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Wywiad z Burmistrzem
Romanem Piaśnikiem
o budżecie na 2021 rok
15 grudnia na sesji Rady Miejskiej
w Olkuszu przyjęto budżet Miasta
i Gminy Olkusz na 2021 rok.

O jego założeniach, planowanych inwestycjach, a także trudnościach związanych
z kryzysem pandemicznym, porozmawialiśmy z gospodarzem „Srebrnego
Miasta” Romanem Piaśnikiem.
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Budżet Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021 przyjęty
15 grudnia na sesji Rady
Miejskiej w Olkuszu przyjęto
uchwałę budżetową Gminy
Olkusz na rok 2021. Radni
przegłosowali ponadto rezolucję w sprawie budowy estakady na skrzyżowaniu Drogi
Krajowej nr 94 z ulicą Rabsztyńską i ulicą Kościuszki.
„Przyszłoroczny
budżet
ustalamy w bardzo niepewnej sytuacji związanej
z epidemią koronawirusa.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
wskazał również uwagę na
niską nadwyżkę operacyjną roku 2021, co oznacza,
że Gmina Olkusz generuje
zbyt niskie dochody w stosunku do wydatków. Dążąc
do ich zrównoważenia, konieczne były korekty w wydatkach urzędu i jednostek
organizacyjnych, a także
zmiana stawek podatku
od nieruchomości. Były to
trudne i niepopularne decyzje, ale dzięki nim unikniemy konieczności zaciągania nowych zobowiązań
finansowych oraz wydłużania okresu spłaty dotychczasowych. Przed nami rok
pełen wyzwań i niepewności, ale jestem przekonany,
ze dzięki dobrej współpracy zrealizujemy szereg
inicjatyw
sprzyjających
rozwojowi naszej gminy”
- uzasadniał Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.
W Budżecie Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021 znalazły się środki m.in. na:
• Budowę budynku zaplecza sportowego z trybunami
w Parku „Czarna Góra” za
3 miliony złotych
• Rewitalizację Kwartału
Królewskiego z multimedialną trasą turystyczną w podziemiach za ponad 2 mln 800
tysięcy złotych

• Realizację programu
„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,
zwiększającego
wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w Gminie Olkusz za
ponad 1 mln 700 tysięcy złotych
• Rozbudowę budynku remizy OSP w Gorenicach za
1 milion 300 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Słowackiego za ponad 1 milion
złotych
• Utworzenie pętli rowerowych i infrastruktury turystycznej za niemal 940 tysięcy
złotych
• Przebudowę ulicy Nullo
za 800 tysięcy złotych
• Budowę łącznika między
ulicą Króla Kazimierza Wielkiego, a ulicą Świętokrzyską
za 410 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Kapitana Hardego za 400 tysięcy
złotych
• Zagospodarowanie zamku w Rabsztynie za ponad
300 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Strzelców Olkuskich za 300 tysięcy
złotych
• Przebudowę ulicy Leśnej
za 250 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Orzeszkowej za 200 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Batalionów Chłopskich za 200 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Jasnej
za 200 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Sosnowej za 200 tysięcy złotych
• Budowę monitoringu miejskiego za 200 tysięcy złotych

• Modernizację sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 za
160 tysięcy złotych
• Przebudowę drogi w Braciejówce za 150 tysięcy złotych
• Rozbudowę boiska w Sienicznie za niemal 100 tysięcy
złotych
Władze miasta nie rezygnują ponadto z funduszu
sołeckiego, zamierzają wykonać przesunięte zadania
z budżetu obywatelskiego,
a także przekazać dotację
w wysokości 200 tysięcy złotych dla Powiatu Olkuskiego
na przebudowę ulicy Długiej
w Olkuszu (jest to droga powiatowa). Głosowanie nad
przyjęciem budżetu poprzedziła dyskusja, w trakcie
której radny Łukasz Piątek
zaproponował, by gmina
próbowała ograniczać swoje
koszty w dziedzinie energii
elektrycznej za pomocą m.in.
instalacji fotowoltaicznych:
„Od zwiększania efektywności elektrycznej nie
ma odwrotu, gdyż koszty będą ciągle rosły. Inwestycja w fotowoltaikę,
w przeciwieństwie do innych inwestycji realizowanych przez gminę, daje realne możliwości osiągnięcia
dodatnich przepływów pieniężnych. Taka inicjatywa,
bez dodatkowych środków
wsparcia, zwraca się od
6 do 7 lat, a w przypadku
pozyskania środków zewnętrznych, okres ten może
się skrócić nawet o połowę.
Ograniczając koszty związane z energią elektryczną,
uwolnimy środki na inne,
bardzo potrzebne inwestycje, pozostawiając naszym
następcom lepsze finanse”
- argumentował radny.
Wypowiedź
Łukasza
Piątka spotkała się jednak
z odpowiedzią ze strony
radnego Grzegorza Tomsi:
„Urząd Regulacji Energetycznej, w porozumieniu
z Ministerstwem Aktywów
Państwowych i Ministerstwem Klimatu, zaakceptował podwyżki cen prądu
na przyszły rok. Wyniosą
one około 15%, co oznacza, że każde gospodarstwo zapłaci w przyszłym

