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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu radni jednogłośnie przyjęli rezolucję
w sprawie budowy estakady na skrzyżowaniu
Drogi Krajowej nr 94 z ulicą Rabsztyńską oraz
ulicą Kościuszki.
Mieszkańcy od wielu lat zadają sobie pytanie czy Olkusz musi być stale zakorkowany w godzinach szczytu.
Przez nasze miasto przebiega bowiem Droga Krajowa nr
94, która krzyżuje się ulicą Rabsztyńską oraz ulicą Kościuszki. Poza coraz większym ruchem lokalnym, mamy
zatem do czynienia również z ruchem tranzytowym.

Czytaj dalej na stronie 3.
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Kontynuując naszą serię wywiadów z lokalnymi oraz ogólnopolskimi postaciami z zakresu polityki, historii, sportu czy
kultury, porozmawialiśmy z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu Małgorzatą Żurek.

Czytaj na stronie 2.

Na ścianie bocznej w otwarciu arkadowym z prezbiterium do kaplicy św. Anny
w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja
Apostoła w Olkuszu znajdował się dawniej wielki portret króla Władysława Jagiełły. Jego jedyny wizerunek znajduje się na zdjęciu wykonanym
w latach 40’, w czasie okupacji niemieckiej.

Czytaj dalej na stronie 5.
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MOK na trudny rok - wywiad z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
Małgorzatą Żurek
Kontynuując naszą serię
wywiadów z lokalnymi oraz
ogólnopolskimi postaciami
z zakresu polityki, historii, sportu czy kultury, porozmawialiśmy z Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu Małgorzatą Żurek.
Michał Pasternak: Jak
Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu poradził sobie
z obecną sytuacją pandemiczną?
Małgorzata Żurek: W obliczu koronawirusa stanęliśmy przed trudnym
zadaniem zmiany modelu
działalności.
Większość
naszych działań przeniosła
się bowiem do Internetu.
Michał Pasternak: Większość, a zatem niektóre
imprezy udało się jednak
zorganizować stacjonarnie?
Małgorzata
Żurek:
Tak, dzięki wykorzystywaniu
przez
nas
każdego momentu łagodzenia obostrzeń epidemiologicznych. Ludzie
lubią bezpośrednie interakcje, gdyż nic nie zastąpi kontaktu twarzą
w twarz. W mijającym
roku odbyło się sześć wystaw stacjonarnych, a także zrealizowaliśmy dwa
projekty z warsztatami
i imprezami towarzyszącymi. Podczas wakacji
funkcjonowało ponadto
kino plenerowe, a dzieci miały możliwość bra-

nia udziału w zajęciach
z licznymi warsztatami
i seansami. W październiku współorganizowaliśmy
z kolei XXI Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki
Organowej i Kameralnej.
Michał Pasternak: Jak wygląda działalność online
z punktu widzenia instytucji kultury?
Małgorzata Żurek: Bardzo energicznie, od licznych konkursów, zagadek
i quizów, przez filmy instruktażowe, do prezentacji eksponatów naszych
muzeów czy przypominania historii i tradycji
regionu. We wrześniu
utworzyliśmy także wirtualne muzeum w Centrum Kultury przy ulicy
Szpitalnej, które umożliwia mieszkańcom i turystom wirtualne zwiedzanie. Można zatem
poczuć się tak, jakbyśmy
rzeczywiście wędrowali
po salach z interesującymi eksponatami. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było utworzenie
w kwietniu witryny wirtualnych wystaw Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu, na której
m.in. promujemy twórczość olkuskich artystów. Znajdują się tam
chociażby wystawy fotograficzne,
malarskie,
ceramiki czy metaloplastyki. Dzięki nawiązaniu
współpracy z Akademią
Sztuk Pięknych im. Jana

Matejki w Krakowie,
w naszej galerii mamy
również zaszczyt zaprezentować wystawę plastyczną Antykruchość studentów i absolwentów ASP.
W październiku uruchomiliśmy na dodatek Galerię Fotografii
Interferencje z myślą
o prężnie działającym
środowisku lokalnych fotografików, których prace w niej prezentujemy.
Michał Pasternak: A co ze
sceną muzyczną?
Małgorzata Żurek: Muzyka wciąż gra na Scenie
MOK Online. Dla wszystkich śpiewają i grają tam
lokalne zespoły, solistki

