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Krajowej na olku-
ską emaliernię

STR.9

20 grudnia - rocznica śmier-
ci olkuskich gwarków w oblęże-
niu Jasnej Góry  podczas potopu 
szwedzkiego

15 lub 16 grudnia 1655 roku 30 górników rozpo-
częło kopanie tunelu minerskiego w odległości kil-
kudziesięciu metrów od murów bastionu św. Trój-
cy. 20 grudnia obrońcy dowodzeni przez Stefana 
Zamojskiego zrobili z kolei brawurowy wypad z twier-
dzy tajnym przejściem i dotarli do ich stanowisk.

Jasna Góra, obwarowana solidnymi murami na wapien-
nej skale i dowodzona przez o. Augustyna Kordeckiego, była 
nowoczesną jak na owe czasy fortecą. Broniona przez po-
nad dwustuosobową załogę, posiadała zaopatrzenie na wiele 
miesięcy.  

CZYTAJ DALEJ NA STR. 4  

W powiecie olkuskim powstanie ponad 45 kilome-
trów nowych ścieżek rowerowych i tras turystycznych.

Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, w partnerstwie z gminami Ol-
kusz, Wolbrom i Klucze, realizuje projekt pod nazwą „Utworzenie pętli rowerowych 
oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowa-
nego produktu turystycznego”. Wartość całej inwestycji wynosi 6 481 546,72 złotych, 
z czego aż 4 158 560,26 złotych (64,2%) pokryje do� nansowanie ze środków unijnych. 

Omawiany projekt zakłada wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków rowerowych, oznako-
wanie istniejących i ich rozbudowę, wzmożoną promocję przy włączeniu społeczności lokal-
nej w procesy konsultacji przebiegu nowych szlaków, stworzenie przystanków turystycznych 
oraz promocję nowego produktu turystycznego. Każda z gmin będzie odpowiedzialna za 
realizację projektu na swoim terenie oraz za wniesienie wkładu własnego w części odpowia-
dającej pracom i działaniom wykonywanym na należącym do nich obszarze. LGD „Nad Bia-
łą Przemszą” będzie z kolei odpowiadała za prawidłowy przebieg realizacji projektu, koor-
dynowanie prac poszczególnych partnerów oraz reprezentowanie konsorcjum na zewnątrz.

CZYTAJ DALEJ NA STR. 7 
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„Mama czytała mi Krzyżaków jak miałem 6 lat” - wywiad z Konradem Kuligiem 
i Mateuszem Radomskim

Zgodnie z zapowiedzią, na 
łamach naszej gazety zaczę-
liśmy również przeprowa-
dzać wywiady z postaciami 
z zakresu polityki, sportu czy 
historii. W naszej premie-
rowej rozmowie gościliśmy 
Konrada Kuliga i Mateusza 
Radomskiego z olkuskiego 
koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej.

Michał Pasternak: Obaj ma-
cie po 24 lata, a lokalną hi-
storią zajmujecie się już od 
8 lat. Co sprawiło, że w tak 
młodym wieku i tak aktyw-
nie zainteresowaliście się 
dziejami naszego regionu?

Konrad Kulig: Każdy 
młody człowiek w pewnym 
momencie swojego życia 
wybiera sobie jakąś pasję. 
W naszym przypadku była 
to historia, zwłaszcza ta 
lokalna, dlatego że pozna-
wanie przeszłości przez coś, 
co jest nam bliskie, czy to 
z powodu związania z ro-
dzinnym miastem czy może 
nawet z własną rodziną, 
jest o wiele bardziej inte-
resujące i łatwiej przyswa-
jalne. W moim przypadku 
duże znaczenie miał także 
fakt, że mój dziadek moc-
no interesuje się historią, 
a mama czytała mi „Krzy-
żaków” już jak miałem 6 lat.

Mateusz Radomski:
W moim przypadku pa-
sja z młodości okazała się 
ponadto na tyle silna, że 
zacząłem się zajmować hi-
storią również zawodowo.

Michał Pasternak: Wy-
jaśnijcie proszę naszym 
czytelnikom czym dokład-
nie jest Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej, 
czym się zajmuje i czy na-
prawdę, tak jak sugeruje 
nazwa tej organizacji, zrze-
sza ona w swoich szere-
gach osoby z całego świata.

Konrad Kulig: Jest to 
stowarzyszenie społecz-
no-kombatanckie, które 
obecnie ma już ponad 30 
lat i liczy ponad 10 tysięcy 
członków, z czego połowę 
stanowią żołnierze Ar-
mii Krajowej, którzy fak-
tycznie walczyli podczas 
drugiej wojny światowej. 
Drugą część stanowią na-
tomiast osoby, które chcą 

kultywować i popularyzo-
wać historię, jak chociażby 
my. Struktury organizacji 
istnieją również w Kana-
dzie, w Wielkiej Bryta-
nii, a nawet w Australii.

Michał Pasternak: Jedną 
z akcji, która stanowi Wasz 
swoisty znak rozpoznaw-
czy, są nagrania ze wspo-
mnieniami kombatantów 
z ziemi olkuskiej, w których 
opowiadają oni o lokalnych 
wydarzeniach z czasów 
drugiej wojny światowej. 
Jak udało Wam się odnaleźć 
te osoby i do nich dotrzeć?

Mateusz Radomski: 
Wszystko zaczęło się 
w liceum, gdy braliśmy 
udział w konkursie „Kresy 
- polskie ziemie wschodnie 
w XX wieku”, organizo-
wanym m.in. przez Insty-
tut Pamięci Narodowej. 
Postanowiliśmy wówczas, 
że stworzymy � lm, jako 
właśnie przyjemniejszą 
i łatwiej przyswajalną for-
mę wiedzy. Stwierdziliśmy 
również, że najlepiej było-
by gdybyśmy porozmawia-
li z kimś, kto rzeczywiście 
doświadczył omawianych 
przez nas wydarzeń. Za-
częliśmy zatem zbierać 
wywiady poprzez różne 
organizacje kombatanc-
kie, które kierowały nas do 
konkretnych osób, które py-
taliśmy następnie czy zna-
ją jeszcze kogoś, kto mógł-
by nam pomóc. Zebrane 
w ten sposób doświad-
czenia postanowiliśmy 
przełożyć także na lo-
kalne podwórko, aby 
również historia ziemi 
olkuskiej została od-
powiednio zachowana.

Konrad Kulig: Warto 
wspomnieć, że nagra-
nia te są o tyle cenne, że 
za 5 czy 10 lat nie będzie 
już takich warunków do 
ich tworzenia. Biologia 
jest bowiem nieubłagana 
i żołnierze z drugiej wojny 
światowej oraz świadko-
wie tamtych wydarzeń po 
prostu umierają. W przy-
szłości kolejne pokolenia 
będą mogły jednak ko-
rzystać z naszych � lmów.

Mateusz Radomski: Tym 
bardziej, że już teraz ol-
kuszanie są nimi mocno 

zainteresowani. W 2016 
roku w olkuskim kinie swo-
ją premierę miał bowiem 
zrealizowany przez nas 
� lm „Żołnierze Niezłom-
ni Ziemi Olkuskiej”, który 
obejrzała wówczas pełna 
sala ludzi. Sama produk-
cja również spotkała się 
z pozytywnym odzewem.

Michał Pasternak: A jak 
sami kombatanci za-
reagowali na to, że się 
z nimi skontaktowaliście? 
Czy chętnie dzielili się 
swoimi wspomnieniami?

Mateusz Radomski: Dla 
kombatantów naturalne 
jest to, że chcą opowiadać. 
Wyjątki stanowią sytu-
acje, gdy ktoś doświad-
czył jakichś przykrych 
wydarzeń lub był mocno 
represjonowany i nie chce 
wracać do tego pamięcią.

Konrad Kulig: Poznali-
śmy również takie osoby, 
które mimo upływu już 
ponad 70 lat od wojny, 
dalej nie operują w swoich 
opowieściach nazwiska-
mi kolegów czy nazwami 
miejscowości, w których 
prowadzili działania. Je-
żeli ktoś był na przykład 
w oddziale egzekucyjnym, 
to z pewnością posiada 
świetne, mrożące krew 
w żyłach historie. Takie 
osoby podchodzą jednak 
z pewnym dystansem do 
prób, kolokwialnie mó-
wiąc, wyciągnięcia od 
nich jakichś szczegółów. 
Pewne przyzwyczajenia 
z czasów konspiracji zo-
stały im zatem do dziś.

Michał Pasternak: Innym 
rodzajem Waszej działal-
ności, która z pewnością 
zasługuje na wyróżnienie, 
jest popularyzowanie po-
staci najwybitniejszego 
polskiego przedwojennego 
konstruktora szybowców 
w osobie Antoniego Ko-
cjana. Aktualnie powstaje 
� lm na jego temat, więc 
opowiedzcie nam pro-
szę o jego kulisach oraz 
o tym, kiedy i gdzie będzie 
można zobaczyć premierę.

Konrad Kulig: Zacznę 
może od krótkiego przybli-
żania kim w ogóle był An-
toni Kocjan. Olkuszanin, 

uczestnik wojny polsko-
-bolszewickiej, w dwudzie-
stoleciu międzywojennym 
jeden z najwybitniejszych 
konstruktorów szybowco-
wych w Polsce. W czasie 
drugiej wojny światowej 
był on z kolei szefem refe-
ratu lotniczego w wywia-
dzie AK, gdzie zajmował 
się rozpracowaniem tajnej 
broni Hitlera - pocisków 
V1 i rakiet V2. Niektórzy 
historycy oceniają, że to 
właśnie dzięki działalności 
Kocjana wojna zakończyła 
się zwycięstwem aliantów 
i gdyby nie jego wysiłek, 
to z pewnością trwałaby 
ona dłużej. Jeżeli mowa 
o samym � lmie, realizo-
wanym na zlecenie TVP, 
to aktualnie czekamy na 
jego premierowy pokaz. 
Warto także wspomnieć 
o tym, jak w ogóle doszło 
do jego powstania. Zaczęło 
się bowiem od � lmu ama-
torskiego, który z budżetem 
wynoszącym równe zero 
złotych zrealizowaliśmy 
wraz z kolegami. Udało 
nam się odnaleźć siostrze-
nicę Antoniego Kocjana 
oraz ostatnich świadków 
jego działalności. Zrealizo-
waliśmy nagrania z histo-
rykami zajmującymi się tą 
postacią, znaleźliśmy ar-
chiwalne � lmy i fotogra� e, 
a także pojeździliśmy tro-
chę po miejscach zwią-
zanych z wybitnym olku-
szaninem. W ten sposób 
powstał � lm „Antoni Ko-
cjan - życie pod Wiatr”. 
Po ukazaniu się naszej 
produkcji, tematem za-
interesowali się również 
profesjonalni � lmow-
cy, którzy przemierzy-
li te same ścieżki co my.

