonej 
Gwardii przy kopalni „Wilhelmina”. 
Właśnie z plutonem Czerwonej Gwar-
dii i ochotnikami z kopalni „Fryderyk” 
rozbroił posterunek niemiecki Pusz-
kin-Modrzejów. Był przewodniczącym 
Komitetu Robotniczego i delegatem 
kopalni „Fryderyk” do Rady Delega-
tów Robotniczych Zagłębia Dąbrow-
skiego, członkiem SDKPiL, a potem 
KPP. W 1919 r. został aresztowany 
za zorganizowanie strajku na kopalni 
oraz kolportaż programu i przetrzy-
mywanie sztandaru KPP. Przewod-
niczył też Związkowi Powstańców 
Śląskich w Sosnowcu. W 1940 r. 
zaaresztowany przez gestapo trafia 
do obozów przejściowych Schoena 
w Sosnowcu i Mysłowicach. Szybko 
jednak został zwolniony. W 1942 r. 
został wysiedlony z domu i pozba-
wiony całego majątku. Od kwietnia 
1942 r. zamieszkał w Warszawie. Brał 
udział w powstaniu warszawskim, 
w którym poległ jego brat 19-letni 
Eligiusz, żołnierz Batalionu Sztur-
mowego „Miotła”. Po wojnie wrócił 
do Zagłębia i prowadził warsztat 
czapniczy w Sosnowcu.

Tuż po przewrocie majowym, 6 
czerwca 1926 r. odbył się w Bolesła-
wiu wiec, zorganizowany przez Polską 
Partię Socjalistyczną popierający 
Piłsudskiego, na którym domagano 
się rozwiązania Sejmu i Senatu 

oraz stworzenia rządu robotniczo-
chłopskiego. Warto zauważyć, że 
w dwudziestoleciu PPS był jedną z li-
czących się sił politycznych w gminie 
Bolesław. PPS zdobył tu kilka man-
datów. Ba, zdarzyło się to tu nawet 
skrajnie lewicowym kandydatom 
Komunistycznej Partii Polski. W 1934 
r. w skład tutejszego samorządu wiej-
skiego wchodziło 34 członków Bezpar-
tyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 
20 bezpartyjnych, 5 Chrześcijańskiej 
Demokracji, 66 Stronnictwa Ludowe-
go, 155 PPS, 4 KPP i 6 Stronnictwa 
Narodowego.

Gadomscy. Do sympatyków PPS 
należał np. Stanisław Gadomski, 
sztygar w kopalni „Bolesław”, syn 
powstańca z 1863 r. W ślady dziada 
poszedł wnuk, Romuald Gadomski 
(1905-1974), który mając 15 lat (po-
dawał, że ma 17) zaciągnął się w 1920 
r. na wojnę z sowiecką Rosją. Walczył 
kilka miesięcy, nim został ranny. 
Niestety, mimo początkowych sukce-
sów patriotyczne wychowanie poszło 
w las, bo niemal cała dalsza droga 
życiowa Gadomskiego to właściwie 
wyrzeczenie się tego, o co walczyli 
ojciec i dziad. Ale po kolei. Wiele lat 
działał młody Gadomski w KPRP, 
PPS-Lewicy, gdzie już opowiadał się za 
bliską współpracą z KPP. Wielokrotnie 
aresztowany i więziony, po usunięciu 
z PPS wstąpił do KPP. Przez pewien 
czas posądzany o zapędy trockistow-
skie, był nawet wykluczony z tego 
powodu z komuny więziennej w Tar-
nowie. Po kapitulacji Warszawy wyje-
chał na Wschód, trafił aż do Kujbysze-
wa. Wstąpił do armii gen. W. Andersa, 
ale za działalność komunistyczną 
aresztowany w Jerozolimie, a potem 
zdemobilizowany. Przez pewien czas 
był sekretarzem generalnym Związ-
ku Patriotów Polskich w Palestynie, 
później mianowany został delega-
tem Tymczasowego Rządu Jedności 
w tym kraju. Po powrocie do Polski 
za zasługi trafił do Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego. Od 
1950 działał w radiofonii, m.in. był 
przewodniczącym Komitetu ds. Ra-
diofonii „Polskie Radio”. Od 1954 
r. parał się dziennikarstwem. Był 
m.in. redaktorem naczelnym „Gazety 
Poznańskiej” i „Dziennika Zachod-
niego”. Mimo faktu uczestniczenia 
w wojnie polsko-bolszewickiej (można 
by rzec, że po niewłaściwej stronie) 
i podejrzeń o trockizm (uwolniono go 
od tych podejrzeń w 1945 r.) był pro-
minentnym działaczem partyjnym, 
członkiem komitetów wojewódzkich 
PZPR w Poznaniu i Katowicach. 
Przez kilka lat był też koresponden-
tem PAP w Belgradzie. Czasy ZNMS, 
PPS-Lewica i KPP opisał w rozdziale 
„Wspomnienia o Komunistycznej 
Partii Polski” zawartym w książce 
„Komuniści” (Warszawa 1969, s. 
128-139). Zmarł w 1974 r. (Na podst. 
artykułu B. Gadomskiego).