oraz soliści. W maju włączyliśmy się także w akcję
„Cała Polska śpiewa dla
Jana Pawła II”. Na wakacyjnej scenie wystąpił
z kolei zespół wokalno-instrumentalny, a ponadto
odbyły się koncerty HSM
Dialekt Kinder i Cygnus
Band. W listopadzie,
w cyklu Wspomnienie
Mistrzów Estrady, młode olkuskie artystki prezentowały
natomiast
najpopularniejsze dzieła
twórców polskiej muzyki rozrywkowej. Odbył
się wówczas również IV
Olkuski Konkurs Piosenek i Pieśni Patriotycznych
„Olkuszanie
dla Niepodległej”. Jeśli
mowa o grudniu, to zde-
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cydownaie należał on
do Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej, której wspaniałego
koncertu wysłuchaliśmy
w świątecznym nastroju.
Michał Pasternak: Warto
wspomnieć, że znaczną
część wirtualnej działalności ośrodka nasi czytelnicy mogą znaleźć na
stronie „MOK Olkusz” na
Facebooku.
Małgorzata Żurek: Kultura musi żyć, dlatego
staramy się utrzymywać
żywy kontakt z odbiorcami. My potrzebujemy tego równie mocno,
dlatego bardzo cieszą
nas liczne reakcje na zamieszczane przez nas
wydarzenia.
Ostatnio
wprowadziliśmy wywiady
z cyklu „Ludzie z pasją”,
w ramach których przybliżamy szerokiej publiczności sylwetki nietuzinkowych olkuszan. Warto
w tym miejscu wspomnieć
o Grupie Teatralnej Glutaminian Sodu, działającej
przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Olkuszu, którą tworzą ludzie z prawdziwą pasją, działający
w Srebrnym Grodzie
już blisko 13 lat. Znane
i lubiane „Gluty” charakteryzuje
perfekcja,
profesjonalizm, niekonwencjonalność oraz niezwykła wyobraźnia artystyczna. W ramach swojej

działalności przygotowali
oni już 10 spektakli, jedną instalację teatralną,
a także pokazali 9 happeningów. Od 10 lat organizują ponadto Olkuską Noc Teatru, biorą
udział w cyklicznych
imprezach MOK, prowadzą warsztaty aktorskie,
kuglarskie, gry na afrykańskich bębnach oraz
włączają się w liczne akcje w naszym regionie.
„Glutaminian Sodu” na
stałe wpisał się już zatem
w
życie
regionalne
Olkusza.
Michał Pasternak: Czy
w dobie trwającego kryzysu udało się przeprowadzić jakieś prace inwestycyjne?
Małgorzata Żurek: Jak
najbardziej. Pod koniec
września
wyremontowany i zmodernizowany
został bowiem budynek
Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Francesco
Nullo. Swoje obliczenie
zmienia także Centrum
Kultury przy ulicy Szpitalnej, czego efekty będzie można zobaczyć,
gdy warunki pozwolą
nam otworzyć szeroko
drzwi. Wszystkie te inwestycje są możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, za które serdecznie dziękuję.
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W Olkuszu powstanie estakada? Radni przegłosowali rezolucję
Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Olkuszu radni jednogłośnie przyjęli rezolucję
w sprawie budowy estakady
na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 94 z ulicą Rabsztyńską oraz ulicą Kościuszki.
Mieszkańcy od wielu lat
zadają sobie pytanie czy Olkusz musi być stale zakorkowany w godzinach szczytu.
Przez nasze miasto przebiega
bowiem Droga Krajowa nr
94, która krzyżuje się ulicą
Rabsztyńską (dalej Drogą
Wojewódzką nr 791) oraz
ulicą Kościuszki (dalej Drogą Wojewódzką nr 783).
Poza coraz większym ruchem lokalnym, mamy zatem do czynienia również
z ruchem tranzytowym.
W ostatnich latach wybudowano co prawda obwodnicę
Olkusza od strony wschodniej, ale jest to zdecydowanie zbyt mało, by uzdrowić
obecną sytuację. Dlatego
też Klub Radnych Odnowa-Kontynuacja w Radzie
Miejskiej w Olkuszu wyszedł
z inicjatywą przyjęcia rezolucji w sprawie budowy
estakady na omawianym
skrzyżowaniu.
„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 prio-

rytetową 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”
- czytamy w treści tejże
rezolucji.
Głosowanie tradycyjnie
poprzedziła dyskusja radnych, choć wszyscy byli
zgodni co do konieczności
przeprowadzenia takiej inwestycji.
Przewodniczący
Klubu Radnych PiS Wojciech Panek zapewnił ponadto, że inwestycja ta leży
na sercu zarówno Wiceministrowi Sportu Jackowi
Osuchowi, jak i Wojewodzie
Małopolskiemu Łukaszowi
Kmicie, którzy w przeszłości pisali już interpelacje
w sprawie konieczności remontu „krajówki” w Olkuszu. Inni radni zwrócili jednak uwagę na fakt, że tego
typu obietnice słyszymy
już o wielu lat, prac jak nie