roku o około 150, 200
złotych więcej. Chciałbym
się zwrócić do radnego
Łukasza Piątka, który reprezentuje klub radnych
Prawa i Sprawiedliwości,
by nie kierował swoich
wypowiedzi w tym zakresie do rady miejskiej, tylko
właśnie do wspomnianych
ministerstw, pod które
podlegają wszystkie spółki energetyczne. Dlaczego
akurat teraz, kiedy zaakceptowaliście podwyżki
prądu, pojawiła się nowa
opłata od odnawialnych
źródeł energii? Oprócz
tego istnieje przecież także opłata mocowa, opłata
dystrybucyjna zmienna,
opłata dystrybucyjna stała, opłata przejściowa czy
opłata
abonamentowa.
Generalnie ma Pan rację
mówiąc o potrzebie inwestowania w odnawialne
źródła energii, ale kieruje Pan swoją wypowiedź
pod niewłaściwy adres”
- przekonywał radny.
Finalnie za przyjęciem
Budżetu Miasta i Gminy
Olkusz na rok 2021 zagłosowali wszyscy radni klubu
Bezpartyjni dla Gminy Olkusz (Apolinary Ćwięczek,
Jarosław Gałka, Henryk
Gamrat i Jerzy Kwaśniewski), wszyscy radni klubu Porozumienie Olkuskie (Wacław Chłosta, Jan Kucharzyk
i Grzegorz Tomsia), wszyscy radni klubu Wspólnie
dla Olkusza (Jolanta Gręda,
Katarzyna Kamionka, Ewa
Kiełtyka i Wojciech Ozdoba) oraz dwóch radnych
klubu Odnowa-Kontynuacja
(Arkadiusz Królewicz i Sebastian Tomsia). Od głosu
wstrzymali się natomiast
wszyscy radni klubu Pra-
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wo i Sprawiedliwość (Maria
Beszterdo, Józef Filas, Przemysław Kwiatkowski, Wojciech Panek, Łukasz Piątek,
Zbigniew Stach i Edwarda
Wolska) oraz jedna radna
klubu
Odnowa-Kontynuacja (Małgorzata Postołek).
Warto również wspomnieć, że poparcie wszystkich 21 Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu uzyskała
rezolucja autorstwa radnych Odnowy-Kontynuacji,
w sprawie budowy estakady
na
skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 94
z ulicą Rabsztyńską i ulicą Kościuszki. W jej treści
przeczytać możemy: „Mając na uwadze zrównoważony rozwój Gminy Olkusz,
gmin powiatu olkuskiego
oraz całego obszaru tej
części Małopolski, jak również z uwagi na poważne
zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego związane z dużym natężeniem
ruchu kołowego na Drodze
Krajowej nr 94 (alternatywy połączenia autostradowego Katowice-Kraków
oraz
Katowice-Kielce),
Rada Miejska Olkuszu,
w
imieniu
społeczności lokalnej, wszystkich
jego mieszkańców - jako
priorytetową
inwestycję
uznaje budowę estakady
na skrzyżowaniu Drogi
Krajowej nr 94 z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki.
Natężenie ruchu pojazdów samochodowych na
rzeczonej drodze powoduje
nadmierne przekroczenie
hałasu komunikacyjnego,
natomiast emisja spalin
zanieczyszcza
powietrze
zwiększając tym samym
ryzyko zachorowań mieszkańców. W chwili obecnej

brak realizacji tej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Gminy negatywnie wpływa na drożność
komunikacji, hamuje jego
możliwości
rozwojowe,
kompletnie ogranicza zainteresowanie inwestycyjne w gminie. Rada Miejska
w Olkuszu jako sprawę priorytetową uznaje potrzebę modernizacji skrzyżowania Drogi
Krajowej nr 94 z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki”.
Więcej na ten temat będą
Państwo mogli przeczytać
w następnym wydaniu Gazety Olkuskiej. Całą XXIII
sesję Rady Miejskiej w Olkuszu kadencji 2018-2023
można natomiast obejrzeć
na naszym kanale w serwisie
YouTube, skanując za pomocą
smartfona poniższe kody QR.
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Wywiad z Burmistrzem Romanem Piaśnikiem o budżecie na 2021 rok
15 grudnia na sesji Rady
Miejskiej w Olkuszu przyjęto budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok.
O jego założeniach, planowanych inwestycjach, a także trudnościach związanych
z kryzysem pandemicznym,
porozmawialiśmy z gospodarzem „Srebrnego Miasta” Romanem Piaśnikiem.
Michał Pasternak: Przyszłoroczny budżet został
przyjęty głosami 13 z 21
radnych. W jaki sposób moglibyśmy go podsumować?
Roman Piaśnik: Rok 2021
nadal będzie bardzo niepewny. Nikt nie jest bowiem
w stanie ze 100% pewnością
przewidzieć, z jakimi konsekwencjami pandemii będziemy musieli się mierzyć,
w jakiej kondycji będzie
krajowa gospodarka ani
kiedy możemy spodziewać
się pełnego rozruchu gospodarki, a wiemy przecież, że
samorządy biorą swoją siłę
właśnie z kondycji przedsiębiorstw. Dziś tych pytań
i niepewności jest wiele,
co mieliśmy na uwadze
przy konstrukcji budżetu.
Michał Pasternak: Czy konieczne były ograniczenia
wydatków?
Roman Piaśnik: Co roku,
wybierając przedsięwzięcia, które zostaną ostatecznie wpisane do budżetu, dokonujemy trudnych
wyborów. Każdy z nas
w swoim gospodarstwie domowym ogranicza obecnie
wydatki do poziomu swoich
możliwości
finansowych

i my przy budowie budżetu gminy robimy to samo.
Oczywiście
chcielibyśmy
wykonać jak najwięcej inwestycji i zaangażować się
w realizację większej liczby inicjatyw społecznych,
sportowych czy kulturalnych, jednak budżet nie
jest z gumy. Nie możemy
przecież zaplanować inwestycji bez zapewnienia
źródeł ich finansowania.
Michał Pasternak: Jakie
działania
inwestycyjne
otrzymują zatem priorytetowy charakter?
Roman Piaśnik: Przede
wszystkim te, na które
pozyskaliśmy dodatkowe
fundusze. Łatwiej planuje się bowiem inwestycję,
gdy część środków na jej
realizację pochodzi z dofinansowania. Analizujemy
również, które inwestycje
mają szansę uzyskać finansowanie z zewnątrz
w przyszłości, tak by odpowiednio wcześniej zadbać
o dokumentację techniczną, często niezbędną do
złożenia wniosku. Dużą
część budżetu inwestycyjnego przeznaczamy także
na kontynuację już rozpoczętych zadań wieloletnich,
a ponadto realizujemy szereg działań finansowanych
w całości z gminnych środków. Przy wyborze inwestycji dążymy również do tego,
by były one wykonywane
w możliwie jak największej liczbie osiedli i sołectw.
Michał Pasternak: W przyszłorocznym
budżecie
rzeczywiście
zaplanowa-