Zakręcony życiorys Leona 
Czopka. Urodził się 31 sierpnia 
1897 r. w Bolesławiu, jako syn ro-
botnika Stanisława. Zaraz po szkole 
podjął pracę w kopalni „Klimontów” 
w Sosnowcu. Szybko zainteresował 
się działalnością socjalistyczną, co 
w tamtych czasach i przy ówczesnych 
warunkach pracy nie dziwiło, wszak 
sam G. Clemensou mówił, „kto za 
młodu nie był socjalistą, na starość 
będzie łajdakiem”. Już w 1918 r. 
został Czopek członkiem komuni-
stycznego Związku Spartakusa. 
W kilka lat później, dokładnie w 1923 
r. za chlebem i pracą wyjechał do 
Francji, do departamentu Nord, a na-
stępnie Meurthe-et-Moselle. Dalej 
robił to, co umiał najlepiej, pracował 
jako górnik i angażował się w dzia-
łalność rewolucyjną i związkową. Od 
1926 r. był we Francuskiej Partii Ko-
munistycznej (w polskiej grupie) oraz 
w Powszechnej Zjednoczonej Kon-
federacji Pracy. W już pozbawionej 

słówka „zjednoczona” Powszechnej 
Konfederacji Pracy (CGT) został se-
kretarzem polskiej sekcji w Piennes. 
Gdy wybuchła rebelia gen. Franco 
w Hiszpanii, Leon Czopek ruszył na 
pomoc rządowi rewolucyjnemu. Był 
rok 1936. Czopek został starszym 
sierżantem w polskiej kompanii w XIV 
Brygadzie Międzynarodowej „La Mar-
seillaise”. Potem, już w batalionie im. 
G. Dymitrowa walczył pod Madrytem 
i na froncie południowym. Pod Bru-
nete w lipcu 1937 r. został ciężko 
rany i na dobitkę trafił do niewoli. Za 
udział w wojnie w Hiszpanii otrzymał 
później Krzyż Walecznych i Medal „Za 
Wolność Waszą i Naszą”. Na wolność 
- dzięki staraniom Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża - wyszedł dopie-
ro w 1943 r. Trafił do Anglii, gdzie 
od razu zgłosił się do armii gen. W. 
Sikorskiego. Jednak w Centrum Wy-
szkolenia Artylerii Przeciwlotniczej, 
miast skupić się na zasadniczym celu, 
w jakim go tam skierowano, zajmo-
wał się też agitacją komunistyczną. 
Trafił za to w 1944 r. do twierdzy, 
skąd wyszedł po roku. W 1946 r. 
wrócił do kraju, gdzie współdziałał 
z aparatem represji, pracując przez 
pięć lat w Wojewódzkim Urzędzie 
Bezpieczeństwa Publicznego. Wstąpił 
do PPR, a następnie do PZPR. W 1951 
r., zapewne z racji braku zaufania jaki 
okazywano Walterowcom (tak zwano 
żołnierzy Brygad Międzynarodowych 
walczących w Hiszpanii), trafił jako 
robotnik do Nowej Huty. Musiał się 
zasłużyć, bo wielu innych żołnierzy 
brygad trafiło dużo gorzej. W Hucie 
im. Lenina szybko został brygadzistą. 
Zmarł 20 marca 1967 r. (Na podsta-
wie notki Seweryna Ajznera).