było, tak nie ma, a mieszkańcy mają już tego wszystkiego serdecznie dosyć.
„«Szanowni Państwo, po
latach zabiegów i starań posła Jacka Osucha mamy to!
Największa w historii inwestycja w Srebrnym Grodzie
będzie realizowana dzięki
rządowi Dobrej Zmiany».
Przytoczyłem właśnie nagłówek, który ukazał się
w Pulsie Olkusza (którego
Redaktorem
Naczelnym
był wówczas Łukasz Kmita - przyp. aut.) 26 sierpnia
2017 roku. Na modernizację Drogi Krajowej nr 94 na
odcinku leżącym na terenie
Olkusza i Bolesławia miało być przekazane 107 milionów złotych. Po ponad
3 latach okazało się natomiast, że z tej olbrzymiej
kwoty wymieniono jedynie
kilka żarówek w sygnalizacji świetlnej, posadzono
parę drzew na wysokości
Osiedla Słowiki i położono
bodajże około 150 metrów
asfaltu. Mieszkańcom Olkusza, w ramach lepszego
połączenia z Krakowem,
zaproponowano z kolei busy kursujące przez
Krzeszowice, a następnie pociąg do Miechowa
z przesiadką w Krakowie.
Krótko mówiąc, nie zrobiono zatem w tym temacie nic”
- mówił radny Grzegorz
Tomsia.
Radny nawiązał tym samym do sytuacji z 2017 roku,
kiedy to Jacek Osuch chętnie
pozował do kamer na tle
omawianej drogi, a lokalni
działacze Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie wykorzystywali temat remontu
w kampanii wyborczej przed
wyborami
samorządowy-

mi. Zaledwie 4 miesiące po
wyborach okazało się natomiast, że zgłoszone w postępowaniu przetargowym
oferty znacznie przewyższyły oczekiwania Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, gdyż opiewały
one na kwoty 157, 165,6 oraz
174,5 miliona złotych. GDDKiA ogłosiła przetarg ponownie, choć jednocześnie
nie postanowiła przeznaczyć
na ten cel więcej pieniędzy. Drugi przetarg zakończył się pod koniec czerwca
2019 roku i choć złożone
w nim oferty były nieco niższe (wynosiły od 147,2 miliona złotych do 156,9 miliona złotych), to wciąż daleko
im było do wspomnianych
107 milionów złotych. Postępowanie przetargowe po
raz kolejny zostało zatem
unieważnione, a tym samym temat remontu, mówiąc kolokwialnie, „umarł”.
„Który to już raz słyszymy,
że niestety brakło pieniędzy
na remont Drogi Krajowej
nr 94 w Olkuszu? Tymczasem ruch samochodowy na olkuskim odcinku
jest jednym z największych
w Małopolsce, a o ile dobrze pamiętam jeszcze
sprzed kilku lat, także w całej Polsce. Z powodu sytuacji panującej na Autostradzie A4, nawiasem mówiąc
będącej jedną z najdroższych autostrad w Europie
Środkowej, bardzo duża
część kierowców podróżujących w kierunku Krakowa
z północnej części metropolii śląskiej czy z częstochowy, przejeżdża przez nasze
miasto. Dla nas żadne korzyści z tego natomiast nie
płyną, bo jesteśmy jedynie
miastem tranzytowym, za
to generuje to tylko dodatkowy ruch. Pragnę zaznaczyć, że sam pomysł rezolucji jest bardzo dobry, ale
miejmy świadomość tego,
że kolejne ekipy rządowe
«bałamucą» nas przez lata
obiecywaniem chodników,
remontów czy ścieżek rowerowych przy drodze krajowej na naszym odcinku.
Każdy z nas oczekiwałby
także, że w tak małym mieście, na krótkim, zaledwie
kilkukilometrowym odcinku, doczekamy się w końcu
chociażby „zielonej fali”,
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sekundników czy obecnie
już nowocześniejszych rozwiązań. Powtarzam, że pomysł z rezolucją jest dobry
i jestem pewien, że większość radnych go poprze.
Niech z Olkusza, zarówno ze strony rady miejskiej, burmistrza, jak
i starosty, wyjdzie bowiem
sygnał, że wszyscy jesteśmy za, ale miejmy też
świadomość, że ludziom
kończy się już cierpliwość”
- przekonywał z kolei radny Wojciech Ozdoba.
Rzeczywiście, trudno nie
zgodzić się ze słowami, że
mieszkańcy mają pełne prawo mieć już dosyć czekania
na remont „krajówki”, jeśli
weźmiemy pod uwagę fakt,
że apele o chociażby postawienie ekranów akustycznych trwają już od prawie 15
lat: „W styczniu 2008 roku
do Biura Poselskiego Jacka
Osucha napłynęły wnioski
mieszkańców o to, by przy
modernizacji Drogi Krajowej nr 94 w Olkuszu podjąć działania uchraniające
mieszkańców przed nadmiernym hałasem” - mówił
Łukasz Kmita w wywiadzie
udzielonym... w lecie 2009
roku. Słowami „Tak jest” odpowiedział wówczas z kolei
na pytanie czy Poseł Jacek
Osuch będzie monitorował
tę sprawę aż do szczęśliwego
zakończenia. Wracając jednak do ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Olkuszu, to
nieco inny pomysł na samą
estakadę przedstawił także radny Grzegorz Tomsia.
„Jak przeczytałem parę dni
temu tę rezolucję, to bardzo się ucieszyłem i cieszę
się do tej pory, jednak po
głębszych zastanowieniach
dochodzę do wniosku, że
sama estakada, umiejscowiona na skrzyżowaniu
ulic Rabsztyńskiej i Kościuszki, nie rozwiązałaby
problemu
komunikacyjnego. Ruch kumuluje się
bowiem głównie przy wyjazdach z ulicy Kościuszki
w kierunku Śląska oraz
na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 20 Straconych.
Najlepsze byłoby zatem
wybudowanie estakady na
odcinku 500 metrów, tak
by objęła oba skrzyżowa-