no sporo inwestycji, jednak nie znalazły się w nim
wszystkie, które wymagają realizacji. Tłumaczy to
Pan kryzysem związanym
z pandemią, choć wiele
osób uważa, że środków finansowych zawsze jest za
mało.
Roman Piaśnik: I to prawda. To, że w danym roku
budżetowym realizujemy
tylko określoną liczbę ważnych dla mieszkańców inwestycji wynika bowiem
właśnie z ograniczeń budżetu. Chcielibyśmy, żeby
było ich więcej, ale nie możemy się nierozsądnie zadłużać, inwestując ponad
nasze możliwości finansowe. Wręcz przeciwnie,
chciałbym, byśmy możliwie
szybko spłacili aktualne zobowiązania, gdyż obsługa
kredytu też kosztuje. Ciągle

rosną również nasze wydatki bieżące, przeznaczane chociażby na edukację.
W przyszłym roku będzie
to koszt ponad 80,6 miliona
złotych, podczas gdy otrzymana od rządu subwencja
oświatowa pokrywa zaledwie 46% tej kwoty. Udział
subwencji w finansowaniu
wydatków
oświatowych
jest ponadto z roku na rok
coraz niższy, co oznacza,
że coraz więcej pieniędzy
gminnych będzie uciekać
na wydatki, na które nie
mamy do końca wpływu,
jak np. regulowane przez
rząd
wynagrodzenia.
Michał Pasternak: Czy radni uchwalający budżet rozumieją te trudności?
Roman Piaśnik: Myślę,
że w zdecydowanej większości tak, choć nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w wynikach
głosowania. Tym bardziej
dziękuję tym trzynastu
Radnym Rady Miejskiej
w Olkuszu, którzy zagłosowali za przyjęciem
budżetu na przyszły rok.
Dzięki temu możemy bowiem od razu przystępować do planowania pracy.
Michał Pasternak: Co
Pana zdaniem kieruje
radnymi, którzy głosują
inaczej?
Roman Piaśnik: Osobiście sądzę, że ambicje
polityczne. Jak inaczej
wyjaśnić bowiem fakt,
że, przykładowo, Prze-
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wodniczący Klubu Radnych PiS Wojciech Panek drugi rok z rzędu
wstrzymuje się od głosu
w punkcie dotyczącym
budżetu, a następnie
chwali się w swoich mediach społecznościowych
planowanymi bądź wykonanymi już inwestycjami?
Trzynastu radnych poparło budżet znając i rozumiejąc jego obiektywne
ograniczenia. Pozostali
się wstrzymali, choć pewnie będą przekonywać,
że intensywnie zabiegali
o
realizację
różnych
zadań. Już dziś na odbiorach poszczególnych
inwestycji nie brakuje
bowiem radnych robiących sobie zdjęcia przy
inwestycjach,
których
w głosowaniu nad budżetem nie popierali. Gdyby
większość radnych tylko
wstrzymywała się od głosu lub głosowała przeciw
budżetowi, to wówczas
jego kształt narzucałaby nam Regionalna Izba
Obrachunkowa w Krakowie, co niewątpliwie
wstrzymywałoby
rozwój całej Gminy Olkusz.
Michał Pasternak: Czy widzi Pan zatem brak chęci
współpracy ze strony niektórych radnych?
Roman Piaśnik: Niestety tak. Często zdarza się
również, że część radnych składa interpelacje
w sprawach, które już
dawno są ustalone, tylko po to, by móc później

osobiście pochwalić się
ich efektem. Niektórzy
lubią z kolei publicznie
ogłaszać sprzeciw wobec
trudnych, ale obiektywnie koniecznych decyzji.
Często taki sposób zachowania charakteryzuje
osoby, którym zależy tylko i wyłącznie na własnym wizerunku i jak
największym
poparciu
w następnych wyborach.
Nie tak powinna jednak
wyglądać praca radnego
troszczącego się o przyszłość gminy. Bycie radnym to bowiem nie tylko
głosowanie za miłymi
i przyjemnymi tematami,
ale także branie odpowiedzialności za kwestie
trudne, jak chociażby
pozyskiwanie dochodów
z podatków czy regulacja stawki za wywóz odpadów
komunalnych.
Rozumiem, że trudne
decyzje źle wyglądają na
materiałach wyborczych,
ale każdy rozsądny radny wie, że niestety i takie
trzeba w trakcie kadencji
podejmować. Mieszkańcy powinni mieć bowiem
pewność, że reprezentują
ich ludzie odpowiedzialni
za podejmowane decyzje.
Michał Pasternak: Widzi
Pan szansę na zmianę takiego stanu rzeczy?
Roman Piaśnik: Dopiero
wtedy, gdy rzetelna praca na rzecz mieszkańców
stanie się ważniejsza od
kalkulowania
sukcesu
w wyborach za kilka lat.
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Wolbromski epizod Katarzyny Łaniewskiej
Nie tak dawno, bowiem
7 grudnia, Polskę obiegła
informacja o śmierci wybitnej aktorki Katarzyny Łaniewskiej. Zapewne wielu
czytelników Gazety Olkuskiej zna różne produkcje
z jej udziałem, takie jak chociażby film „Kogel-mogel”
czy seriale „Plebania” oraz
„Klan”. Artystka była również zaangażowana w działalność opozycji w latach 80’,
współtworząc NSZZ „Solidarność” przy Teatrze Ateneum w Warszawie, organizując koncerty patriotyczne
czy też kolportując nielegalną prasę. Niewielu jednak
wie, że w czasie II wojny
światowej jej losy związały się z ziemią olkuską.
Choć pochodziła z Łodzi, gdzie urodziła się
w 1933 roku, okres okupacji niemieckiej spędziła na
warszawskim Mokotowie,
wspólnie z matką, babcią

i bratem. Ojciec Józef, działacz spółdzielczy w Społem,
został zamordowany w obozie Auschwitz. Jako 11-latka doświadczyła grozy walk
w czasie Powstania Warszawskiego, w którym brał
udział jej brat Ryszard.
Pod koniec września 1944
roku, w wyniku wyparcia
sił polskich z zamieszkiwanej przez nią dzielnicy,
Niemcy wypędzili jej rodzinę wraz z częścią ludności cywilnej na Służewiec, a następnie do obozu
w Pruszkowie. Po kilku
dniach dokonano podziału uchodźców: będących
w dobrym stanie fizycznym wysłano na roboty do
Rzeszy, pewną grupę do
obozów koncentracyjnych,
natomiast
pozostałych,
w tym bohaterkę niniejszego
artykułu,
przetransportowano do innych
części
Generalnego
Gubernatorstwa.