Michał Pasternak: Waszą 
kolejną inicjatywą jest Rajd 
Hardego, który przedsta-
wiacie jako jedno z najstar-
szych tego typu wydarzeń 
w całej Polsce. Opowiedz-
cie proszę na czym po-
lega ta coroczna akcja.

Mateusz Radomski: Nasz 
rajd historyczny jest orga-
nizowany nieprzerwanie 
od 34 lat, a więc miał on 
swój początek jeszcze za 
czasów PRL-u. W trakcie 
wydarzenia z jego uczest-
nikami spotykają się m.in. 
właśnie kombatanci, roz-
mawiając i opowiadając 
o swoich przeżyciach. Od 
paru lat młodzież dzielo-
na jest ponadto na kilku-
-kilkunastoosobowe gru-
py, w których przemierza 
określoną trasę, osadzoną 
oczywiście w realiach hi-
storycznych, związanych 
z działalnością najwięk-
szego oddziału partyzanc-
kiego na ziemi olkuskiej. 
Po drodze muszą oni wy-
konywać zadania, które 
są im zadawane przez re-
konstruktorów. Oni rów-
nież odwzorowują postacie 
z tego okresu, np. żandar-
merię niemiecką, kon-
spiratorów, partyzantów, 
ale także kon� dentów czy 
osoby cywilne. Wszystko 
kończy się na dodatek wrę-
czeniem nagród uczestni-
kom, dlatego serdecznie 
zachęcamy każdego do 
udziału w tej inicjatywie. 
Jest to bowiem bardzo cie-
kawe przeżycie, a ponad-
to nie można zapomnieć 
chociażby o walorach kra-
joznawczych. Rajd Har-
dego odbywa się co roku 
w ostatni weekend września.

Michał Pasternak: Gdyby-
ście mieli polecić osobie, 
która po zapoznaniu się 
z naszą rozmową, chciała-
by pogłębić swoją wiedzę 
z zakresu lokalnej historii, 
jedno wydarzenie albo ży-
ciorys jednej postaci, to co 
lub kto by to był i dlaczego?

Konrad Kulig: W ramach 
naszej działalności mie-
liśmy okazję natra� ć na 
wiele perełek, jeśli mowa 
o ważnych wydarzeniach 
na ziemi olkuskiej. Pierw-
sze zestrzelenie niemieckie-
go samolotu w czasie dru-
giej wojny światowej miało 
bowiem przecież miejsce 
nad Żuradą, gdzie ppor. 
Władysław Gnyś zestrze-
lił dwa bombowce. Dwóch 
żołnierzy z ziemi olkuskiej 
walczyło ponadto na We-
sterplatte. Olkuszanie nie 
czekali także na niepodle-
głość do 11 listopada, jako 
że wypędzili okupantów już 
w nocy z 1 na 2 listopada. 
Gdybym miał natomiast 
wskazać jedną postać, to 
byłby to właśnie Antoni 
Kocjan. Była to bowiem 
postać nie tylko historycz-
na w pojęciu militarnym, 
ale także ekonomicznym. 
Olkuszanin był bowiem 
wybitnym przedsiębiorcą, 
który osiągnął sukces swo-
ją ciężką pracą. Kocjan 
posiadał spółkę, w ramach 
której zatrudniał 40 osób 
i eksportował szybowce na 
cały świat, które osiągały 
później rekordowe wyniki 
i wygrywały w między-
narodowych konkursach. 
W jego biogra� i każdy może 
zatem znaleźć coś, co spo-
woduje, że postać ta stanie 
się dla niego autorytetem.

Od lewej: Michał Pasternak, Mateusz Radomski, Konrad Kulig
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30 listopada na terenie 
kompleksu „Czarna Góra” 
w Olkuszu nastąpiło o� cjalne 
odebranie prac związanych 
z rewitalizacją miejskiego 
stadionu. Przypominamy 
że koszt wszystkich wyko-
nanych prac wyniósł 14 517 
044,55 złotych, z czego aż 
9 188 421,30 złotych (63,3%) 
pokryło unijne do� nanso-
wanie. Już po nowym roku 
rozpoczną się ponadto pierw-
sze prace związane z budową 
trybun, szatni, sanitariatów 
oraz miejsc parkingowych 
z drogą dojazdową. Wartość 
tej inwestycji wyniesie ko-
lejne 6 804 202 złote, z czego 
1 529 300 złotych (22,5%) po-
kryje do� nansowanie przeka-
zane miastu przez Dyrektora 
Departamentu Infrastruktu-
ry Sportowej w Ministerstwie 
Sportu Marcina Żyłowskiego.

„Mieszkańcy naszej gmi-
ny otrzymują nowo-
czesny obiekt sportowy, 
z którego mogą być na-
prawdę dumni. Mamy bo-
wiem od teraz do dyspo-
zycji dwa boiska do piłki 
nożnej, profesjonalną infra-
strukturę lekkoatletyczną, 
a także elementy tak zwa-
nej małej architektury, jak 
chociażby place zabaw czy 
siłownię zewnętrzną. Tak 
szeroki zakres prac spra-

wia, że kompleks «Czarna 
Góra» stał się miejscem 
dla wszystkich. O jakości 
wykonanych prac świad-
czą również świadectwa 
i certy� katy”

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Ol-
kusz Roman Piaśnik.

Tak jak pisaliśmy w naszym 
poprzednim wydaniu, rewi-
talizacja olkuskiego stadionu 
objęła swoim zakresem m.in. 
przebudowę boiska do piłki 
nożnej o nawierzchni trawia-
stej, wyposażenie kompleksu 
w nowoczesne oświetlenie 
w technologii LED, przebu-
dowę boiska treningowego 
z nawierzchnią ze sztucz-
nej trawy, budowę trzech 
placów zabaw, dwóch al-
tan i siłowni zewnętrznej 
oraz wykonanie ścieżki 
z nawierzchnią asfaltową 
o długości około 1 kilo-
metra, która będzie mogła 
służyć amatorom biegania 
i jazdy na rolkach. Warto 
również wspomnieć, że na 
terenie “Czarnej Góry” po-
sadzono łącznie ponad 700 
sztuk drzew oraz krzewów. 
Na dodatek przebudowano 
urządzenia lekkoatletycz-
ne i bieżnię, którą pokryła 
certy� kowana nawierzchnia 
FullPur. Cały obiekt pozwo-

li teraz trenować wszystkie 
dyscypliny lekkoatletyczne.

„Na stadionie w Olku-
szu mogą być rozgrywane 
wszystkie konkurencje bie-
gowe, chód sportowy, skok 
wzwyż, skok o tyczce, skok 
w dal, trójskok, pchnięcie 
kulą, rzut dyskiem, rzut 
młotem oraz rzut oszcze-
pem. Wyniki uzyskiwane 
w tych konkurencjach będą 
mogły być podstawą do 
przyznania zawodnikom 
określonej klasy sporto-

wej (z mistrzowską mię-
dzynarodową włącznie)” 

- czytamy w świadec-
twie Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki, po-
twierdzającym uzyskanie 
zgodności obiektu z wyma-
ganiami World Athletics 
i Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki. Kompleks 
„Czarna Góra” został za-
liczony do kategorii IVA.

Warto również wspo-
mnieć, że to nie koniec prac 

w obrębie miejskiego sta-
dionu. Jeszcze do końca 
bieżącego roku obiekt zo-
stanie bowiem ogrodzony, 
a na dodatek, co z pew-
nością ucieszy wiele osób, 
w niedalekiej przyszłości 
powstaną zadaszone try-
buny mieszczące 595 osób. 
Wybudowany zostanie tak-
że dwukondygnacyjny, do-
stosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 
budynek zaplecza sporto-
wego, blaszany budynek 
zaplecza sędziowskiego 
o konstrukcji nośnej 
z ramy stalowej oraz we-
wnętrzna droga dojazdo-
wa z placem manewrowym 
i parkingiem o nawierzch-
ni asfaltowej. Obejmie on 
43 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych, 
w tym minimum trzy miej-
sca dla niepełnosprawnych 
oraz dwa dla autobusów. 
Całość zostanie zlokalizowa-
na na niezagospodarowanej 
dotychczas powierzchni po-
między ośmiotorową bież-
nią a alejką łączącą wejście 
na basen z ulicą Parkową. 
Oświetlenie zewnętrzne par-
kingów i dojazdu zostanie 
z kolei zrealizowane za pomo-
cą opraw oświetleniowych 
LED-owych, montowanych 
na słupach aluminiowych.

„Budowa trybun z zaple-
czem sanitarnym została 
przez nas zaplanowana 
już na samym początku 
rewitalizacji Parku «Czar-
na Góra». Nie mogliśmy 
jednak otrzymać na ten cel 

do� nansowania z Gminne-
go Programu Rewitaliza-
cji, więc zdecydowaliśmy 
się rozłożyć realizację na 
dwa etapy. Pierwszy, do-
� nansowany w ramach 
GPR, właśnie kończymy. 
Drugi, związany właśnie 
z budową trybun, nieba-
wem się rozpocznie. Przy-
pomnę również, że z sa-
mego Gminnego Programu 
Rewitalizacji zrealizowali-
śmy już inwestycje o war-
tości blisko 30 milionów 
złotych. Do tego docho-
dzą inwestycje na zamku 
w Rabsztynie czy w obrębie 
starego starostwa z podzie-
miami ratusza za kwotę 
przekraczającą kolejne 20 
milionów złotych. Tylko 
w ciągu trzech ostatnich 
lat zrealizowaliśmy zatem 
duże projekty o wartości 
przekraczającej łącznie 50 
milionów złotych. Mimo, 
że uzyskaliśmy na nie do-
� nansowania, to nadal 
były one jednak znacznym 
obciążeniem dla miej-
skiego budżetu. Właśnie 
z tego powodu podjęto za-
tem decyzję o realizacji 
trybun w drugim etapie” 

- wyjaśnia Rzecznik 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu Michał Latos.