Taka gmina. W 1931 r. gmina 
Bolesław liczyła 10 300 hektarów 
i ok. 16 tys. mieszkańców zasiedla-
jących 23 sołectwa. Dzisiejsza gmina 
ma tylko 12 sołectw i przeszło dwa 
i pół razy mniejszą powierzchnię. 
Wójtem był Jan Imielski. W gminie 
było siedem ochotniczych straży 
ogniowych. W Bolesławiu działało już 
wówczas Koło Gospodyń Wiejskich, 
hufiec harcerski, Stowarzyszenie 
Młodzieży Patriotycznej, Kasa Stef-
czyka i Gminna Kasa Pożyczkowo-
Oszczędnościowa. Dróg bitych było 
tylko 3 km. Nieczynne kopalnie 
zalała woda. 

Gdy w 1935 r. zmarł Józef Pił-
sudski postanowiono wznieść mu 
w Krakowie kopiec. Wśród usypują-
cych go ludzi stawiła się liczna grupa 
mieszkańców Bolesławia.

W 1936 r. powstała z inicjatywy 
Związku Strzeleckiego kilkudziesię-
cioosobowa drużyna młodzieży ro-
botniczej, która znalazła zatrudnienie 
przy pracach publicznych. W 1937 r. 
236 bezrobotnych górników z Bole-
sławia wyjechało do kopalń w Belgii, 
a w 1938 do Estonii. Kokosów tam 
nie zarabiali, więc wielu, zwłaszcza 
z Estonii, dość szybko wróciło do 
swej rodzinnej miejscowości. Grupa 
bezrobotnych trafiła też do prac 
fortyfikacyjnych na Wołyniu i Pole-
siu. Dopiero w 1938 r. pojawiła się 
możliwość znalezienia zatrudnienia 
na miejscu, kiedy to Mieczysław 
Banaszkiewicz uruchomił kopalnię 
rudy żelaza „Lucyna” (częściowo na 
terenach kopalń „Ulisses” i „Aleksan-
der”), dzięki czemu pracę zyskało kil-
kadziesiąt osób. W tymże 1938 r. było 
w Bolesławiu 1848 zarejestrowanych 
bezrobotnych (ponad 30 proc. wszyst-
kich zarejestrowanych w powiecie), 
a z nie zarejestrowanymi aż 4188. 
W tej smutnej statystyce Bolesław 
wiódł prym w naszym regionie. Nie 
dziwi więc, że wielu ryzykowało i pró-
bowało wydobywać galman domowy-
mi sposobami, zakradając się nocami 
do starych wyrobisk i sprzedając 
potem urobiony materiał w Trzebini 
i Chrzanowie. Praca ta była podwój-
nie niebezpieczna, bo można było 
stracić życie, a najczęściej wolność, 
gdyż policja wielokrotnie aresztowała 
zdesperowanych górników. 

Dzieje Bolesławia od I do 
przedednia II wojny światowej 

Generał�Józef�Haller�podczas�wizyty�w�Bolesławiu,�2�września�1919�r.� 
(płk.�Michał�Żymierski)
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

KuPiê - SPRzeDAm
Autoskup - kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 

płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.

uSŁugi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter"  
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość kol-
orów), bindowanie, termobindow-

anie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem  
do gałęzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

BuDOWLANe

=Usługi Malowanie.  
Tel.(799)914523.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów. 
Tel.(535)871074

FiNANSOWO - PRAWNe

Lombard pożyczki pod zastaw, 
najdłużej działająca firma na rynku. 

Olkusz, Szpitalna 16.  
Tel.(32)6454746.

=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

Lombard Tomasz Kiełtyka,  
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne  

8-20, skup i sprzedaż złota, atrak-
cyjne ceny, super warunki.  

Tel.(512)777884.

OKOLiczNOściOWe

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

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

mOTORyzAcjA
=OLeje, FiLTRy, AKceSORiA 
i PROFeSjONALNe NARzĘDziA 
SAmOchODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=AuTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji

Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AuTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, sprzedaż, 
montaż, naprawa, serwis. Bogu-
cin Duży 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

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

płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przeglądy - dezynfekcja - naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.