Jak wspominała Katarzyna
Łaniewska:
„Wieźli nas takimi wagonami, węglarkami tak zwanymi, otwartymi. Ludzie stali, Polacy, przy tych torach,
wiedzieli, że tu już warszawiaków wywożą. Rzucali
nam chleb [...] czy bułki,
ale bardzo często przelatywały na drugą stronę, część
wpadała do tego [wagonu
– przyp. aut.]. Nie wypuszczali nas na siusianie [...]
musieliśmy dzień i noc jechać pewnie. Nas wywieźli do miasta Wolbrom...”.
W dystrykcie krakowskim, do którego należał
wówczas Wolbrom, rozlokowano aż 100 tysięcy wypędzonych ze zniszczonej
stolicy. Najwięcej osób władze okupacyjne skierowały
do Krakowa. Jak pisano
w październikowym sprawozdaniu działającego tam

Polskiego Komitetu Opiekuńczego: „W dalszym
ciągu Komitet walczy z dużymi trudnościami, jakie
stworzył napływ uchodźców z Warszawy [...] odczuwa się wielki brak
pomieszczeń, kwater przejściowych [...]”. Miejscowa
ludność została zobligowana do przyjęcia uchodźców.
Jak zapamiętała Zofia Żurek, która również trafiła
do Wolbromia, mieszkańcy
mieli obowiązek zapewnić im schronienie razem
z wyżywaniem przez cztery
dni. Po tym okresie większość skierowano na wieś.
Łaniewskich przyjął miejscowy gospodarz, co tak
wspominała Pani Katarzyna:
„Otworzyło
się,
było
widno,
stała
balia
z gorącą wodą [...]. Zapach
kawy Enrilo i ci ludzie czekali na nas. A mama tak
[...] nagle popatrzyła na
ścianę i mówi «Józik!»”.
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Okazało się bowiem,
że na fotografii z otwarcia wolbromskiej spółdzielni Społem, zdobiącej
mieszkanie, znajdował się
nie kto inny, jak Pan Łaniewski. Mężczyzna, który
przyjął rodzinę był zaangażowanym
działaczem
tej organizacji przed 1939
rokiem. Można zatem powiedzieć, że historia w tym
momencie zatoczyła krąg.
Po zakończeniu wojny
cała rodzina wróciła do
Warszawy. Katarzyna Łaniewska w latach 50’ ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im.
Aleksandra Zelwerowicza
i tym samym rozpoczęła
swoją karierę artystyczną.
O wolbromskiej przygodzie
jednak nie zapomniała,
o czym świadczy chociażby
wywiad udzielony Instytutowi Pileckiego w ramach
akcji „Świadkowie Epoki”.
Serdecznie zachęcam do
posłuchania tej niezwykle

ciekawej opowieści, skanując za pomocą smartfona poniższy kod QR.

Mateusz
Radomski
Wiceprezes olkuskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, archiwista olkuskiego PTTK
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Ponad 200 paczek o wartości około 15 000 złotych trafiło do najbardziej
potrzebujących olkuszan
niestety nie potrafi załatać rząd, w jakiś sposób
łatać wspólnie z samorządowcami. Nie możemy
spotkać się w tym roku
tradycyjnie na Wigilii
na rynku w Olkuszu, ani
w innych miejscowościach, więc właśnie w ten
symboliczny sposób chcemy osłodzić trochę ten
ciężki czas osobom najbardziej potrzebującym”
Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, wraz z wolontariuszami ze swojego olkuskiego biura poselskiego,
zorganizował akcję pomocy mikołajkowej, w ramach
której do najbardziej potrzebujących mieszkańców
Gminy Olkusz trafiło ponad 200 paczek o wartości
około 15 tysięcy złotych.
„Spotykamy się pod Domem Pomocy Społecznej
w Olkuszu, gdyż razem
z Panem Burmistrzem
zadecydowaliśmy, że nasza pomoc trafi właśnie
tutaj. W trudnym czasie
pandemii wiele osób boryka się obecnie z różnymi problemami, dlatego
warto sobie pomagać.
Cieszę się, że nasza kilkumiesięczna praca, mimo
utrudnień,
przyniosła
efekt w postaci pierwszej
akcji społecznej w Olkuszu. Panie Burmistrzu,
niech ta mała pomoc
dobrze służy mieszkańcom i w tych smutniejszych czasach przyniesie
im choć trochę radości”

- mówił na konferencji
prasowej Poseł Ireneusz
Raś.
„Szanowny Panie Pośle, chciałbym wyrazić
wdzięczność w imieniu
własnym, jak również
wszystkich
mieszkańców, którzy potrzebują
tego wsparcia. Jest to
bardzo ważna inicjatywa,
tym
bardziej,
że jest Pan Posłem
z Krakowa, a mimo to
pamięta Pan o Olkuszu. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję
za
tak piękną inicjatywę”
- skomentował Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz Roman Piaśnik.
„Mimo pandemii nie
ustajemy w pracy, gdyż
nie można zapominać, że
w tym trudnym czasie,
poza ilością osób, które
chorują lub cierpią na
powikłania pocovidowe,
rośnie także w Polsce
ubóstwo. Staramy się zatem, by tę dziurę, której

- dodała Poseł na Sejm
VIII kadencji Lidia Gądek.
„Chciałbym
podziękować Panu Burmistrzowi,
całej naszej ekipie oraz
sponsorom, dzięki którym mogliśmy dokonać
tego
przedsięwzięcia.
Słowa wdzięczności kieruję również do dyrektora ośrodka i wszystkich
jego pracowników, którzy
pomogli nam wnieść te
wszystkie paczki do środka. Wiemy, że ich wiedza
i doświadczenie pozwolą,
by trafiły one do tych,
którzy szczególnie tego
potrzebują. Z powodu
trwającego kryzysu, wiele osób boryka się obecnie
również z brakiem pracy,
więc mam nadzieję, że te
skromne dary, płynące
prosto z serca, choć trochę ulżą mieszkańcom
w ich ciężkiej sytuacji”
- mówił z kolei wiceprzewodniczący powiatowych struktur Platformy
Obywatelskiej
Miłosz Pałka.