Prace rewitalizacyjne Parku „Czarna Góra” w Olkuszu o� cjalnie zakończone

Michał 
Pasternak
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20 grudnia - rocznica śmierci olkuskich gwarków w oblężeniu Jasnej Góry 
podczas potopu szwedzkiego

15 lub 16 grudnia 1655 
roku 30 górników roz-
poczęło kopanie tunelu 
minerskiego w odległo-
ści kilkudziesięciu me-
trów od murów bastionu 
św. Trójcy. 20 grudnia 
obrońcy dowodzeni przez 
Stefana Zamojskiego zro-
bili z kolei brawurowy 
wypad z twierdzy tajnym 
przejściem i dotarli do 
ich stanowisk. Z wal-
ki ocalało tylko dwóch 
olkuskich górników.

Jasna Góra, obwarowana 
solidnymi murami na wa-
piennej skale i dowodzona 
przez o. Augustyna Kor-
deckiego, była nowoczesną 
jak na owe czasy fortecą. 
Broniona przez ponad dwu-
stuosobową załogę, posia-
dała zaopatrzenie na wiele 
miesięcy. Szwedzi pod do-
wództwem gen. Burcharda 
Millera stanęli pod mura-
mi 18 listopada, posiadając  
dziesięciokrotną przewagę 
liczebną. Sprowadzili oni 
ponadto z Krakowa dodat-
kowe działa oblężnicze, mo-
gąc w ten sposób w ciągu 
doby wystrzelić na klasztor 

nawet po 360 24-funtowych 
kul. Klasztor ciągle pozo-
stawał jednak niezdobyty, 
więc postanowiono w końcu 
użyć specjalistycznej metody 
oblężniczej w postaci pod-
kopu minerskiego. Polegała 
ona na wykopaniu wąskiego 
tunelu pod mur obronny, 
zrobieniu na końcu więk-
szego pomieszczenia, czyli 
komory minowej, w której 
umieszczano silny ładunek 
wybuchowy - minę. Jej eks-
plozja niszczyła mur obron-
ny, co umożliwiało zdobycie 
twierdzy. Ściągnięto w tym 
celu fachowców ze „Srebrne-
go Miasta”, którzy już wcze-
śniej wykonywali podkop 
w czasie oblężenia Krakowa. 
Specjaliści górniczy cieszyli 
się w owych czasach dużymi 
przywilejami i szacunkiem, 
więc mimo tego, że zostali 
ściągnięci tam pod przymu-
sem, nie pracowali za darmo. 
Za ich pracę Szwedzi kazali 
zapłacić władzom Olkusza.

Już wcześniej wokół 
klasztoru wykonano szańce 
i rowy. Z najbliższego oko-
pu, znajdującego się około 
75-90 metrów na północ 

od twierdzy, górnicy zaczęli 
drążyć tunel w kierunku mu-
rów północno-wschodniego 
bastionu św. Trójcy. Siarczy-
sty mróz, będący w połowie 
grudnia 1655 roku potwier-
dzony przez ówczesne źró-
dła, mocno jednak spowal-
niał postępy prac. W ciągu 
pięciu dni zdołano bowiem 
wydrążyć około 15 metrów 
tunelu. Chodnik był niski 
i wąski, byle tylko można 
było przetoczyć nim beczuł-
ki z prochem do komory pod 
murami. W momencie, gdy 
olkuscy gwarkowie zginęli, 
do końca pozostało im jesz-
cze 60-75 metrów, które mo-
gli drążyć przez około 20-25 
dni. W ciągu kilku kolejnych 
dni mieli natomiast zro-
bić dużą komorę minerską 
i zgromadzić w niej tonę 
czarnego prochu. W tym 
czasie nadciągała już od-
siecz wojsk polskich dla 
Jasnej Góry, więc wykona-
nie podkopu, wysadzenie 
murów i zdobycie twierdzy 
nie było w praktyce moż-
liwe. Tym samym można 
stwierdzić, że ich śmierć 
była zupełnie niepotrzeb-
na. Wobec niepowodzenia 

oblężenia, Szwedzi rozpo-
częli odwrót 27 grudnia.
Niezwykła praca, którą mie-
li do wykonania olkuscy 
gwarkowie na Jasnej Górze, 
jak również obchodzona 
niedawno „Barbórka”, skła-
nia do re� eksji nad bardzo 
skomplikowanymi losami 
olkuskich górników i olku-
skiego górnictwa.  Nega-
tywny kontekst związany 
z opisanym w artykule wy-
darzeniem, występujący 
w powszechnej świadomo-
ści wydaje się być bowiem 
grubo przesadzony. Potop 
Szwedzki to nie tylko woj-
na Polaków ze Szweda-
mi, ale także, szczególnie 
w początkowej fazie, wojna 
Polaków z Polakami, czyli 
wojna domowa. Najlepszym 
tego przykładem była obec-
ność późniejszego króla 
Jana III Sobieskiego wśród 
wojsk polskich oblegają-
cych wspólnie ze Szwedami 
klasztor na Jasnej Górze. 

Bratobójcza o� ara gór-
ników tak silnie wryła się 
w naszą tradycję, że trzy 
i pół wieku później olkuskie 
wodociągi miejskie, pod-

czas pielgrzymki na Jasną 
Górę w 2000 roku, ufun-
dowały klasztorowi trzy 
ozdobne pokrywy kanału 
deszczowego, na których 
odlano modlitewne błaga-
nie: „Przebacz Ojcom Na-
szym i otocz nas opieką!”. 
Napis informuje (za Sien-
kiewiczem), że „sprowadze-
ni górnicy z Olkusza łupali 
wprawdzie skałę... lecz ro-
bota szła tępo. A pracowali 
niechętnie. Wielu wołało 
ginąć, niż przyczyniać się 
do zguby świętego miejsca”.

Górnicy olkuscy z naj-
większą bojaźnią mu-
sieli podejmować się 
pracy na szkodę słyn-
nego już wówczas sank-
tuarium maryjnego na 
Jasnej Górze. Znana histo-
ria cudownego ocalenia 
z katastrofy w kopalni 
z 1609 roku, upamięt-
niona freskiem na skle-
pieniu jasnogórskiej 
bazyliki, pokazuje że Ja-
snogórska Matka Boska 
była wówczas ich patronką. 
O górniczej pobożno-
ści świadczy również in-
skrypcja zachowana na 

fragmencie laski marszał-
kowskiej gwarków olku-
skich z 1674 roku, której 
używali na swych zebra-
niach. Na srebrnej wstędze 
opasającej trzonek z drew-
na gruszy górnicy wyryli 
korną modlitwę do Matki 
Bożej: „Królowo Naja-
śniejsza Nieba Przeświet-
nego Prawdziwa Opiekun-
ko świata upadłego oświć 
twarzą zacności me serce 
z tronu wysokiego przesz 
Swą naświętszą przyczynę 
u Synaczka namilsze-
go. Ja zaś podnóżek li-
chy Tobie poślubiony 
od nóg Twych świętych 
niech nie będę oddalony”.

Warto na koniec dodać, 
że błędna jest  powszechnie 
powielana opinia, jakoby 
śmierć olkuskich gwar-
ków pod Jasną Górą była 
przyczyną upadku olku-
skiego górnictwa w póź-
niejszych latach - ale to 
już zupełnie inna historia. 

Rozmus
Franciszek

Fragment makiety obrazującej oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 roku, znajdującej się w jasnogórskim 
muzeum. Czerwonym okręgiem i strzałką oznaczone jest wejście do kopanego przez olkuskich gwarków tunelu.

Zdjęcie 1 i 2: Widok Jasnej Góry z powietrza. W punkcie oznaczonym cyfrą “1” znajdowało się wejście do kopanego tunelu. Punkt “2” oznacza natomiast narożny bastion św. Trójcy, który był celem podkopu - miał być wysadzony 
w powietrze. Czerwona strzałka oznacza z kolei kierunek kopania tunelu.

Jedna z trzech pokryw studzienek kanalizacyjnych ufundowanych przez olkuskie wodociągi w trakcie pielgrzymki 
w 2000 roku
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W Olkuszu pojawiły się hulajnogi elektryczne. Jak je wypożyczyć i ile kosztują?

Pod koniec listopada w Ol-
kuszu pojawiły się hulajnogi 
elektryczne � rmy „Bird”. 
Każdy może je czasowo wy-
pożyczyć za pomocą specjal-
nej aplikacji na smartfony. 
Koszt wynosi 2 złote opłaty 
początkowej oraz 50 gro-
szy za każdą minutę jazdy.

Pojazdy te w „Srebrnym 
Mieście” mają swoje stałe 
miejsca postoju na ryn-
ku, przy Supersamie, przy 
Centrum Handlowym 
Atrium (Carrefour), na 

Placu Konstytucji 3 Maja, 
na pętli autobusowej przy 
ulicy Orzeszkowej, przy 
ulicy Sławkowskiej oraz na 
Alei 1000-lecia. Aby wy-
pożyczyć hulajnogę elek-
tryczną, należy najpierw 
zalogować się do aplikacji 
„Bird - szerokiej drogi” na 
smartfony i doładować sal-
do swojego konta. Można 
w tym celu posłużyć się swo-
ją kartą płatniczą, PayPalem 
lub Google Pay. Konto moż-
na doładować za 30 złotych, 
za 50 złotych (otrzymamy 

wówczas 5 złotych premii) 
lub za 100 złotych (premia 
wyniesie wtedy 20 złotych).