nia. Jest to poważna i droga
inwestycja, gdyż jej koszt
może sięgać kwoty nawet
60 milionów złotych. Obecnie w parlamencie trwają
jednak prace nad Budżetem Państwa na 2021 rok.
Koalicja Polska wniosła do
niego poprawkę, obejmującą budowę właśnie takiej
estakady, która objęłaby te
dwa skrzyżowania. Apeluję
zatem do kolegów z klubu
Prawa i Sprawiedliwości, by
ci namawiali swoich parlamentarzystów do poparcia
tejże poprawki. Prawdę
powiedziawszy, już dawno
myślałem że doczekamy
się jednak zachodnio-północnej obwodnicy Olkusza,
zważywszy na to ile razy
w naszym mieście był Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Premier
Mateusz Morawiecki, senatorowie, posłowie czy wojewoda. Wygląda jednak na
to, że niestety nic z tego nie
wyszło. Pozostaje nam zatem naciskanie na władze
centralne, by te podjęły się
wybudowania tej estakady”
- argumentował radny.
Do czasu pisania tego artykułu w Sejmie RP miało już miejsce głosowanie
w sprawie budżetu na 2021
rok. Odbyło się ono w dość
w kontrowersyjny sposób,
bowiem zakładający łączne
głosowanie nad wszystkimi
882 poprawkami. Za przyjęciem budżetu przy jednoczesnym odrzuceniu wszystkich
poprawek, a więc również
tej dotyczącej budowy estakady obejmującej skrzyżowania Drogi Krajowej
nr 94 z ulicami Kościuszki
i Rabsztyńską oraz Mickiewicza i 20 Straconych, zagłosował Poseł Jacek Osuch.
Posłanka Agnieszka Ścigaj
zagłosowała natomiast przeciwko takiemu rozwiązaniu.
Pozostaje zatem liczyć na to,
że rząd pozytywnie odniesie
się do pomysłu przedstawionego w rezolucji Klubu
Radnych Odnowa-Kontynuacja, za którą zagłosowało finalnie wszystkich
21 radnych Rady Miejskiej
w Olkuszu.
Michał
Pasternak
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„Paczka dla Bohatera” dotarła do kombatantów z ziemi olkuskiej
„Paczka dla Bohatera” to
istniejąca od 10 lat inicjatywa społeczna koordynowana przez stowarzyszenie
o tej samej nazwie. W jej ramach wolontariusze w całej
Polsce odwiedzają weteranów II wojny światowej ze
świątecznymi prezentami.
Tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia wizyty miały
miejsce także u olkuskich
kombatantów. Paczki otrzymało siedmiu weteranów
konspiracji
niepodległościowej.
„Święta Bożego Narodzenia to czas radości,
miłości, dzielenia się
i wszechobecnego dobra. Chcielibyśmy, aby
w tym szczególnym okresie kombatanci wiedzieli, że o nich pamiętamy.
Chcemy im pokazać,
że ich bohaterstwo, od-

waga i poświęcenie nie
odeszły w zapomnienie”

w rozpowszechnianiu informacji”

- zaznaczają organizatorzy
akcji.