„Bardzo się cieszę, że
jako olkuscy Młodzi
Demokraci także mogliśmy się włączyć w tę
akcję. Czymże byłoby
bowiem nasze życie bez
pomocy czy bez empatii. Należy pomagać,
więc pamiętajmy o sobie
nawzajem i wspierajmy się w tym trudnym
okresie, w którym nie
możemy nawet przeżyć normalnie Wigilii”

twarzach mieszkańców
naszego miasta będzie
mógł zagościć uśmiech.
Chciałbym również zapewnić, że jesteśmy blisko Was i jeśli borykają
się Państwo z jakimś
problemem, to w biurze
Posła Ireneusza Rasia,
zlokalizowanym
przy
ulicy Króla Kazimierza
Wielkiego 15 w Olkuszu,
zawsze możecie Państwo
liczyć na naszą pomoc”

- zaznaczył Wiceprzewodniczący
Zarządu
Krajowego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
Jan Sarecki.

- podsumował przewodniczący
powiatowych
struktur Platformy Obywatelskiej Piotr Grabarczyk.

„W okresie Świat Bożego
Narodzenia każdy taki
gest, nawet najmniejszy, jest bardzo ważny,
dlatego cieszę się, że
dzięki tym paczkom na

Ireneusz Raś wspomniał
także na konferencji prasowej, że jego pierwsza akcja społeczna w Olkuszu
z pewnością nie jest ostatnią i już na początku przy-
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szłego roku poinformuje on
o kolejnych inicjatywach.
Zeskanuj
za
pomocą
smartfona poniższy kod
QR, aby obejrzeć nagranie z tego wydarzenia
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Tajemnice olkuskiej bazyliki: schody na strych.

Wydawać by się mogło, że
Bazylika Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Apostoła
w Olkuszu już dawno została prześwietlona na wylot.
Widok każdego elementu
znajdującego się powyżej
powierzchni ziemi jest bowiem powszechnie znany,
w tym schowany pod dachem
strych z mocno rozbudowaną
więźbą dachową. Przed oczami obserwatorów skrywają
się jednak skutecznie schody
prowadzące na ów strych. Są

one prawdziwą perełką architektoniczną w bogatym wyposażeniu wnętrza kościoła.
Pierwotnie zakrystia znajdowała się po południowej
stronie prezbiterium, zapewne razem z wyjściem na
strych. W połowie XV wieku,
w wyniku adaptacji i rozbudowy, powstała w jej miejscu
znana powszechnie kaplica
św. Anny. Nową zakrystię,
istniejącą do dziś, zbudowano natomiast po północnej

stronie prezbiterium. Obok
niej wybudowano także
klatkę schodową w kształcie
wieży, w której znajdują się
skręcone, spiralne schody.
Niezwykłe stopnie w odcieniu czerwieni wykonane są
z piaskowca parczewskiego.
Wejście do klatki schodowej znajduje się w rogu
przedniej części północnej
nawy kościoła, obok ołowianej chrzcielnicy z 1585
roku. Wchodząc przez sty-

lowy portal, dociera się
nad zakrystię. Dopiero tam
zlokalizowane jest wyjście
nad prezbiterium i przejście nad nawową, czyli zasadniczą częścią świątyni.
Na strychu znajduje się
z kolei wspomniana wcześniej, wysoka na kilkanaście metrów, skomplikowana więźba dachowa. Jej
konstrukcja, jak również
dach, istnieje w obecnej
formie od czasu remontu
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po pożarze w 1864 roku.
Wtedy też wybudowano
drewnianą sygnaturkę, nawiązującą swoją formą do
wschodnich tradycji architektonicznych. Miało to
przypuszczalnie
związek
z umacnianiem się wpływów rosyjskich spowodowanych upadkiem Powstania Styczniowego. Ostatni
remont więźby dachowej był
natomiast związany z pokryciem dachu blachą miedzianą w latach 70’ XX wieku.

Zdjęcia u góry przedstawiają wejście do klatki schodowej i znajdujące się w jej
wnętrzu schody w kształcie
ślimaka. Na dolnych fotografiach widać z kolei okrągłą
klatkę schodową znajdującą
się obok zakrystii, więźbę dachową na poddaszu kościoła
oraz sygnaturkę na dachu.

Rozmus
Franciszek
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Nietypowy Mikołaj odwiedził pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu
„Cieszmy się tym dniem,
bo w obecnym roku
nie mieliśmy zbyt wielu powodów do radości”
- dodała natomiast Dyrektor ośrodka Iwona
Cebo.
Następnie, w akompaniamencie
świątecznych
piosenek, Święty Mikołaj
i Śnieżynka pozdrawiali
pensjonariuszy
ośrodka
z podnośnika i śpiewali
razem z nimi kolędy. Po
powrocie na ziemię Mikołaj przekazał ponadto
specjalne życzenia dla czytelników Gazety Olkuskiej.

Członkowie
Zarządu
Osiedla Śródmieście w Olkuszu (Przewodniczący Marek Krzykawski, Agnieszka
Kowalska i Miłosz Pałka)
przygotowali
nietypową
niespodziankę dla olkuskiego DPS-u. Ze względu na sytuację związaną z pandemią
i wynikający z niej zakaz
odwiedzin pensjonariuszy,
Święty Mikołaj umilił im bowiem czas... z podnośnika.
„Przez szereg ostatnich
lat bywaliśmy u Was
w
tym
cudownym,
wspaniałym domu, jednak dziś, z wiadomych
względów, spotykamy się
w takich, a nie innych
okolicznościach.
Niezmiennie jesteśmy natomiast z Wami całym sercem, pozdrawiamy Was

i już teraz życzymy Wam
wszystkiego co najlepsze.
Chciałbym
serdecznie
podziękować wizjonerce
naszego spotkania, czyli
Siostrze Katarzynie z Bazyliki Rzymskokatolickiej
pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu oraz naszej
wspaniałej olkuskiej solistce Monice Korpusik.
Witam również Pana
Starostę, Panią Dyrektor
oraz moje koleżanki i kolegów z zarządu osiedla,
którzy są tu dla Was z życzeniami”
- rozpoczął Przewodniczący Zarządu Osiedla
Śródmieście w Olkuszu
Marek Krzykawski, pełniący tego dnia również
funkcję Świętego Mikołaja.