Następnym krokiem jest 
zeskanowanie kodu znaj-
dującego się na konkretnej 
hulajnodze, którą chcemy 
wypożyczyć. Po udanym wy-
pożyczeniu sprzętu, naliczo-
na zostanie opłata początko-
wa w wysokości 2 złotych, 
a każda minuta jazdy jest 
płatna 50 groszy (minimal-
na opłata za jeden przejazd 
wynosi 6 złotych). W zależ-

ności od częstotliwości jaz-
dy, wraz ze wzrostem liczby 
przejazdów, automatycznie 
naliczane są jednak korzy-
ści z programu lojalnościo-
wego. Jeśli przejedziemy się 
hulajnogą 4 razy w ciągu 28 
dni, to będziemy mogli ją 
zarezerwować bez żadnych 
kosztów z wyprzedzeniem 
do 15 minut. W przypadku 
8 przejazdów zarezerwować 
bezpłatnie pojazd będzie 
można natomiast z wyprze-
dzeniem do 30 minut, a po-
nadto uzyskamy 10% zniżki 
na wszystkie przejażdżki.

Największe bonusy otrzy-
mamy z kolei jeśli w ciągu 
28 dni wybierzemy się na 
przejażdżkę hulajnogą 16 
razy. Wówczas darmowe 
zarezerwowanie hulajnogi 
elektrycznej będzie bowiem 
możliwe z wyprzedzeniem 
do 60 minut, uzyskamy 20% 
zniżki na wszystkie przejaz-
dy, a także będziemy mogli 
liczyć na wsparcie obsługi 
klienta poza kolejką. Twórcy 
aplikacji przekonują ponad-
to, że wprowadzony przez 
nich program lojalnościowy 
jest wciąż programem pilo-
tażowym, dlatego w miarę 
rozwoju będą do niej doda-
wane kolejne funkcje i ko-
rzyści. Pojazdem można się 
poruszać się po Olkuszu, po 

Bogucinie Dużym oraz po 
Bogucinie Małym (dokład-
ny obszar jest zaznaczony 
we wspomnianej aplikacji). 
Warto pamiętać, że w celu 
zapobiegnięcia pozostawia-
nia hulajnóg gdzie popad-
nie, szczególnie tam, gdzie 
utrudniałyby one ruch lub 
w inny sposób zagraża-
ły bezpieczeństwu, po za-
kończeniu jazdy należy 
wybrać tę opcję w swoim 
telefonie, a następnie zro-
bić zdjęcie poprawnie za-
parkowanego pojazdu. 

„Hulajnogi w Olkuszu 
ustawiła prywatna � rma, 
dlatego nie wiąże się to 
z żadnymi kosztami ze 
strony samorządu. Spraw-
dziły się one w wielu mia-
stach, idealnie uzupełnia-
jąc komunikację miejską 
i prywatne środki trans-
portu, dlatego kibicuje-
my, by taka ekologiczna 
forma transportu przyjęła 
się także u nas. Apeluję 
jednak o to, by użytkow-
nicy hulajnóg zachowy-
wali ostrożność i uważali 
na innych uczestników 
ruchu, zarówno pieszych, 
jak i zmotoryzowanych. 
Zachowajmy również po-
rządek i parkujmy hulaj-
nogi tam, gdzie będzie to 

bezpieczne i nie będzie 
burzyło estetyki miejskiej” 

- komentuje Rzecznik 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu Michał Latos.

Zeskanuj za pomocą smart-
fona powyższy kod QR, aby 
pobrać aplikację na iPhone’a

Zeskanuj za pomocą smart-
fona powyższy kod QR, aby 
pobrać aplikację na urządze-
nie z systemem operacyjnym
Android

Michał 
Pasternak
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Równo kwadrans - przez 
tyle czasu szczypiornistki 
Cracovii nie potra� ły rzu-
cić Olkuszankom ani jed-
nej bramki. W spotkaniu 8. 
kolejki sezonu 2020/2021 
1. Ligi kobiet w piłce ręcz-
nej grupy B podopieczne 
trenera Kamila Zawady za-
grały niemal perfekcyjnie, 
kompletnie deklasując swoje 
rywalki. Dość powiedzieć, 
że w szczytowym momen-
cie przewaga „Srebrnych 
Lwic” sięgnęła aż 22 bramek.

Do pojedynku z zespo-
łem z Krakowa nasze piłkar-
ki ręczne przystępowały po 
wyjazdowej porażce 39:31 
z UKS „Dziewiątką” Legni-
ca. W spotkaniu z wiceli-
derkami rozgrywek jedynie 
kapitan olkuskiej drużyny 
Paula Masiuda stanęła na wy-
sokości zadania, zdobywając 
aż 14 goli. „Nie funkcjono-
wał żaden system obronny, 
a zmienniczki podstawo-
wych piłkarek nie dały ta-
kiej jakości, jaką miał zespół 
z Legnicy. Popełniliśmy też 
zdecydowanie za dużo wła-
snych błędów, często prostych 
i niewymuszonych. Przy ta-
kiej postawie nie mieliśmy 
co liczyć na korzystny wy-
nik” - komentował szkolenio-
wiec SPR-u Kamil Zawada. 
Mimo porażki „Srebrnym 
Lwicom” udało się co praw-
da utrzymać trzecią pozycję 
w ligowej tabeli, ale margi-
nes błędu dla ekipy grającej 
o miejsce na podium stał się 
już minimalny. W meczu 
z Cracovią w grę wchodził za-
tem tylko komplet punktów.

Choć Olkuszanki były fa-
worytkami sobotniego spo-
tkania, to przystępujące do 
tego pojedynku z 7. miejsca 
w tabeli „Pasiaczki” zaczęły 

pewnie i to one prowadzi-
ły w 7. minucie 4:5. W hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu zaczęło 
pachnieć niespodzianką, ale, 
jak się okazało, były to tyl-
ko miłe złego początki i, tak 
jak w bajce „Woły krnąbrne” 
Ignacego Krasickiego, koniec 
dla przyjezdnych szczypiorni-
stek okazał się żałosny. Przez 
kolejne 15 minut Krakowian-
ki nie umieściły bowiem piłki 
w olkuskiej bramce ani razu, 
podczas gdy podopieczne tre-
nera Kamila Zawady zdobyły 
12 goli z rzędu. W efekcie, 
w 22. minucie gry na tabli-
cy widniał wynik 16:5 i tym 
samym stało się jasne, że t3 
punkty zostaną w Olkuszu. Po 
przełamaniu bramkowej nie-
mocy zawodniczki Cracovii 
nie zaczęły ponadto wcale grać 
lepiej i do szatni oba zespoły 
schodziły przy wyniku 24:8.

„To był zupełnie inny mecz, 
niż ten w Legnicy. Poza 
pierwszymi minutami na-
sza przewaga na boisku 
była bowiem widoczna, co 
potwierdzał także wynik. 
Cieszę się, że dziewczy-
ny dobrze zareagowały na 
gorszy występ sprzed tygo-
dnia, kiedy właściwie nic 
nie wyszło nam tak, jak to 
sobie zaplanowaliśmy. Dziś 
tra� aliśmy natomiast tam 
gdzie chcieliśmy i skąd chcie-
liśmy. Zespół dobrze czuje 
się w szybkim ataku, który 
praktykowaliśmy właściwie 
do znudzenia. Rywalki nie 
miały na to sposobu, co dało 
nam kilkanaście naprawdę 
ciekawych zagrań zakończo-
nych bramkami. Drużyna 
potrzebowała takiego meczu 
i takiego zwycięstwa, aby 
wrócić na właściwe tory” 

- komentuje Kamil Zawada.

Dzięki wysokiemu prowa-
dzeniu, w drugich 30 minu-
tach szansę na grę otrzymały 
głównie zawodniczki rezer-
wowe i juniorki, jak chociażby 
Aleksandra Zub, Kinga Ka-
sprowicz czy Kamila Pietrusz-
ka. Szczypiornistki, których 
na co dzień nie widujemy na 
parkiecie, nie prezentowały 
się jednak gorzej, ewidentnie 
chcąc wykorzystać szansę na 
zaimponowanie trenerowi. 
Na wyróżnienie zasługuje 
w tym aspekcie Anna An-
drzejczyk, która rzuciła 6 goli 
czy powracająca po kontu-
zji Weronika Gęgotek, która 
dwukrotnie, ale za to bardzo 
efektownie umieściła piłkę 
w bramce rywalek. Przewa-
ga „Srebrnych Lwic” cały 
czas się powiększała i w 52. 
minucie SPR Olkusz prowa-
dził już 42:20, a więc różnicą 
aż 22 bramek. Krakowian-
ki nie potra� ły znaleźć od-
powiedzi na niemal żaden 
z elementów gry Olkuszanek, 
tracąc gole m.in. po nieuda-
nych próbach przejęć przez 
bramkarkę szybkich podań 
przez całe boisko do najbar-
dziej wysuniętej zawodniczki.

W ostatnich minutach 
spotkania przyjezdnym pił-
karkom ręcznym udało się 
nieco zmniejszyć rozmia-
ry porażki i po końcowym 
gwizdku na tablicy widniał 
wynik 45:27. Uśmiechy nie-
mal nie schodziły z twa-
rzy zawodniczek SPR-u, ale 
nie ma co się dziwić, skoro 
w tym meczu wychodzi-
ło im dosłownie wszystko, 
a na listę strzelczyń udało 
się wpisać niemal wszystkim 
szczypiornistkom. Najwięcej, 
bo aż 10 goli dla naszego ze-
społu zdobyła Paula Masiuda, 
która dzięki 48 tra� eniom 
w 6 meczach jest także wice-

liderką klasy� kacji strzelczyń 
całej grupy B 1. Ligi kobiet 
w piłce ręcznej. Lepsza od 
kapitana „Srebrnych Lwic” 
jest jak na razie tylko Daria 
Miłek z UKS „Dziewiątki” 
Legnica, która ma na swo-
im koncie 52 bramki po 
6 spotkaniach. Po sześć goli 
zdobyły ponadto Wikto-
ria Sioła, Paulina Marszałek 
i Anna Andrzejczyk, pięć 
bramek dorzuciła Paulina Łu-
czyk, trzy Kinga Kasprowicz, 
po dwie Weronika Gęgotek, 
Sabina Radlak i Julia Mro-
zowska, a po jednej Magda-
lena Barczyk, Kamila Pie-
truszka oraz Aleksandra Zub.