- mówi z uśmiechem por.
Brunon Piekarski z Wolbromia, który w tym miesiącu obchodził swoje 92.
urodziny.

W przygotowanie paczek włączyć mógł się każdy, przekazując dary lub
wsparcie finansowe. Zawierały one żywność o długim
terminie przydatności do
spożycia, środki chemiczne i higieniczne oraz kartki
z życzeniami świątecznymi.
„Najważniejsze nie jest
to, co znajduje się w paczce, ale fakt, że są ludzie,
którzy o nas pamiętają
i nam pomagają. Bardzo
im za to dziękuję i gdzie
mogę, to propaguję takie inicjatywy. A jako że
w konspiracji byłem
w komórce propagandowej, mam doświadczenie

Wśród
obdarowanych
znaleźli się również dwaj
stulatkowie: mjr Bolesław
Gądek „Ryś” i por. Mieczysław Rosół „Wąsik”. Obaj byli
partyzantami AK w trakcie
II wojny światowej, pierwszy w oddziale „Szarańcza”,
a drugi w zgrupowaniu
„Marcina”. Prezenty dotarły
również do żołnierza placówki AK w Skale kpt. Mariana Cyganka, członków
antykomunistycznej Armii
Podziemnej por. Brunona
Piekarskiego i por. Edmunda Rogalskiego z Wolbromia
oraz kombatantów z koła

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kluczach: por. Czesława Grzanki i ppor. Józefa Francika.
„Zostaliśmy przyjęci bardzo miło, a bohaterowie
chętnie opowiadali nam
o swoich przeżyciach.
Przeżywaliśmy
wspólnie
zarówno chwile radości,
wzruszeń, jak i smutnych opowieści. Było nam
niezmiernie miło ich poznać, gdyż są to bardzo
skromni i cudowni ludzie. Pan Rosół szczególnie skradł nasze serca”
- komentuje Agnieszka
Kawalla z „Paczki dla Bohatera”.
Niestety, nie wszystkim
weteranom dane było doczekać w tym roku podobnych
wizyt. W ubiegłym miesiącu

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

zmarło bowiem dwóch żołnierzy AK z ziemi olkuskiej:
pochodzący ze Sułoszowej
stuletni kpt. Witold Orczyk
„Lipski” oraz por. Tadeusz
Dąbrowski „Bomba” z Cieślina, który ukończył 98 lat. Co
ciekawe, obaj byli najstarszymi wiernymi w swoich parafiach. Ich uroczystościom
pogrzebowym towarzyszyły
wojskowe asysty honorowe.
Z każdym rokiem weteranów II wojny światowej
jest wśród nas coraz mniej,
a obecne ograniczenia
związane z trwającą pandemią nie sprzyjają organizacji spotkań, na których
można byłoby wysłuchać
ich opowieści. Poznać ich
historie można jednak
oglądając wywiady zrealizowane przez olkuskie
koło Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.

MOŻNA JE ZNALEŹĆ
SKANUJĄĆ
ZA
POMOCĄ
SMARTFONA
PONIŻSZY
KOD
QR.

Konrad
Kulig
Prezes olkuskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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Tajemnice olkuskiej bazyliki: król Władysław Jagiełło w „Srebrnym Mieście”
Na ścianie bocznej w otwarciu arkadowym z prezbiterium do kaplicy św. Anny
w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu znajdował się
dawniej wielki portret króla
Władysława Jagiełły. Jego
jedyny wizerunek znajduje
się na zdjęciu wykonanym
w latach 40’, w czasie okupacji
niemieckiej. Monarcha ten
był w Olkuszu co najmniej
trzy razy (w 1386, 1423 oraz
1426 roku), a jego pobyty stanowiły okazję do nadawania
miastu praw i przywilejów.
Ołów, a w szczególności
srebro, były w dawnych czasach metalami strategicznymi, dzięki czemu rola Olkusza w średniowiecznej Polsce
była większa, niż wynikałoby
to z rozmiarów miasta. Strategiczny charakter miały
również wysokie umiejętności olkuskich górników,
przydatne także w obleganiu
twierdz (np. poprzez budowę podkopów i innych prac
ziemnych). Płacone przez
nich daniny przynosiły ponadto królowi stałe dochody,