NieRuchOmOści

LOKALe uŻyTKOWe

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

PRAcA
=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II grupa. 
Tel.(509)020901.

=Zatrudnię do biura osobę  
z orzeczeniem min. II grupa.  
Tel.(509)020901.

=Przyjmę do biura spedytora 
na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.

=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.

=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

Praca dla lektorów  
języków obcych.  

zadzwoń Tel.(509)596671.

RóŻNe
=Na wakacje Stoisko nr 3 poleca: 
nowe wzory dżinsów polskich pro-
ducentów, kolorowe, bawełniane, 
krótkie spodenki, koszule w 
wesołą kratkę. Targowisko, ul. 
Sławkowska, wt., pt., sob. do 
14.00. 
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ZDROWIE i URODA
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 
telefoniczna 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

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

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, 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. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, 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. SOBOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIRURG oRtopEDa
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.

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. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

Centrum Dietetyczne Natur House w Olkuszu,  
ul. Żuradzka 2b, zaprasza na bezpłatną konsulta-
cję dietetyczną: pomiary antropometryczne ciała, 
badania ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, 
wskazówki dotyczące prawidłowego żywienia. 
Tel. 32 754 22 77, kom. 514 738 359

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

Edyta Barczyk dr n. med. , Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

GastRoEntERoloG
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

GImnastYKa KoREKCYjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.  
695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 

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

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek 
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG,  DOPPLER .  Re jest rac ja  po  16:00  
tel. 796 797 112, wt.16-18, pt.16-18.

Janusz Rogóż lek. med., 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 17.00–19.00.

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

Lidia Liszczyk-Mania lek. med., 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 od 
15.30.

Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt., śr.  
i pt. 17-19.

loGopEDa
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

masa¯Ysta
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

Masaż klasyczny, gorące kamienie, bańka chiń-
ska, antycellulitowy, świecowanie uszu HOPI, 
relaksacyjny. Kontakt 604135486, Olkusz, ul. 
Sławkowska 5a

mEDYCYna EstEtYCZna

Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

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

mEDYCYna spoRtowa

BARBARA BANYŚ lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej – badania 
sportowo-lekarskie dzieci i młodzieży do 23 r. ż., 
kwalifikacja na obozy sportowe. Rejestracja tel. 
600 00 99 42.

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

Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog. 
Leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med., 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. SOBOTA 09:00–13:00. 

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Maria Marciniak-Chmielewska, neurolog. Olkusz, 
ul. Nowowiejska 11. Godziny przyjęć: pon., wt.,  
śr.,  czw. 10-12, 16-18. Rejestracja telefoniczna 
codziennie: tel. 696 024 735.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr 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.

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl

Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

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

pEDIAtRa
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921.

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

poDoloG
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
Dojazd na terenie Olkusza gratis.

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

psYCHIatRIa 
/ psYCHotERapIa
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefoniczna 519 
343 030. www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.

Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl

Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz oraz Rynek 19, Wolbrom. 
Tel. 693 697 592.

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

pUlmonoloG
Zdzisława Szczygieł lek. med.– poradnia pulmo-
nologiczna, wykonanie spirometrii, zdjęcia RTG, 
pobór krwi do badań laboratoryjnych. Poradnia 
działa bez kontraktu z NFZ. Rej. 728 951 721, 
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji 
Jaroszowiec ul. Kolejowa 1A.

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
w w w . m a r l i b o - m e d i c a . p l  
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 

Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).



9Przegląd Olkuski | 7 lipca 2017 |www.przeglad.olkuski.pl

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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 manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

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, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenz ie .  Terapia  Manualna.  Olkusz ,  
ul. K. K. Wielkiego 54A. Te. 885 628 627.  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

REUmatoloG
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

stomatoloGIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.
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. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. 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.
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.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
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 (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz  pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-
xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  
zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  
ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

URoloG
Ewa Czapkowicz lek. med., 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 15.30–19.00.

Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.00-
15.00. Tel. 32 643 30 19.

UsG
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., 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. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-19, sob. 9-13.

Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-
mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy 
nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. - sob.  
8 – 20. Tel. 32 645 26 09, 600 686 603,  
www.usgolkusz.pl

DYŻURY
aptEK

o l K U s Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

07-07-2017 Piątek ul. Nullo 2

08-07-2017 Sobota ul. Orzeszkowej 22

09-07-2017 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 28

10-07-2017 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 60

11-07-2017 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 64B

12-07-2017 środa ul. K. K. Wielkiego 14

13-07-2017 czwartek ul. Buchowieckiego 15A
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=07 lipca
17:00 Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski (2D DUB) 
19:00 W starym dobrym stylu (2D NAPISY) 
=08 lipca
17:00 Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski (2D DUB) 
19:00 W starym dobrym stylu (2D NAPISY) 
=09 lipca
17:00 Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski (2D DUB) 
19:00 W starym dobrym stylu (2D NAPISY) 
=10 lipca
17:00 Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski (2D DUB) 
19:00 W starym dobrym stylu (2D NAPISY) 
=11 lipca
18:00 Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski (2D DUB) 
20:00 W starym dobrym stylu (2D NAPISY) 

=07 lipca
16:00 Gru, Dru i Minionki (2D DUBBING) 
18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Tożsamość zdrajcy (2D NAPISY) 
20:00 Mumia (3D NAPISY) 
=08 lipca
16:00 Gru, Dru i Minionki (2D DUBBING) 
18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Tożsamość zdrajcy (2D NAPISY) 
20:00 Mumia (3D NAPISY) 
=09 lipca
16:00 Gru, Dru i Minionki (2D DUBBING) 
18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Tożsamość zdrajcy (2D NAPISY) 
20:00 Mumia (3D NAPISY) 
=11 lipca
16:00 Gru, Dru i Minionki (2D DUBBING) 
18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
20:00 Mumia (3D NAPISY) 
=12 lipca
16:00 Gru, Dru i Minionki (2D DUBBING) 
18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Tożsamość zdrajcy (2D NAPISY) 
20:00 Mumia (3D NAPISY) 
=13 lipca
16:00 Gru, Dru i Minionki (2D DUBBING) 
18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Tożsamość zdrajcy (2D NAPISY) 
20:00 Mumia (3D NAPISY) 

=07 lipca
18:00 Koncert kwartetu saksofonowego “Saksofonarium” - 
Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=08 lipca
21:00 Kino plenerowe na rynku - film “Słaba Płeć?”
=11 lipca
16:00 Pokaz filmu dokumentalnego “O pamięć wołają ofiary”

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałej malarstwa 
współczesnego polskiego, europejskiego i światowego z kolekcji 
Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, w której zgromadzono 
ok. 400 prac wykonanych różną techniką - większość dzieł 
eskponowana jest w salach na I i II piętrze.

=10 lipca
20:00 - 21:00 Zumba 
=11 lipca
16:00 - 19:00 Zajęcia wokalno-aktorskie 
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup 
18:00 - 19:00 Trening interwałowy 
=13 lipca
16:00 - 19:00 Zajęcia wokalno-aktorskie 
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup 
18:00 - 19:00 Trening interwałowy 

=10-13 lipca
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik czytelniczy, 
Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe Co Nieco  
- „Smerfna kafejka” 
=13 lipca
17:00 - 19:00 Słowikowe metamorfozy ciała i ducha: 
Kosmetyczka 

=10.07. godz. 10:00 – Zatańcz z nami – zabawy i tańce 
dla dzieci od 5 lat /zapisy: MDK, ul. Fr. Nullo 29/
=10.07. godz. 11:00, 13:00 – Bajkowe niespodzianki 
wstęp wolny/
=11.07. godz. 11:00 – „Jak HAIKU działa na 
wyobraźnię?” – zajęcia kreatywne /zapisy: MOK – 
Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32, tel. 32 494 39 66/
=12.07. godz. 11:00 – Słoń Trąbalski – Zajęcia 
ceramiczne dla dzieci powyżej 6 lat /zapisy: MDK,  
ul. Fr. Nullo 29/
=12.07. godz. 17:00 – Akcja „Weź plakat” oraz 
wystawa plakatu z komentarzem, plakatowe puzzle  
i inne zabawy /wstęp wolny/ 
=14.07. godz. 10:00 – Wyginam śmiało ciało – Zabawy 
i tańce dla dzieci od 8 lat  /zapisy: MDK, ul. Fr. Nullo 29/
=13.07. godz. 11:00 – Ekspresem przez Afrykę – 
opowieści i filmy Patronów Muzeum /zapisy: MOK – 
Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32, tel. 32 494 39 66/
=14.07. godz. 11:00, 13:00 – Bajkowe niespodzianki 
wstęp wolny/
=14.07. godz. 17:00 – „Bawmy się bezpiecznie – 
edycja 2” – spotkanie ze strażakami, prelekcja nt. 
bezpieczeństwa podczas wakacji, pokaz sprzętu 
gaśniczego, pierwszej pomocy, konkurs z nagrodami 
Współorganizacja: OSP Olkusz/ /wstęp wolny/