„Nie tak to miało wyglądać 
w naszym wykonaniu. Na 
początku walczyliśmy jesz-
cze jak równy z równym, ale 
z czasem SPR zaczął nam 
uciekać. W pewnym mo-
mencie ogarnęła nas wiel-
ka niemoc, stąd dwa czasy 
dla drużyny, właściwie je-
den za drugim. Pierwsza 

połowa nadaje się tylko 
do zapomnienia. Lepiej 
zaprezentowaliśmy się na-
tomiast po przerwie, kiedy 
dziewczyny w końcu za-
częły rzucać na lepszym 
procencie skuteczności, ale 
i tak wyjeżdżamy z Olkusza 
z dużym bagażem bramko-
wym. Dobrze wiedzieliśmy 
jednak gdzie przyjechali-
śmy i z kim przyjdzie nam 
się zmierzyć. Warto zazna-
czyć, że jesteśmy obecnie 
w zupełnie innym miejscu 
niż Olkusz i mamy różne 
cele. My nadal uczymy się 
bowiem grać w 1. Lidze, 
a miejscowy zespół wal-
czy o szczyt tabeli. Ode-
braliśmy srogą lekcję, 
z której musimy wycią-
gnąć wnioski. Gratuluję 
wygranej rywalkom, na 
którą z przebiegu meczu 
jak najbardziej zasłużyły” 

- mówił z kolei po meczu 
szkoleniowiec KS Cracovii 
1906 Krzysztof Kutrzeba.

SPR Olkusz, dzięki 12 
punktom zgromadzonym 
po 6 spotkaniach, zajmuje 
obecnie 4. miejsce w ligo-
wej tabeli, tracąc do lide-
rek z SPR-u Gliwice jedno 
„oczko”, ale mając także ro-
zegrany o jeden mecz mniej. 
Wyciąganie zatem poważ-
niejszych wniosków z kla-
syfikacji generalnej nie ma 
obecnie większego sensu, 
głównie ze względu na róż-
ną liczbę rozegranych spo-
tkań przez poszczególne ze-
społy. Następny pojedynek 
we własnej hali, ostatni już 
w rundzie jesiennej trwają-
cego sezonu, podopieczne 
trenera Kamila Zawady ro-
zegrają w sobotę 12 grudnia, 
kiedy będą gościły zajmujący 
obecnie 5. lokatę MTS Żory.

zdjęcia: 
SPR Olkusz

SPR Olkusz - KS Cracovia 1906 45:27. „Srebrne Lwice” nie dały żadnych szans rywalkom

Michał 
Pasternak
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Ostatnia lekkoatle-
tyczna impreza rangi 
Mistrzostw Polski od-
była się 28 listopada 
w Kwidzynie. W prze-
łajowych zawodach 
brała udział cała czo-
łówka polskiej i świa-
towej lekkiej atletyki, 
z takimi gwiazdami 
jak chociażby wielo-
krotny medalista Mi-
strzostw Europy, Mi-
strzostw Świata oraz 
Igrzysk Olimpijskich 
Marcin Lewandowski.

W imprezie wystar-
towała również dwójka 
zawodników Ludowe-
go Klubu Sportowego 
„Kłos” w Olkuszu. De-
biutująca w kategorii 
seniorek Justyna Pałka 
uplasowała się 11. po-
zycji w biegu na 6 000 
metrów. Anna Cabaj, 
w biegu na 4 000 me-
trów w kategorii do lat 
20, zajęła natomiast 16. 
miejsce, takie samo jak 
to, które zajęła podczas 
letnich mistrzostw na 

bieżni. Start w Kwi-
dzynie zakończył bie-
żący rok startowy dla 
zawodników trenera 
Janusza Mentlewi-
cza, który, pod wzglę-
dem wyników spor-
towych, był bardzo 
dobry dla olkuskiego 
„Kłosa”. Reprezentan-
ci klubu pięciokrotnie 
brali bowiem udział 
w zawodach rangi Mi-
strzostw Polski, a naj-
większym sukcesem był 
zdobyty przez Dariusz 

Piłkę brązowy medal 
w sztafecie szwedzkiej 
w kategorii do lat 16. 
Teraz przed zawod-
nikami krótki okres 

odpoczynku i „roztre-
nowania”, po którym 
rozpoczną oni przy-
gotowania do zimo-
wych startów na hali.

Łukasz 
Mentlewicz

W powiecie olkuskim powstanie ponad 45 kilometrów nowych ścieżek rowerowych 
i tras turystycznych

LKS „Kłos” Olkusz na Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych

Lokalna Grupa Działania 
„Nad Białą Przemszą”, w part-
nerstwie z gminami Olkusz, 
Wolbrom i Klucze, realizuje 
projekt pod nazwą „Utwo-
rzenie pętli rowerowych oraz 
infrastruktury turystycznej 
na obszarze powiatu olku-
skiego jako zintegrowanego 
produktu turystycznego”. 
Wartość całej inwestycji wy-
nosi 6 481 546,72 złotych, 
z czego aż 4 158 560,26 zło-
tych (64,2%) pokryje do� nan-
sowanie ze środków unijnych.

Omawiany projekt za-
kłada wytyczenie i ozna-
kowanie nowych szlaków 
rowerowych, oznakowanie 
istniejących i ich rozbudowę, 
wzmożoną promocję przy 
włączeniu społeczności lo-
kalnej w procesy konsultacji 
przebiegu nowych szlaków, 
stworzenie przystanków tu-
rystycznych oraz promocję 
nowego produktu turystycz-
nego. Każda z gmin będzie 
odpowiedzialna za realizację 
projektu na swoim terenie 
oraz za wniesienie wkładu 

własnego w części odpowia-
dającej pracom i działaniom 
wykonywanym na należą-
cym do nich obszarze. LGD 
„Nad Białą Przemszą” będzie 
z kolei odpowiadała za pra-
widłowy przebieg realizacji 
projektu, koordynowanie 
prac poszczególnych part-
nerów oraz reprezentowanie 
konsorcjum na zewnątrz.

W każdej z trzech wy-
mienionych gmin powiatu 
olkuskiego zostanie stwo-
rzony kompleksowy szlak 
rowerowy. Przykładowo, 
na terenie Gminy Olkusz 
powstanie około 7,8 kilo-
metra trasy, która poprzez 
Drogę Krajową nr 94 łączyć 
się będzie z jedną z ośmiu 
tras rowerowych „VeloPrąd-
nik”, wchodzących w skład 
zintegrowanej sieci tras ro-
werowych w województwie 
małopolskim. Ścieżki będą 
ponadto przebiegały przez 
główne atrakcje powiatu 
olkuskiego, m.in. dookoła 
Zalewu Wolbromskiego czy 
do „Róży Wiatrów” przez 

teren Pustyni Błędowskiej. 
Opracowana i wdrożona 
zostanie również specjal-
na aplikacja na smartfony.

Łącznie w powiecie olku-
skim wytyczonych i oznako-
wanych zostanie około 45,4 
kilometra tras rowerowych 
i turystycznych. Wykonane 
zostanie bowiem oznako-
wanie drogowe na odcin-
kach o długości około 10,5 
kilometra, oznakowanie 
turystyczne na odcinkach 
o długości około 19,65 ki-
lometra oraz utwardzenie 
szlaku i oznakowanie tury-
styczne na odcinkach o dłu-
gości około 15,24 kilometra. 
Na dodatek powstaną miej-
sca odpoczynku dla potrzeb 
rowerzystów. Zakończenie 
realizacji projektu zaplano-
wano na grudzień 2021 roku.

źródło: Urząd Miasta i Gmi-
ny w Olkuszu, Urząd Mia-
sta i Gminy w Wolbromiu 
oraz Urząd Gminy Klucze Fot. www.pixabay.com

Od lewej: trener Janusz Mentlewicz, Justyna Pałka, Anna Cabaj
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25 października na ryn-
ku w Olkuszu odbył się 
pierwszy protest przeciwko 
wyrokowi Trybunału Kon-
stytucyjnego w sprawie za-
kazu aborcji. Od tego czasu 
w powiecie olkuskim odbyło 
się łącznie kilkanaście ma-
nifestacji, a ostatnia z nich 
miała miejsce 6 grudnia. Na 
łamach naszej gazety mie-
liśmy okazję porozmawiać 
z organizatorką olkuskich 
protestów Julią Pactwą, 
która mimo młodego wieku 
bardzo aktywnie angażuje 
się w walkę o prawa kobiet.

Michał Pasternak: Opo-
wiedz nam proszę o ku-
lisach pierwszego pro-
testu. Skąd wziął się 
pomysł, by zorganizo-
wać tego typu wydarze-
nie także w Olkuszu?

Julia Pactwa: Wyrok 
pseudo Trybunału Kon-
stytucyjnego bardzo mnie 
zbulwersował. Stwierdzi-
łam, że skoro takie miasta 
jak Warszawa czy Kra-
ków biorą udział w pro-
testach, to dlaczego nie 
zorganizować czegoś po-
dobnego w Olkuszu. Mia-
łam świadomość, że może 
się nie udać, bo na ogół 
ciężko jest zebrać więk-
szą grupę ludzi, niemniej 
stwierdziłam, że warto 
przynajmniej spróbować. 
Napisałam zatem wiado-
mość do Spotted Olkusz 
z zapytaniem czy ktoś był-
by chętny na wspólne wy-
rażenie sprzeciwu w na-

szym mieście. Absolutnie 
nie spodziewałam się tylu 
pozytywnych reakcji. Na-
stępnie skontaktowałam 
się z paroma osobami, 
które pomogły mi stwo-
rzyć grupę „Protest Piekło 
Kobiet Olkusz” na Face-
booku, która istnieje do 
dziś. Później nadszedł już 
pierwszy protest, na który 
przyszła cała masa ludzi.

Michał Pasternak: Na 
wspomnianym przez Cie-
bie inauguracyjnym pro-
teście na rynku w Olkuszu 
pojawiło się prawie tysiąc 
osób. Czy spodziewałaś 
się tak szerokiego odze-
wu na swoją inicjatywę?

Julia Pactwa: Zdecydo-
wanie nie. Było to dla 
mnie ogromne zaskoczenie 
i przyznam wręcz, że 
nie byłam na to przy-
gotowana choćby pod 
względem organizacji 
odpowiedniego nagło-
śnienia. Bardzo miło za-
skoczył mnie jednak fakt, 
że mieszkańcy aktywnie 
zaangażowali się nie tyl-
ko w samo uczestnictwo 
w manifestacji, ale także 
w pomoc przy jej 
organizacji.