określone przez Władysława
Jagiełłę jako „nie najmniejszej wagi wśród innych
królewskich
dochodów”.
Prawdopodobnie najważniejsza wizyta króla miała
miejsce w 1386 roku, kiedy
to potwierdził on przywileje lokacyjne dla Olkusza,
określające jego górniczy
charakter. Dochody płynące z kruszców pozwalały
na dodatek zwolnić miasto
z innych danin. W imieniu
władcy Olkuszem zarządzał
jego urzędnik, czyli dziedziczny wójt, sprawujący
władzę sądowo-administracyjną wspólnie z ławnikami.
Z tego roku pochodzi także
najstarsza znana, zawierająca herb, pieczęć Olkusza,
będąca częścią dokumentu
poświadczającego
złożenie Władysławowi Jagielle
hołdu przez miasto. Górniczy charakter Olkusza
został natomiast podkreślony poprzez umieszczenie w jego herbie gracy
(kopaczki górniczej), będącej głównym narzędziem
pracy olkuskich górników.

Podczas pobytu w 1426
roku, król nadał z kolei Olkuszowi dwa nowe przywileje, precyzując dokładniej
wzajemne stosunki miasta
i górnictwa. Było to rozwinięcie i rozszerzenie przywilejów ordynacji górniczej, wydanej w 1374 roku
przez Elżbietę Łokietkównę (sformułowana została
w niej zasada wolności górniczej, mówiąca że prawo
do eksploatacji olkuskich
złóż mają wszyscy chętni,
stosujący się do obowiązujących przepisów). Pierwsze z nowych postanowień
regulowało
szczegółowo
zasady
administracyjno-prawne
eksploatacji
kruszców i ich przetopu.
Drugie potwierdzało natomiast niezależność sądową
wszystkich
pracujących
w górnictwie i otoczeniu
górniczym oraz poddanie
ich wyłącznie sądom górniczym. Dzięki temu władze miasta otrzymały faktyczne zwierzchnictwo nad
olkuskim górnictwem. Nie
bez powodu panowanie
króla Władysława Jagiełły

przypada zatem na szczytowy okres rozwoju Olkusza i olkuskiego górnictwa
w okresie średniowiecza.
Nadane przywileje sprzyjały bowiem wszechstronnemu rozwojowi gospodarczemu, politycznemu,
społecznemu i kulturalnemu miasta.
Należy również wspomnieć o innych udokumentowanych wizytach władców w Olkuszu. W 1363 roku
przebywał tu król Czech
i Cesarz Niemiecki Karol
IV, zdążający do Krakowa na swój ślub z wnuczką Kazimierza Wielkiego
Elżbietą. Syn Władysława
Jagiełły Kazimierz Jagiellończyk gościł u nas z kolei w 1490 roku. Kolejnym
królem z dynastii Jagiellonów, który szczególnie zapisał się w historii Olkusza, był prawnuk Jagiełły
Zygmunt August, przebywający z wizytą w „Srebrnym Mieście” w 1547 roku.
Król Zygmunt sfinansował bowiem w całości
budowę sztolni Starczy-

nowskiej, zwanej sztolnią
Królewską, czyli pierwszej sztolni odwadniającej
w rejonie olkuskim. Był
on także udziałowcem
sztolni Ponikowskiej. To
właśnie za jego panowania rozpoczął się najświetniejszy okres w historii
olkuskiego
górnictwa,
z którego pochodzi określenie „Srebrne Miasto”.
W 1583 roku w Olkuszu wizytował natomiast król Stefan Batory. Legenda głosi, iż
zamieszkał on wówczas
w kamienicy zwanej dziś
„Batorówką”, będącej siedzibą olkuskiego PTTK.
Należy również odnotować
kilkunastodniową wizytę
legata papieskiego w Polsce Ippolito Aldobrandiniego w 1588 roku. Jego
wizyta została upamiętniona istniejącym obecnie freskiem w kaplicy św. Anny,
ponieważ po czterech latach Aldobrandini został
papieżem, przyjmując imię
Klemens VIII. Ostatnim
wizytującym Olkusz kró-

lem był Stanisław August
Poniatowski,
goszczący
u nas 3 lipca 1787 roku.
Niestety nie są mi znane
ani źródła pisane, ani przekazy ustne dotyczące tego
kiedy powstał i do kiedy
znajdował się w olkuskiej
bazylice fresk z portretem
króla Władysława Jagiełły. Jego istnienie potwierdzają natomiast zdjęcia,
które znalazły się niedawno w zasobach PTTK
w Olkuszu. Możliwe, że
został zamalowany jeszcze w latach 40’ XX wieku. Znajdująca się obecnie
w kościele polichromia
powstała z kolei w wyniku
prac
konserwatorskich w latach 1960
- 1968 oraz 1992 - 1998.