=08.07 godz. 10.00 – Szkółka – rolki/deskorolka/
hulajnoga (podst, gim, ponadgim) Silver Park, ul. 
Głowackiego
=11.07 godz. 11.00 (gimnazjum) boisko “Orlik” przy 
Szkole Podstawowej nr 2 
=11.07 godz. 16.00 Szkółka – rolki/deskorolka/
hulajnoga (podst, gim, ponadgim) Silver Park, ul. 
Głowackiego
12.07 godz. 11.00 – Tenis ziemny (ponadgim) korty 
OSW „Czarna Góra”
=13.07 godz. 11.00 Mini golf (podst, gim, ponadgim) – 
pole do minigolfa OSW „Czarna Góra” 

=07.07 – Wernisaż pleneru plastycznego „Dwór 
polski – malowane wiatrem w plenerze” – Dworek 
w Krzykawce 

Letnia Baśniowa Kraina dla dzieci w wieku od 6 do 
12 lat, godz. 11.00 – 14.00 zapisy ul. Kolejowa 3 tel. 
6421938, zajęcia bezpłatne liczba miejsc ograniczona 

=10.07 – Chcecie bajkę? Oto bajka – wspólne 
tworzenie bajki, gry, zabawy, baśnie
=11.07 – W krainie kwitnącej wisni – bajki, baśnie 
i legendy japońskie
=12.07 – „Komikrady” – czyli środa z komiksem
=13.07 – Drużyna Słońca kontra Drużyna Księżyca 
(bajkowe podchody)
=14.07 – Muzyczna wróżka – „Co w śpiewie piszczy, 
czyli playlista bajkowych przebojów”
mOK BuKOWNO – KiNO WAKAcyjNe 
Sala widowiskowa wstęp wolny 
=9.07 godz. 16.00 „Był sobie człowiek” (bajka)
=9.07 godz. 18.00 „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” 
(film sensacyjny)

zAjĘciA ARTySTyczNe z cyKLu „STATKiem PO 
WiśLe”  („PAROSTATKiem W PiĘKNy RejS…”)
=Pracownia ceramiczna:
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach: wtorek, czwartek 
i piątek w godz. 11.00 – 14.30
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu: środa w godz. 
11.00 – 14.30
=Pracownia plastyczna:
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach: wtorek, środa, 
piątek w godz. 12.30 – 15.30
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu: poniedziałek, 
czwartek w godz. 12.30 – 15.30

W okresie wakacji pracownie artystyczne Domu Kultury 
„Papiernik” w Kluczach i Domu Kultury „Hutnik” 
w Jaroszowcu są czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00
Świetlica w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu jest 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

=08.07 godz. 11.00 – Zajęcia plastyczne 
=11.07 godz. 12:00 – Warsztaty muzyczne
=11.07 godz. 17.30 – pilka nożna
=11.07 godz. 10:00 – 13:00 Wakacyjna szkółka padla 
dla dzieci w wieku 10 – 16 l.
=12.07 godz. 11:00 – Zrób to sam, czyli coś z niczego
=13.07 godz. 13.00 – Otwarte zajęcia muzyczne – 
nauka gry na pianinie 
=13.07 godz. 17.00 – Warsztaty kulinarne 
=13.07 godz.10:00 – 13:00 – Wakacyjna szkółka padla 
dla dzieci w wieku 10 – 16 l
=14.07 godz. 14:00 – Lato na basenie 
=14.07 godz. 18.00 – 20.00 – Szkółka tenisa 
=14.07 godz.10:00 – 13:00 – Wakacyjna szkółka padla 
dla dzieci w wieku 10 – 16 l