Warto wspomnieć, że
podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu
nie opuszczają go już od
marca, a sam budynek jest
ponadto zamknięty dla
odwiedzających.
Dzięki
niekonwencjonalnej formie spotkania, potrzebujący mieszkańcy naszego
miasta nie spędzili jednak Mikołajek samotnie.
„Kochani, nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego,
ile życzliwych osób się
za Was modli i chciało
być tutaj z Wami zarówno dziś, jak i w Święta.
Nie jesteście sami, gdyż
wiele osób zrobiło co mogło, by umilić Wam czas”
- przekonywała Siostra
Katarzyna.

„Serdecznie dziękuję tym,
którzy wspierają mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Olkuszu
i jednocześnie zwracam
się z prośbą do wszystkich,
by w miarę możliwości
pamiętali o potrzebujących. W sposób szczególny chciałbym również życzyć czytelnikom Gazety
Olkuskiej
wspaniałych
i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia,
a
naszym
decydentom, by mieli
w sobie choć 5% pokory
współczesnych świętych”
- mówił pełniący funkcję Świętego Mikołaja Marek Krzykawski.
„Życzymy także, aby nadchodzący rok był dla Państwa muzyczny, piękny
i lepszy od mijającego,
a spędzone przez Państwa święta były wspaniałe i radosne. Życzę
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również, by nam wszystkim nie zabrakło tego,
czego potrzebujemy najbardziej, czyli miłości”
- podsumowała natomiast Monika Korpusik.
zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Z e s k s nuj z a p om o cą
s m a r t f on a
pon i ż s z y k o d Q R , a by
obejrzeć
nagranie
z
tego
wydarzenia
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SPR Olkusz - MTS Żory 32:28. „Srebrne Lwice” liderem 1. Ligi!

Stowarzyszenie
Piłki
Ręcznej Olkusz pokonało Miejskie Towarzystwo
Sportowe Żory 32:28 w zaległym spotkaniu 5. kolejki 1.
Ligi kobiet w piłce ręcznej
grupy B. Tym samym, po
rozegraniu wszystkich swoich meczów w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021,
podopieczne trenera Kamila Zawady zajmują obecnie
pierwsze miejsce w ligowej
tabeli. Niektórym rywalkom „Srebrnych Lwic” pozostało jeszcze co prawda
do rozegrania kilka zaległych pojedynków, ale
szanse na utrzymanie pozycji lidera są bardzo duże.
Warto zaznaczyć, że
zwycięstwo nad zespołem
z województwa śląskiego
było trzecią wygraną olkuskich
szczypiornistek
z rzędu. Poprzednio zdetronizowały one bowiem na
wyjeździe ówczesne lider-

ki z SPR-u Gliwice 26:31,
a jeszcze wcześniej rozgromiły we własnej hali KS Cracovię 1906 aż 45:27. MTS
Żory, przed spotkaniem
z naszą drużyną, miał ponadto na swoim koncie
tylko jedną porażkę, więc
było pewne, że omawiany mecz dostarczy wielu
emocji. Potwierdziły to już
pierwsze minuty, w których
oba zespoły grały niezwykle zachowawczo, przede
wszystkim koncentrując się
na defensywie. Dość powiedzieć, że po sześciu minutach na tablicy widniał
wynik zaledwie 1:1. Choć
w kolejnych minutach padało coraz więcej bramek,
to gra wciąż toczyła się
w zasadzie bramka za bramkę.
Wraz z upływem czasu to
olkuszankom częściej udawało się jednak znajdować
drogę do bramki rywalek,
w wyniku czego w 13. mi-

nucie spotkania udało im
się wyjść na prowadzenie
6:3. Do końca pierwszej
połowy podopieczne trenera Kamila Zawady skutecznie trzymały ponadto
przyjezdne na dystans kilku
trafień i do szatni schodziły prowadząc 17:13. Całą
wypracowaną
przewagę
„Srebrne Lwice” roztrwoniły natomiast w ciągu zaledwie sześciu minut drugiej
połowy, podczas których
żoranki najpierw doprowadziły do wyrównania, a minutę później wyszły nawet
na pierwsze w tym meczu
prowadzenie 18:19. Doszło
zatem do niemal identycznej sytuacji co w pojedynku z SPR-em Gliwice, kiedy olkuskie szczypiornistki
prowadziły po pierwszej
połowie 12:17, a w 34. minucie na tablicy widniał już
wynik 17:17. Na szczęście
i tym razem zawodniczki
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz zdołały jednak
przezwyciężyć
chwilowy
kryzys i w 43. minucie ponownie udało im się wyjść
na prowadzenie, którego nie
oddały już do samego końca.
„Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to trudne spotkanie. Z Żorami
w ostatnich miesiącach
grało nam się bowiem
ciężko i dlatego jeszcze bardziej chcieliśmy

udowodnić, że nawet
z tak niewygodnym dla
nas rywalem będziemy
w stanie wygrać. Stawka spotkania była spora,
bo komplet punktów pozwalał nam odskoczyć
w tabeli «Akademiczkom»
z
Wrocławia.
Dziewczyny
wykonały
postawione przed nimi
zadanie bez zarzutu, choć
po raz kolejny wyszliśmy
na drugą połowę lekko rozprężeni. Podobnie
było w Gliwicach, ale zarówno przed tygodniem,
jak i teraz, zawodniczki
w odpowiednim momencie potrafiły wrócić na
swój dobry poziom, co
pozwoliło zespołowi wypracować kilkubramkową
przewagę, którą utrzymaliśmy aż do ostatniej akcji”
- komentuje trener SPR-u Olkusz Kamil Zawada.