Rozmus
Franciszek

Fresk przedstawiający króla Władysława Jagiełłę, znajdował się na bocznej ścianie Bazyliki Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, w przejściu z prezbiterium do
kaplicy św. Anny. Zdjęcie, pochodzące z zasobów PTTK w Olkuszu, zostało wykonane przez niemieckiego fotografa w czasie II wojny światowej. Dla porównania, na drugim zdjęciu
widać współczesny wygląd kościoła, już bez portretu króla Jagiełły
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Policjant z Olkusza nagrodzony przez ministra za poświęcenie i narażanie własnego życia
Pod koniec roku w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu doszło do
miłej uroczystości wyróżnienia dzielnego policjanta
st. sierż. Patryka Września.
W imieniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, nagrodę, wraz
z listem, wręczył mu komendant olkuskiej policji
mł. insp. Jarosław Klich,
jako że obecna sytuacja
pandemiczna i związane
z nią obostrzenia nie pozwoliły ministrowi osobiście pogratulować mundurowemu.
Starszy sierżant Patryk
Wrzesień pełni służbę
w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym
Komendy Powiatowej Policji
w Olkuszu od lutego 2019
roku. W tym czasie niejednokrotnie mierzył się
z różnymi wyzwaniami,
prowadząc
interwencje

w miejscach publicznych
i domowych czy też obsługując zdarzenia drogowe.
Aktualnie pełni on służbę
w referacie do walki
z korupcją i przestępczością gospodarczą.
Funkcjonariusz został
wyróżniony za zdarzenie, do którego doszło
3 maja 2020 roku przy
jednym z wjazdów do lasu
w Kogutku. Razem z posterunkowym Mateuszem
Dąbkiem, patrolując ten
teren, zauważył on, że
kierowca zaparkowanego
tam Nissana zachowuje się nerwowo. Stróże
prawa postanowili zatem
sprawdzić, co jest tego powodem. Podczas rozmowy z kierowcą zauważyli
nóż, którego ostrze było
wbite pomiędzy radio samochodowe, a deskę rozdzielczą. Ze względów
bezpieczeństwa
Patryk

Wrzesień
natychmiast
wyjął ostre narzędzie i położył je na dachu pojazdu.
Kierowca
Nissana
w miarę upływu czasu był
coraz bardziej zdenerwowany, a policjanci podejrzewali, że w jego samochodzie mogą znajdować
się kolejne niebezpieczne
przedmioty. Dlatego też
wydali mu polecenie, by
ten niezwłocznie opuścił
pojazd. W tym momencie mężczyzna przekręcił
jednak klucz w stacyjce
i gwałtownie ruszył do
ucieczki. Mateusz Dąbek
biegł obok i próbował
wyciągnąć go z samochodu, lecz po kilkunastu metrach, kiedy pojazd nabierał prędkości,
upadł na jezdnię doznając lekkich obrażeń ciała.
Patryk Wrzesień, będąc
połową ciała w samocho-

dzie, próbował natomiast
wyciągnąć kierowcy kluczyki ze stacyjki. Mężczyzna, jadąc z dużą prędkością, ciągnął w ten sposób
funkcjonariusza
przez
150 metrów, aż ten stracił równowagę i wypadł
z pojazdu, pociągając za
sobą torbę, która znajdowała się w samochodzie.
W jej środku mundurowi
znaleźli później woreczek
z amfetaminą. Mężczyźnie udało się uciec, a obaj
stróże prawa trafili do
szpitala. Patryk Wrzesień
doznał urazu nogi i biodra, ale na szczęście jego
obrażenia nie wymagały dalszej hospitalizacji.
Policjanci szybko ustalili, że kierowcą Nissana
był 29-letni mieszkaniec
Olkusza. Mężczyzny nie
było jednak w swoim
domu, gdyż postanowił się
ukrywać. Funkcjonariu-

Trzy złote medale Mistrzostw Polski w Pływaniu dla zawodników UKS-u Omega Olkusz!
8 medali, w tym 3 złote, zdobyli zawodnicy
UKS-u Omega Olkusz
na Zimowych Mistrzostwach Polski do lat 14
w pływaniu. Podopieczni trenera Przemysława
Wójcikowskiego pokazali tym samym, że Olkusz
w wielkim stylu wraca na
pływacką mapę Polski.
Mistrzynią Polski na
swoim koronnym dystansie 200 metrów stylem klasycznym z czasem