Michał Pasternak: Jak na 
Twoją działalność zare-
agowali rodzice i szkoła?

Julia Pactwa: Rodzi-
ce od samego począt-
ku bardzo mocno mnie 
wspierali. Jeżeli nato-

miast mowa o szkole, to 
niestety spotkałam się 
z bardzo negatywnym 
odzewem. Przyznam, że 
było to dla mnie przy-
krą niespodzianką i nieco 
podcięło mi to skrzydła. 
Myślałam bowiem, że 
szkoła będzie wręcz dum-
na z faktu, że ich uczenni-
ca tak aktywnie angażuje 
się w sprawy obywatelskie. 
Oczywiście nie oczekiwa-
łam żadnej pomocy, ale nie 
spodziewałam się, że doj-
dzie do przypadków zaka-
zywania innym uczniom 
przyłączania się do akcji 
czy różnych innych nie-
przyjemnych sytuacji. Jest 
to naprawdę przykre, gdyż 
nie chodzi nam o żadne 
kwestie polityczne, lecz 
o prawa kobiet. Dyrek-
tor naszej szkoły również 
jest kobietą, więc prawa, 
o które walczymy, nale-
żą się także i jej. Niestety 
odczułam brak jakiego-
kolwiek zrozumienia.

Michał Pasternak: Jak na-
tomiast odniosłabyś się 
do zarzutów, które pa-
dają pod adresem pro-
testów organizowanych 
w zasadzie w całej Polsce, 
że ich uczestnicy często 
zachowują się agresywnie, 
malując dla przykładu po 
elewacjach budynków czy 
nawet po kościołach. Pod-
czas drugiego olkuskiego 
protestu, pod Bazyliką 
pw. św. Andrzeja Aposto-
ła pojawiło się kilka osób 
gotowych bronić świątyni 

przed ewentualnymi ata-
kami. Czy uważasz, że oba-
wy takich osób są zasadne?

Julia Pactwa: Absolutnie. 
To, co dzieje się w Krako-
wie czy w Warszawie nie 
oznacza przecież wcale, że 
u nas, w Olkuszu, takie sy-
tuacje również będą miały 
miejsce. Pod wspomnianą 
bazyliką ustawili się wów-
czas ponadto pseudokibi-
ce. My nigdy nie mieliśmy 
natomiast zamiaru ata-
kować ani policji, co cały 
czas zaznaczałam zarów-
no na pierwszym, jak i na 
drugim proteście, ani tym 
bardziej kościołów. Wal-
czymy bowiem o przyzna-
nie nam praw, które nam 
się należą i chcemy wywal-
czyć to w sposób pokojowy.

Michał Pasternak: Wspo-
mniałaś przed chwilą 
o policji, o którą również 
chciałbym Cię zapytać. 
W wielu miastach w Pol-
sce widzieliśmy bowiem 
różne, delikatnie mówiąc, 
kontrowersyjne sytuacje 
z udziałem policjantów. 
Jak współpraca z mun-
durowymi przebiegała 
natomiast w Olkuszu?

Julia Pactwa: Na począt-
ku bardzo przyzwoicie. 
Ich zachowanie naprawdę 
zasługiwało na dużą po-
chwałę, w wyniku czego 
zarówno pod koniec pierw-
szego protestu na rynku, jak 
i drugiego pod Biurem Po-
selskim Jacka Osucha, po-

dziękowaliśmy im gromki-
mi brawami. Od tego czasu 
nastawienie funkcjona-
riuszy zmieniło się jednak 
o 180 stopni. Rozumiem, 
że mundurowi dosta-
ją pewnie różne nakazy 
„z góry”, ale legitymowa-
nie i wystawianie man-
datów losowym osobom, 
które przyszły walczyć 
o to, co im się należy, jest 
totalnie niezrozumiałe i po 
prostu niefajne. Przy oka-
zji przypominam, że nikt 
nie ma obowiązku przy-
jąć od policjanta takiego 
mandatu, gdyż są one 
wystawiane bezprawnie.

Michał Pasternak: Ma-
nifestacje zmieniły 
ostatnio swoją formę. 
Obecnie miejsce mają 
bowiem protesty samo-
chodowe. Opowiedz 
proszę na czym dokład-
nie polega taki protest.

Julia Pactwa: Z powodu 
sytuacji epidemiologicz-
nej oraz zachowania po-
licjantów zdecydowałam 
się wstrzymać dotychcza-
sowe, „fizyczne” protesty. 
Stwierdziłam jednak, że 
mimo wszystko musimy 
działać dalej, tylko w in-
nej, bardziej skutecznej 
formie. W żadnym wy-
padku nie oznacza to jed-
nak końca manifestacji, 
gdyż nie zamierzamy się 
poddawać. W ten sposób 
utarliśmy również nieco 
nosa policji, gdyż teraz 
nie mogą nam nic zrobić. 
Taki protest jest bowiem 
w pełni bezpieczny i nie 
można mówić, że stwa-
rzamy zagrożenie epide-
miologiczne. Sam jego 
przebieg polega nato-
miast na tym, że prze-
jeżdżamy oklejonymi 
plakatami samochoda-
mi po ulicach Olkusza 
i pozostałych gmin na-
szego powiatu, włączając 
przy tym muzykę oraz 
skandując nasze hasła. 
Jedziemy w normalnym 
tempie, nie stwarzając 
żadnego zagrożenia dla 
ruchu drogowego, choć 
oczywiście policja i tak 
doczepiła się do nas 
ostatnio, że stwarza-
my zagrożenie rzeko-
mą zbyt wolną jazdą.

Michał Pasternak: Kie-
dy możemy się spodzie-
wać kolejnej manifestacji 
i jak długo w ogóle za-
mierzacie protestować?

Julia Pactwa: Będziemy 
protestować do skutku. 
Najbardziej zależy nam 
bowiem na tym, żeby coś 
udowodnić i wywalczyć 
to, co nam się po pro-
stu należy. Data kolej-
nej manifestacji zostanie 
z kolei ogłoszona na gru-
pie „Protest Piekło Kobiet 
Olkusz” oraz na stronie 
„Protesty Piekło Kobiet 
Olkusz” na Facebooku, 
kiedy tylko ją ustalimy. 
Będzie to ponownie pro-
test samochodowy, ale 
będę chciała wrócić do 
tradycyjnej formy prote-
stów, na których możemy 
się spotkać fizycznie, gdy 
tylko ustąpi zagrożenie 
związane z pandemią.

Michał Pasternak: Na ko-
niec powiedz nam pro-
szę czy Twoja aktywność 
związana z protestami 
przeciwko wyrokowi Try-
bunału Konstytucyjnego 
w sprawie zakazu abor-
cji jest tylko jednora-
zową przygodą, czy 
może planujesz już 
w pełni zaangażować się 
w działalność społeczną?

Julia Pactwa: Nie ukry-
wam, że otrzymałam już 
wiele propozycji, jednak 
nie jestem pewna czy je-
stem na to gotowa. Jest 
to bowiem ogromna od-
powiedzialność, z któ-
rą trzeba się zmierzyć. 
Z drugiej strony chciała-
bym jednak robić coś dla 
naszego miasta, ponie-
waż uważam, że warto je 
poruszyć. Już teraz udo-
wodniliśmy, że jesteśmy 
w stanie zebrać większą 
grupę ludzi, a także być 
wspólnotą, która poma-
ga sobie nawzajem i staje 
w swojej obronie. To 
dodaje mi ogromnej 
motywacji również do 
przyszłych działań. 
Na pewno jednak, za-
nim podejmę ostatecz-
ną decyzję, najpierw 
bardzo poważnie się 
zastanowię czy jestem 
właśnie na to gotowa.

„Będziemy protestować do skutku” - wywiad z organizatorką protestów „Piekło Kobiet” 
w Olkuszu Julią Pactwą
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Nietypowe Andrzejki, czyli o akcji Armii Krajowej na olkuską emaliernię

Druga połowa 1944 roku 
była dla konspiracji nie-
podległościowej szczególnie 
trudnym okresem. Żołnie-
rze Armii Krajowej wiedzie-
li bowiem co spotykało ich 
towarzyszy ze strony Armii 
Czerwonej na wschodnich 
ziemiach Polski, gdzie wal-
czyli z niemieckim okupan-
tem w ramach akcji „Bu-
rza”. Zatrzymanie ofensywy 
radzieckiej na linii Wisły 
w sierpniu tego roku jedy-
nie odwlekało w czasie tra-
giczny los, który miał stać 
się udziałem dużej liczby 
członków podziemia. Nie-
mniej wielu nie poddało się 
w wysiłkach na rzecz zwy-
cięstwa, pomimo iż znaleźli 
się „między młotem a swa-
styką”. W październiku 1944 
roku największy oddział 
partyzancki ziemi olkuskiej 
spod znaku AK, pod do-
wództwem Gerarda Woźnicy 
„Hardego”, udał się w rejon 
lasów Gościbi w Beskidach, 
aby tam w bardziej korzyst-
nych warunkach kontynu-

ować zmagania z wrogiem. 
W listopadzie, w wyniku 
zagrożenia aresztowaniem 
(tzw spalenia), dołączyła do 
nich część członków konspi-
racji zajmująca się dywer-
sją w olkuskim obwodzie 
AK o kryptonimie „Srebro” 
(obejmował on część po-
wiatu olkuskiego włączoną 

w 1939 roku do III 
Rzeszy) z komendan-
tem Kazimierzem Klu-
czewskim „Pijokiem”.