=11.07 godz. 11.00 – 12.00 – Spotkania z angielskim 
zajęcia dla dzieci od 5 do 7 lat
=12.07 godz. 10.00 – 11.30 – Bezpieczne wakacje ze 
Strażą Miejską zajęcia dla dzieci od 8 do 12 lat 
=13, 14.07 godz. 10.00 – 12.00 – Z Biblioteką 
wędrujemy po Polsce zajęcia dla dzieci od 8 do 12 lat
=10.07 godz. 10.00 – 11.30 – „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą” zajęcia dla dzieci od 8 do 
12 lat

WAKAcje z KSiĄŻKĄ W BiBLiOTece 
=10.07 – godz. 14.30 – 16.00 – Filia nr 3 ul. Olkuska 8
=11.07 – godz. 11.00 – 12.30 – Filia nr 1 ul. Wodąca 51

=11.07 – godz. 16.30 – 17.30 – Filia nr 2 ul. Wiejska 9
=12.07 – godz. 11.00 – 12.00 – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bukownie ul. Kolejowa 3
=12.07 godz. 14.30 – 16.00 – Filia nr 3 ul. Olkuska 8
=13.07 godz. 11.00 – 12.30 – Filia nr 1 ul. Wodąca51
=14.07 godz. 11.00 – 12.00 – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bukownie ul. Kolejowa 3

=10.07 godz. 11.00 – 13.00 „10 niesamowitych 
przygód Neli” – czytanie fragmentów książki, rysowanie 
kredą. GBP Filia w Ujkowie Nowym 
=12.07 godz. 11.00 – 13.00 „Franklin mały 
balaganiarz” – czytanie książki, zagadki, zabawy 
ruchowe. GBP Filia w Laskach 
=13.07 godz. 11.00 – 13.00 „Śladami Neli Małej 
Reporterki” – Geograficzne podróże po świecie 
z użyciem globusa, wspólne czytanie. GBP Filia 
w Podlipiu 
=14.07 godz. 11.00 – 13.00 „Przygody i wedrówki 
Misia Uszatka” – czytanie książki, zagadki i rysowanie 
zwierząt.

Wtorki i czwartki godz. 10.00 – 11.00 – „Z ksiażką 
dookoła świata’ (zajecia dla dzieci od 5 do 13 lat) zapisy 
– 32/6429283

=10.07 godz. 11:00 Kolorowe piosenki - karaoke
=12.07 godz. 11:00 Origami czyli papierowe cuda - 
zajęcia plastyczne
=14.07 godz. 11:00 Multiwyszukiwanie - zajęcia dla 
młodzieży

Filia Wierzchowisko:  
Poniedziałki - zajęcia edukacyjno-literacko-plastyczne
Wtorki - gry planszowe i zabawy na świeżym powietrzu.

n Już niedługo w Sosnowcu odbędzie się doroczny kongres Świadków 
Jehowy. Ma on charakter otwarty i wszyscy będą mile widziani.  
Myśl przewodnia całego programu brzmi: „Nie poddawaj się”.
Podczas kongresu rozważane będą biblijne przykłady wytrwałości mimo różnych 
przeciwności losu. Uwypuklone zostaną praktyczne korzyści takich przymiotów 
jak wiara, cnota, wiedza oraz panowanie nad sobą. Jednym z najważniejszych 
punktów programu będzie przemówienie kluczowe, zatytułowane: ‚”Nigdy nie 
trać nadziei!”. Zostanie ono wygłoszone w niedzielę przed południem. Każdego 
popołudnia wyświetlany będzie trzyczęściowy film poświęcony losom rodziny, 
która uświadomiła sobie sens słów Jezusa: „Pamiętajcie o żonie Lota”.
Program trzydniowego kongresu w Sosnowcu rozpocznie się 28 lipca 2017r.  
o godzinie 9.20. Miejsce: SOSNOWIEC (sala zgromadzeń), UL. MIKOŁAJCZYKA 84