Przez ostatni kwadrans
„Srebrne Lwice” kontrolowały wynik meczu, utrzymując bezpieczną przewagę nad zawodniczkami ze
Śląska. Ostatecznie, po 60
minutach gry, na tablicy
widniał wynik 32:28. Olkuszanki wygrały tym samym 6 z 8 meczów rundy
jesiennej, zasiadając obecnie w fotelu lidera rozgrywek dzięki 18 punktom na
swoim koncie. Niektórym
zespołom pozostało jeszcze
co prawda do rozegrania
kilka zaległych pojedynków, jak chociażby UKS-owi Dziewiątce Legnica
czy MKS-owi Karkonosze-Jelenia Góra, ale szanse na
utrzymanie przez olkuskie
szczypiornistki pierwszego miejsca są bardzo duże.
Ostateczny kształt tabeli
po pierwszej połowie sezonu 2020/2021 poznamy
pod koniec stycznia, a swój
pierwszy mecz w rundzie
wiosennej SPR Olkusz rozegra na początku lutego.
„Do Olkusza przyjechaliśmy po punkty. Wychodząc na boisko zawsze
trzeba mieć poczucie chęci zwycięstwa, choć wiedzieliśmy, że to nie będzie
łatwe spotkanie. Zagraliśmy po dłuższej przerwie
i to dało się niestety zauważyć. Byliśmy nieskuteczni, marnując dużo
czystych pozycji. Szczególnie na początku drugiej połowy pokazaliśmy,
że potrafimy grać dużo
lepiej i przede wszystkim dokładniej. Oczywiście gratuluję Olkuszowi wygranej i udanej
pierwszej części sezonu”
- mówił z kolei po meczu szkoleniowiec MTS-u
Żory Bartłomiej Duda.
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Najwięcej, bo aż 10 goli
dla naszej drużyny w pojedynku z żorankami zdobyła
Paulina Marszałek. 7 trafień
dorzuciła z kolei Paula Masiuda, 4 Sabina Radlak, po
3 Paulina Łuczyk, Wiktoria
Sioła i Weronika Gęgotek,
a raz piłkę w bramce rywalek udało się umieścić
Annie Andrzejczyk oraz
Magdalenie Barczyk. Warto również wspomnieć, że
liderką klasyfikacji strzelczyń grupy B 1. Ligi kobiet
w piłce ręcznej, dzięki 65
zdobytym bramkom, jest
obecnie kapitan olkuskiego zespołu Paula Masiuda.
Na drugim miejscu plasuje
się ponadto kolejna zawodniczka “Srebrnych Lwic”
Paulina Marszałek, która zdobyła łącznie 56 goli.
„Pierwszą rundę obecnego sezonu kończymy mając na koncie 18 punktów.
Wygraliśmy sześć razy
na osiem prób. Oczywiście mieliśmy trudniejsze chwile, ale ten wynik
pozwala nam w tym momencie cieszyć się pozycją lidera i ze spokojem
spędzić Święta. Zawodniczki mają obecnie wolne, a do zajęć wracamy
w Nowym Roku. Z początkiem lutego rozpoczynamy natomiast rundę
rewanżową od istotnego
dla nas meczu we Wrocławiu. Będziemy gotowi”
- podsumował Kamil Zawada.
zdjęcia: SPR Olkusz
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Pomóż rodzinie z Jangrota, która straciła dom w pożarze

12 grudnia przed godziną
20:00 w Jangrocie wybuchł
pożar, który strawił jeden
z domów jednorodzinnych
w bliźniaczej zabudowie
przy ulicy Cieplickiej.
W akcji ratowniczej brało
udział łącznie 34 strażaków,
a straty oszacowano wstęp-

nie na 600 000 złotych. Potrzebna jest szybka pomoc
ludzi dobrej woli, gdyż
rodzina straciła w żywiole
cały dorobek swojego życia.
Jak wstępnie ustalili
strażacy, przyczyną pożaru
najprawdopodobniej

było zwarcie w instalacji
elektrycznej. 34 strażaków
z Wolbromia, Olkusza,
Jangrota, Trzyciąża, Glanowa oraz Zadroża walczyło z żywiołem przez
niemal trzy godziny. Ogień
nie oszczędził dosłownie
niczego, przez co dom nie
nadaje się do zamieszkania
i wymaga całkowitego remontu. Rodzinie potrzebne są nawet środki czystości, meble czy ubrania,
jako że rodzina liczy pięć
osób, w tym trójkę dzieci:
Nikolę (158 cm, rozmiar
buta 35-36), Karolinę (172
cm, rozmiar L, rozmiar
buta 38), Michała (184 cm,
szczupła sylwetka, rozmiar
buta 43), Marylę (164 cm,
rozmiar L, rozmiar buta
37) oraz Henryka (180 cm,
rozmiar XXL, rozmiar buta
43). Uruchomiona została
także zbiórka pieniężna, do
której wsparcia, serdecznie Państwa zachęcamy.
Sprawmy, by nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia były dla poszkodowanych choć trochę lepsze.

zdjęcia: Ochotnicza Straż
Pożarna
w
Jangrocie

SKANUJĄC Z A
P OM O C Ą SM A RTF ONA KOD QR ,
MOŻESZ WESPRZEĆ ZBIÓRKĘ
DL A POTRZEBUJĄCEJ RODZINY

Aleksander Kuś z Olkusza brązowym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów w pływaniu
12 grudnia w Gliwicach
odbyły się Mistrzostwa
Polski do lat 16 w pływaniu. Brązowy medal na dystansie 50 metrów stylem
grzbietowym
wywalczył
Aleksander Kuś z Olkusza.
Olek osiągnął czas 25,11
sekundy, ustępując jedynie
o Ksaweremu Masiukowi
(23,95 sekundy) oraz Fili-

powi Kosińskiemu (23,88
sekundy). Warto również wspomnieć, że to nie
pierwszy sukces byłego
zawodnika UKS-u ALFA
Bukowno, jako że brązowy
medal na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym
zdobył on również w 2018
roku na Mistrzostwach
Polski do lat 14. Przed rokiem Aleksander Kuś został

z kolei Mistrzem Polski do
lat 15 na dystansie 50 metrów stylem dowolnym oraz
srebrnym medalistą na dystansie 50 metrów stylem
grzbietowym i 100 metrów
stylem dowolnym. Osiągane przez niego sukcesy poskutkowały także powołaniem do Kadry Narodowej.

Fot. Przemysław Czaja
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Spółdzielnia Socjalna „Opoka” w Kluczach Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej!
w obszarze ekonomii społecznej, wieloletnie inspirowanie do działań samorządów i organizacji z całego
kraju, a także wieloaspektowy rozwój lokalnego systemu
wsparcia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych
w oparciu o pierwszą w Polsce
spółdzielnię socjalną założoną przez dwie osoby prawne
oraz wspomniany Zakład
Aktywności
Zawodowej.

Spółdzielnia
Socjalna
„Opoka” w Kluczach Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej! Spółdzielnia Socjalna „Opoka”
w Kluczach wygrała jubileuszową, 10. edycję konkur-

su Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej.
Lokalna organizacja zwyciężyła w kategorii „Dekada
z
Liderem”,
dedykowanej
laureatom
konkursu z lat 2011-2019.