Na czele pozostałych żoł-
nierzy podejmujących ak-
cje zbrojne stanął Wacław 
Kalarus „Tarzan”. Jeszcze 
w tym samym miesiącu 
od szefa konspiracyjnych 
struktur Polskiej Partii 
Socjalistycznej Francisz-
ka Skoczka „Waldasa” oraz 
członka AK i pracownika 
warsztatu elektrycznego ol-
kuskiej emalierni Ambroże-
go Homy „Ampera” dowie-
dzieli się oni o możliwym 
ujawnieniu ich nazwisk 
Niemcom. Postanowili za-

tem, że grupa dywersantów 
wykona „skok” na maga-
zyn broni we wspomnianej 
fabryce, a następnie przej-
dzie do działań partyzanc-
kich. Podkreślić należy, że 
w sierpniu 1944 roku nie-
udaną próbę zdobycia 
sprzętu podjął Oddział 
„Hardego”. W listopadzie 
miało natomiast być już 
inaczej. W akcji, poza „Ta-
rzanem”, wzięli udział: Ad-
olf Kieres „Volt”, Stanisław 
Nowicki „As”, Edward Su-
pernak „Lew”, Roman Noga 
„Erwin”, Zygmunt Ściążko 
„Harry”, Jan Żurek „Warta”, 
Feliks Belica „Goryl” oraz 
Franciszek Ślęzak „Longin”. 
Dużym ułatwieniem dla 
konspiratorów była znajo-
mość zakładu, w którym 
pracowała większość z nich. 
Do wykonania planu przy-
stąpili 29 listopada o go-
dzinie 18:00. Od pracownic 
Biura Głównego (sióstr Bit-
tner) zabrali klucze do szafy 
pancernej, w której to mieli 
odnaleźć kolejny komplet 

do otworzenia dobrze za-
bezpieczonego magazynu. 
A. Kieres „Volt” wspominał: 
„[...] dwa pistolety, więcej 
broni nie mieli[śmy], resztę 
to były takie w warsztacie 
elektrycznym kable, grub-
sze [...], żeby czym było 
uderzyć”. Tak uzbrojeni, 
przed 22:00 weszli na te-
ren fabryki, obezwładniając 
przy tym paru strażników, 
a każdą napotkaną osobę 
pod przymusem umiesz-
czali w jednej z piwnic.

Po zniszczeniu centrali 
telefonicznej i zastraszeniu 
niemieckich urzędników, 
konspiratorzy dostali się 
do szafy, skąd zabrali czte-
ry pistolety i 100 naboi. Nie 
znaleźli natomiast tak po-
trzebnych kluczy, co jednak 
zbytnio ich nie zraziło, gdyż 
„Lew”, „Erwin” i „Lon-
gin” (wedle słów „Volta”: 
„wysokiej klasy ślusarze”), 
z użyciem znalezionych 
narzędzi, wyłamali kraty 
do pomieszczenia z bro-

nią. Oddział wzbogacił się 
tym samym o 25 karabinów 
oraz 1 200 sztuk amunicji. 
Ponadto, weszli oni jeszcze 
do mieszkania szefa miej-
scowego NSDAP dr Karola 
Pokornego. Jak zanotował 
„Tarzan”, „Drzwi do miesz-
kania [...] «Longin»uderze-
niem swoich potężnych ra-
mion wybił wraz z futryną 
i cegłami”. Zabrano stamtąd 
różną broń, a także lornet-
kę i aparat fotograficzny. 
Dywersanci opuścili miej-
sce akcji pół godziny po 
północy, udając się przez 
Czarną Górę na olkuskie 
Pomorzany. Dzięki przy-
padkowemu rozsypaniu 
tytoniu w trakcie akcji, 
zmylono także węch psów 
tropiących, które popro-
wadziły Niemców w prze-
ciwną stronę, do Sieniczna.

Na tym etapie niewątpli-
wy sukces stał się jednak 
dość kłopotliwy, ponieważ 
inicjatorzy nie przemyśleli 
dokładnie gdzie grupa po-

winna udać się po odskoku. 
Przez kilka następnych dni 
przebywali oni w Boguci-
nie, a następnie na Podgra-
biu, gdzie dołączyli do nich 
jeszcze Tadeusz Jarno „Ge-
nin” oraz Szymon Kazibut 
„Bohun”. Tam też przybył 
po nich patrol z 116. puł-
ku piechoty AK „Winiar-
nia”, który przeprowadził 
śmiałków przez granicę 
w rejon wsi Budzyń, Buk 
i Mostek w Generalnym 
Gubernatorstwie. Należy 
podkreślić, że udało się to 
tylko dzięki szybkiej in-
terwencji p.o. komendanta 
obwodu Józefa Lipy „Ku-
kułki”. Olkuszanie weszli 
w skład tzw oddziału „Li-
twinki”, nazwanego tak od 
pseudonimu kierowniczki 
miejscowej placówki AK 
Felicji Grzywnowicz. Wal-
czyli w jego szeregach do 
stycznia 1945 roku, kie-
dy to na ziemię olkuską 
wkroczyła Armia Czerwo-
na. Końca wojny nie dożył 
tylko Jan Żurek „Warta”, 
który zginął 17 stycznia 
pod Budzyniem. Radość 
ze szczęśliwego zakończe-
nia „akcji na fabrykę” nie 
trwała natomiast długo, 
gdyż już 4 grudnia 1944 
roku Niemcy aresztowali w 
Olkuszu 22 osoby, głównie 
członków rodzin dywer-
santów. Aresztowanych 
wywieźli do obozów kon-
centracyjnych, gdzie ośmioro 
z nich zginęło. Przykład 
ten bardzo dobrze obra-
zuje wielką odpowiedzial-
ność, która spoczywała na 
barkach żołnierzy AK. Mu-
sieli oni bowiem za każ-
dym razem zadawać sobie 
pytanie „czy było warto?”.

Mateusz Radomski
Wiceprezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej, ar-
chiwista olkuskiego PTTK
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Nowe oblicze Przedszkola nr 8 w Olkuszu na 40-lecie istnienia placówki

Nowy Komisariat Policji w Kluczach już otwarty

Michał 
Pasternak

Kluczewscy funkcjona-
riusze rozpoczęli już służbę 
w nowym komisariacie, zloka-
lizowanym przy ulicy Zawier-
ciańskiej 18a. Nowoczesny 
budynek powstał całkowicie 
od podstaw, a ponadto poli-
cjanci otrzymali nowoczesny 
radiowóz marki Ford Ran-
ger, który będzie przezna-
czony do pracy w terenie.

Decyzja o budowie no-
wego komisariatu była po-
dyktowana faktem, że do-
tychczasowy nie spełniał już 
podstawowych wymogów 
dla współczesnej policji. Po-

koje przesłuchań były bo-
wiem zbyt małe, a ponadto 
budynek nie był wyposażo-
ny w windę, co uniemoż-
liwiało przystosowanie go 
do potrzeb osób starszych, 
osób z niepełnosprawno-
ściami czy kobiet w ciąży. 
Niemożliwe było na doda-
tek chociażby wygospoda-
rowanie pomieszczenia do 
obsługi interesantów. Dlate-
go też doszło do podpisania 
umowy pomiędzy Gminą 
Klucze, a Komendą Woje-
wódzką Policji w Krakowie, 
która pokryła zdecydowaną 
większość kosztów związa-
nych z wartą około 6 mi-
lionów złotych inwestycją. 
Wójt Gminy Klucze Norbert 
Bień wydał w zamian de-
cyzję o przekazaniu działki 
o wartości ponad 67 tysięcy 
złotych na rzecz Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kra-
kowie oraz o do� nansowa-
niu w wysokości 550 tysięcy 
złotych (około 9,2% wartości 
inwestycji). Samorząd za-
dbał również o zasadzenie 

roślin, wybudowanie par-
kingu, uzyskanie pozwolenia 
na budowę oraz wykonanie 
projektu budynku wraz z za-
gospodarowaniem terenu.

Rozpoczęcie budowy na-
stąpiło jeszcze pod koniec 
grudnia 2018 roku, a koniec 
prac miał miejsce we wrze-
śniu 2020 roku. Z kolei pod 
koniec listopada kluczew-
scy stróże prawa stopniowo 
przeprowadzali się już do 
nowego budynku i rozpoczy-
nali służbę na nowych miej-
scach pracy. Siedziba lokalnej 
policji jest teraz nowoczesna 
i w pełni przystosowana do 
współczesnych potrzeb, ja-
kie stoją przed policjantami. 
W projekcie uwzględniono 
bowiem wszystkie pomiesz-
czenia wykorzystywane do 
realizacji podstawowych 
zadań jednostki, których 
możliwości utworzenia nie 
gwarantował dotychczas użyt-
kowany budynek. Na same meble 
i inny sprzęt kwaterunkowy 
przeznaczono ponad 215 ty-

sięcy złotych, a wyposażenie 
obiektu w systemy teleko-
munikacyjne, sprzęt kom-
puterowy czy urządzenia 
wielofunkcyjne kosztowało 
ponad 185 tysięcy złotych.

„W nowym budynku poli-
cjanci będą mieli znacząco 
lepsze warunki pracy, a co 
za tym idzie, także lepsze 
warunki obsługi obywateli. 
Przede wszystkim będzie 
także bezpieczniej i wygod-
niej dla mieszkańców. Jeste-
śmy niezmiernie wdzięczni 
za okazane zrozumienie 
potrzeb policji i społeczno-
ści lokalnej oraz za wspar-
cie i przekazane fundusze. 
Mając dzisiaj w dyspozycji 
nowoczesny budynek i ra-
diowóz, praca stróżów pra-
wa na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców 
będzie o wiele łatwiejsza 
i bardziej efektywna” 

- komentuje Komendant 
Wojewódzki Policji w Krako-
wie inspektor Roman Kuster.

Nowy Komisariat Poli-
cji w Kluczach to budynek 
trzykondygnacyjny z pod-
piwniczeniem. Do główne-
go wejścia prowadzą scho-
dy oraz podjazd dla osób 
z niepełnosprawnościami. Na 
parterze umiejscowiono po-
mieszczenie recepcji, pokój 
przyjęć interesantów, a tak-
że pomieszczenia biurowe 
i sanitarne, również przy-
stosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 
Na pierwszym piętrze znaj-
duje się z kolei sekretariat 
wraz z pokojem komendanta, 
pokoje biurowe funkcjona-
riuszy, zaplecze socjalne oraz 
sala odpraw. Na poddaszu 
natomiast znajdują pomiesz-
czenia biurowe z zapleczem 
sanitarnym oraz siłownia.