Spółdzielnia, która laureatem nagrody została w 2013
roku, zatrudnia obecnie 78
osób, w tym 34 w ramach
prowadzonego przez siebie
Zakładu Aktywności Zawodowej. Realizuje ona przede

wszystkim usługi opiekuńcze oraz cateringowe, adresowane do klientów indywidualnych, firm, instytucji,
szkół czy domów pomocy.
„Opoka” została nagrodzona
za prekursorskie działania

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

„Związana z epidemią
koronawirusa
niepewność dotycząca najbliższej
przyszłości, czy też strach
przed utratą miejsca pracy lub własnej firmy, to
obawy, które w sposób
szczególny dotyczą firm
społecznych. Nie odebrało im to jednak siły oraz
energii
do
działania.
W Małopolsce nie poddaliśmy się biernie rzeczywistości, o czym świad-

czą chociażby przykłady
naszych liderów przedsiębiorczości społecznej. Charakterystyczny dla nich
sposób działania w bezpośredniej bliskości osób
potrzebujących doskonale
ilustruje także inicjatywy
zgłoszone do tegorocznej
edycji konkursu. Mam
świadomość, że podobnych przedsięwzięć w skali
regionu było dużo więcej
i chciałbym za nie wszystkie bardzo podziękować”
- skomentował Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.
Spółdzielnia Socjalna „Opoka”
w Kluczach otrzymała również
nagrodę w wysokości 10 000
złotych, ufundowaną przez
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
źródło: Urząd Gminy Klucze
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Każdemu naszemu klientowi udostępniamy oświadczenie z drukarni o ilości nakładu oraz aktualną fakturę za wykonany kolportaż! Wszystko to z szacunku do Państwa firmy oraz pieniędzy, które
inwestują Państwo w reklamę w naszej gazecie! Oczekujcie tego samego od konkurencji! Wspólnie
zadbajmy o przejrzystość i wysokie standardy olkuskiej prasy!

Szukasz skutecznej reklamy dla Twojej firmy?
Zamów ją w naszej gazecie!

REKLAMY
Artykuł
sponsorowany

Strona ogłoszeniowa
kolorowa

2 moduły

80,00 zł

76,00 zł

72,00 zł

64,00 zł

4 moduły

160,00 zł

152,00 zł

144,00 zł

128,00 zł

6 modułów

240,00 zł

228,00 zł

216,00 zł

192,00 zł

8 modułów

320,00 zł

304,00 zł

288,00 zł

256,00 zł

9 modułów

360,00 zł

342,00 zł

324,00 zł

288,00 zł

10 modułów

400,00 zł

380,00 zł

360,00 zł

320,00 zł

12 modułów (1/8)

480,00 zł

456,00 zł

400,00 zł

370,00 zł

24 moduły (1/4)

960,00 zł

912,00 zł

650,00 zł

600,00 zł

48 modułów (1/2)

-

1 500,00 zł

1 000,00 zł

910,00 zł

96 modułów (strona)

-

2 900,00 zł

1 990,00 zł

1 300,00 zł

Rabaty

6 emisji - 20%

Ostatnia
strona

3 emisje - 15%

Pierwsza
strona

Ilość modułów*

Wszystkie ceny netto

Dopłaty
Wybór miejsca na stronie +10%

42,5mm
21mm

1 moduł
42,5 x 21mm

Kontakt:
reklama@gazetaolkuska.pl
tel. 725-933-555

* Rozmiar modułu
WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej nie zapomina o seniorach także
w czasie pandemii
spotkać, za czym wszyscy bardzo tęsknili. Trafiły
do nich także płyty DVD
z propozycją nauki języków obcych, poradami
dietetycznymi, ćwiczeniami czy instrukcją obsługi
komputera, poczty elektronicznej i komunikatorów
internetowych.

SIMO prężnie działa,
wspiera, edukuje, a przede
wszystkim aktywizuje społeczność lokalną nie tylko
w miejscu prowadzenia przez
nich Osiedlowego Klubu
Krecik czy Klubu Seniora na
Osiedlu Młodych, ale także na
terenie całego miasta. Mimo
ciężkich, pandemicznych czasów, oprócz prowadzenia klubu osiedlowego, gdzie przez
cały rok odbywały się zajęcia
w formie zdalnej, nie zapomnieli również o seniorach.

Stowarzyszenie
wyszło
bowiem naprzeciw ich oczekiwaniom i zorganizowało dla nich szereg atrakcji
podczas spotkań, wyjazdów
i zajęć stacjonarnych, które
dostosowywano do panujących obecnie obostrzeń.
Dzięki swojej pomysłowości, członkowie stowarzyszenia zapewnili seniorom
aktywne spędzanie czasu
podczas wspólnych wyjazdów do Opola, zamku
w Mosznie czy krakowskie-

go teatru. Nie tylko wyjazdy
zorganizowane cieszyły się
jednak dużym powodzeniem, gdyż chociażby warsztat ze sznurkoplecenia
zaowocował chęcią kontynuowania zajęć. Ponadto,
w ramach aktywizacji seniorów, odbywały się również
zajęcia z Nordic Walking,
dzięki którym podopieczni Klubu Seniora poprawili
swoją sprawność fizyczną,
a przede wszystkim mieli
okazję wreszcie się ze sobą

się jednocześnie nie zapomnieć przy tym, że najważniejszy jest człowiek” - mówi
Prezes Stowarzyszenia Olga
Kamionka. Dzięki ciężkiej pracy członków SIMO,
a także dostosowaniu się

do warunków panujących
w dzisiejszych czasach,
udało się ponadto nie tylko „nie stracić z oczu człowieka”, ale także udowodnić, że jeśli się chce, to nie
ma rzeczy niemożliwych.

Wspólnymi siłami udało się na dodatek nawiązać
bliską więź między członkami Stowarzyszenia oraz
seniorami. Nastąpiła bowiem
międzypokoleniowa wymiana zdań, poglądów, wspomnień i przeżyć,
a także wytworzyła się chęć
wzajemnej
współpracy
i potrzeby spotkań: „Udało nam się połączyć nowoczesne technologie z prowadzeniem zajęć zarówno
w Klubie Krecik, jak
i w Klubie Seniora, starając
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