Warto wspomnieć, że mun-
durowi z Klucz mają również 
od teraz do swojej dyspozy-
cji nowy radiowóz. Wartość 
Forda Rangera to około 200 
tysięcy złotych, z czego 40 
tysięcy pokryło Starostwo 

Powiatowe w Olkuszu, a 60 
tysięcy Gmina Klucze. No-
woczesny radiowóz był po-
trzebny funkcjonariuszom 
w szczególności do działań 
w terenie. Głośnym tematem 
w społeczności lokalnej była 
bowiem potrzeba poprawy 
bezpieczeństwa na terenie 
Pustyni Błędowskiej. To wła-
śnie dzięki nowemu, specja-
listycznemu pojazdowi służ-
by mundurowe będą teraz 
mogły szybko reagować na 
różnego rodzaju zagrożenia.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

Zakończyły się już prace 
modernizacyjne budynku 
Przedszkola Nr 8 im. Jana 
Brzechwy przy ul. Legio-
nów Polskich 12 w Olkuszu 
oraz terenu wokół placówki. 
Remont ten stanowił część 
szerszego projektu, obejmu-
jącego również swoim zakre-
sem budowę targowiska przy 
ulicy Osieckiej oraz chodni-
ków przy blokach 1 i 1a przy 
ulicy Strzelców Olkuskich. 
Koszt wszystkich wymie-
nionych prac wyniósł 1 421 
648,42 złotych, z czego aż 943 
105,17 złotych (66,3%) po-
kryło unijne do� nansowanie.

„Budynek użytkowa-
ny przez tak długi czas 
niewątpliwie wymagał 
gruntownej moderniza-

cji. Potrzeby były ogrom-
ne, zarówno wewnątrz 
przedszkola, jak i na ze-
wnątrz. Dziś efekty wy-
konanych prac są dosko-
nale widoczne, gdyż nowa 
elewacja robi naprawdę 
duże wrażenie. Jest to jed-
nak tylko efekt wizualny, 
a najważniejsze zmia-
ny zaszły tam, gdzie nie 
są one widoczne. Przede 
wszystkim w budynku zro-
biło się naprawdę ciepło. 
To duży komfort, zwłasz-
cza w sezonie zimowym”

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Ol-
kusz Roman Piaśnik.

Zakres robót był znaczny, 
gdyż objął m.in. docieplenie 

budynku, modernizację stu-
dzienek piwnicznych oraz 
wykonanie opaski wokół 
budynku. Powstały także 
dojścia i chodniki, a ponad-
to zamontowano elementy 
małej architektury. Prace 
wewnątrz przedszkola obję-
ły modernizację części po-
mieszczeń, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, a tak-
że modernizację posadzki 
schodów, węzła cieplnego 
oraz instalacji centralnego 
ogrzewania, elektrycznej, 
odgromowej, oddymiania 
klatek schodowych i oświe-
tlenia awaryjnego na dro-
gach ewakuacyjnych. Wyko-
nane zostały również nowe 
oznaczenia sal i pomiesz-
czeń w formie pisemnej 
i w alfabecie Braille’a. Warto 
wspomnieć, że na wszyst-
kie przeprowadzone prace 
udzielona została 8-letnia 
gwarancja wykonawcy. Jest 
nim � rma „Dermex” z Cheł-
mka, która przedstawiła naj-
korzystniejszą ofertę spośród 
siedmiu zgłoszonych w po-
stępowaniu przetargowym.

W ramach wspomnia-
nego projektu o nazwie 
„Modernizacja budynku 

przedszkolnego wraz z za-
gospodarowaniem prze-
strzeni publicznej na cele 
społeczne i gospodarcze 
w Olkuszu”, jeszcze w le-
cie 2018 roku przy ulicy 
Osieckiej wyremontowano 
plac targowy za kwotę 163 
tysięcy złotych. Między 
innymi wyłożono wów-
czas nowy asfalt i namalo-
wano linie wyznaczające 
poszczególne stanowiska 
handlowe. Z kolei miesz-
kańcy bloków przy ulicy 
Strzelców Olkuskich 1 i 1a 
mogą korzystać z przebu-

dowanego chodnika. Inwe-
stycja ta, z uwagi na kwestie 
własnościowe gruntu, wy-
magała zaangażowania nie 
tylko ze strony Gminy Ol-
kusz, ale także spółdzielni 
mieszkaniowej oraz Przed-
siębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Olkuszu.

„Mimo trudnej sytuacji, 
związanej z pandemią 
koronawirusa, chcemy 
wykonywać kolejne in-
westycje. Zasadność tej 
inwestycji bardzo często 
podkreślał Radny Rady 

Miejskiej w Olkuszu Ja-
rosław Gałka, któremu 
serdecznie dziękuję za 
tak duże zaangażowanie. 
Zgoda i faktyczna troska 
o mieszkańców budują 
bowiem podstawę do do-
brej współpracy i stwarza-
ją możliwości realizacji 
różnorakich projektów”

- podsumował gospo-
darz „Srebrnego Miasta”.
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37-letni kierowca Vol-
kswagena, który miał po-
nad 1,5 promila alkoho-
lu w swoim organizmie, 
wjechał do rowu i uderzył 
w drzewo na drodze mię-
dzy Witeradowem a Go-
renicami. W wyniku tego 
zdarzenia ranna została 
jego 19-letnia pasażerka.

Do zdarzenia doszło 29 
listopada około godziny 
11:30. Jak wstępnie usta-
lili policjanci, kierowca 
Volkswagena stracił na 
łuku drogi panowanie 
nad swoim pojazdem, 
wjechał do przydrożne-
go rowu i uderzył drze-
wo. Oprócz kierowcy 
w samochodzie znajdowa-
ły się jeszcze dwie osoby, 
w tym 19-letnia kobieta, 

która m.in. z obrażeniami 
głowy tra� ła do szpita-
la. Kiedy funkcjonariu-
sze zbadali stan trzeźwo-
ści 37-latka, to okazało 
się, że miał on ponad 1,5 
promila. Skrajnie nieod-
powiedzialny mężczyzna 
będzie teraz musiał się 
liczyć z poważnymi kon-
sekwencjami swojego za-
chowania, zarówno praw-
nymi, jak i � nansowymi.

Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, za samo 
prowadzenie samochodu 
w stanie nietrzeźwości 
grozi bowiem kara do 
2 lat pozbawienia wolno-
ści. Sąd orzeka ponadto 
obligatoryjnie wobec kie-
rującego „na podwójnym 
gazie” zakaz prowadzenia 

pojazdów mechanicznych 
na okres od 3 do nawet 15 
lat oraz nakaz spełnienia 
świadczenia pieniężnego 
w wysokości co najmniej 
5 000 złotych. Najwięk-
sze konsekwencje grożą 
jednak za spowodowanie 
wypadku po pijanemu.

Przestępstwo spowo-
dowania wypadku dro-
gowego, w zależności od 
uszczerbku na zdrowiu 
osoby pokrzywdzonej, 
zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności do 
lat 3. Jeżeli jednak skut-
kiem wypadku jest śmierć 
lub ciężki uszczerbek na 
zdrowiu, to sprawcy grozi 
już od 6 miesięcy do lat 8 
odsiadki. Gdy taki wy-
padek spowoduje z kolei 

nietrzeźwy kierowca, to 
wówczas sąd może wymie-
rzyć mu karę do nawet 12 
lat pozbawienia wolności. 
Niezależnie od wysokości 

kar, policjanci apelują jed-
nak o rozwagę, gdyż nie-
trzeźwy kierowca ryzykuje 
nie tylko swoim życiem 
i zdrowiem, lecz także 

swoich pasażerów oraz in-
nych, postronnych osób.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

Pijany kierowca spowodował wypadek między Witeradowem a Gorenicami

Pomóż Annie Siemniszko z Klucz w jej walce z chorobą Heinego Medina

Mieszkaniec Klucz Zbi-
gniew Siemniszko zwrócił 
się z prośbą do naszej Re-
dakcji o nagłośnienie ape-
lu o pomoc dla jego żony 
Anny, która od dzieciństwa 
zmaga się z chorobą He-
inego Medina. Od ponad 
20 lat, ze względu na cięż-
ką sytuację rodzinną i brak 
systematycznej rehabilita-
cji, porusza się ona wyłącz-
nie na wózku inwalidzkim.

Pani Annie w codzien-
nej egzystencji pomaga jej 
mąż Zbigniew, który sam 
również jest osobą nie-
pełnosprawną, jednak jest 
w stanie poruszać się 
o własnych siłach i cho-
ciażby pchać wózek inwa-
lidzki. Choć oboje darzą 
się miłością i dość do-
brze radzą sobie w życiu

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie Fundacji 
Avalon, skanując za pomocą 
smartfona powyższy kod QR

codziennym, to niestety 
nie są w stanie poradzić 
sobie ze wszystkim. Prze-
szkodą są m.in. finanse, 
niezwykle potrzebne na 
leczenie i rehabilitację.

Anna Siemieniszko 
wymaga stałej i systema-
tycznej rehabilitacji, by 
spowolnić rozwój choro-
by. Dzięki ludziom dobrej 
woli, małżeństwu udało 
się już zakupić pozdjazd 
dla wózka od strony bal-
konu (państwo Siemnisz-
ko mieszkają w bloku, 
a małżeństwa nie stać 
ich było na  samodzielne 
doposażenie mieszkania 
w niezbędne ułatwienia 
techniczne), dzięki czemu 
Pan Zbigniew nie musi 
już prosić sąsiadów o po-
moc w zniesieniu wózka, 
by wyjść z żoną na spa-
cer. Zakupione zostało 
ponadto łóżko rehabilita-
cyjne. To wciąż jednak je-
dynie kropla w morzu po-
trzeb mieszkańców Klucz. 

Pani Annie Siemniszko 
można pomóc chociażby 
przekazując 1% podat-
ku na przyporządkowane 
konto w Fundacji Avalon, 
której podopieczną jest 

pani Anna. Aby pieniądze 
zostały przeznaczone dla 
mieszkanki Klucz, należy 
w tytule wpłaty wpisać: 
„Siemniszko, 4674” (nu-
mer konta do darowizn 
dla podopiecznych: 62 
1600 1286 0003 0031 8642 
6001). Na ten sam rachu-
nek bankowy można po-
nadto przekazywać daro-
wizny. W razie potrzeby, 
pod numerem telefonu 
508 168 926, wszelkich 
dodatkowych informa-
cji udzieli Pan Zbigniew.

Michał 
Pasternak
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