2:34,43 sekundy została
Helena Jarosz. Zdobyła
ona ponadto dwa srebrne
medale na dystansach 50
i 100 metrów, ustanawiając nowe rekordy Małopolskiego
Okręgowego
Związku
Pływackiego.
Mistrzem Polski na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym z czasem
0:57,78
sekundy
został z kolei Maksym
Choma, który zdobył na
dodatek dwa brązowe
medale na dystansie 50

i 200 metrów. Julia Janik,
Helena Jarosz, Maja Kaszuba oraz Oliwia Tomsia
wywalczyły również Mistrzostwo Polski w wyścigu sztafetowym 4×100
metrów stylem zmiennym
oraz brązowy medal na
dystansie 4×100 metrów
stylem dowolnym, również ustanawiając nowe
rekordy
Małopolskiego
Okręgowego
Związku
Pływackiego.
źródło: UKS Omega Olkusz

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

sze sprawdzali zatem każdą osobę, z którą 29-latek
miał kontakt, bądź mógł
go nawiązać, jak również
miejsca, w których mógł
przebywać. Poszukiwania
trwały kilka dni, po których w rejonie Dąbrowy
Górniczej udało się odnaleźć Nissana należącego do poszukiwanego
mężczyzny. Mieszkaniec

Olkusza, wraz ze swoim
adwokatem, zgłosił się
do komendy 8 maja 2020
roku. Jak oświadczył, czuł
się osaczony i wiedział, że
dalsze ukrywanie się, nie
miało żadnego sensu.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

7
Podsumowanie tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w powiecie olkuskim

Podsumowanie
tegorocznej edycji Szlachetnej
Paczki w powiecie olkuskim
176 042 złote - dokładnie
tyle wyniosła wartość pomocy udzielonej potrzebującym w ramach tegorocznej edycji Szlachetnej
Paczki w powiecie olkuskim.
„Szlachetna Paczka nie
pomaga biedzie roszczeniowej” - taką informację
można przeczytać na stronie
internetowej tej organizacji.
Wolontariusze szukają bowiem ludzi, dla których los

nie był łaskawy, ale mimo
to chcą walczyć o swoją
przyszłość. Celem akcji jest
ponadto dotarcie do rodzin
w potrzebie w ciągu pierwszego roku od momentu,
gdy w ich życiu nastąpiło
załamanie. Przedmiotem pomocy nie są z kolei nic nie
znaczące upominki, tylko
prawdziwe prezenty, do których skompletowania trzeba
podjąć spory wysiłek. W powiecie olkuskim Szlachetna
Paczka ma swoje struktury
w Olkuszu, Bukownie, Bolesławiu oraz Wolbromiu.

W 2020 roku łączna wartość udzielonej pomocy
w naszym regionie wyniosła
176 042 złote (71 400 złotych
z Bukowna i Bolesławia, 52
500 złotych z Wolbromia
i 49 751 złotych z Olkusza).
„Tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki, ze względu
na trwającą pandemię, nieco różniła się od poprzednich. Odwiedzinom zawsze
towarzyszyły bowiem łzy
szczęścia, a w tym roku nie
mogliśmy się wzajemnie
wyściskać. Niestety, u wie-

lu rodzin przez ostatni rok
stan materialny pogorszył
się, mimo że dotychczas radzili sobie w miarę dobrze.
Wiele osób straciło ponadto pracę, co tylko pogłębiło
ubóstwo. Ludzie potrafią
sobie jednak pomagać, co
przywraca wiarę w dobro”
- komentuje Magdalena
Kubańska ze struktur Szlachetnej Paczki w Bukownie.

Michał
Pasternak

Na ulicach Olkusza pojawiły się kolejne kamery monitoringu miejskiego
dotychczasowych zdarzeń lub pojawiającą
się nową infrastrukturę”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik.

Sieć monitoringu miejskiego w Olkuszu uzupełniły
w ostatnim czasie 32 nowe
kamery. Ich lokalizacja
została wybrana w uzgodnieniu z przedstawicielami lokalnej społeczności
oraz olkuską strażą miejską, która będzie pełniła nadzór nad kamerami.

„Rozbudowa monitoringu jest dla nas jednym
z priorytetowych elementów poprawy bezpieczeństwa naszego miasta. Kamery przydają się
bowiem nie tylko wtedy,
gdy trzeba ustalić sprawcę jakiegoś przestępstwa
lub wykroczenia, ale

także pełnią rolę prewencyjną, zniechęcając
potencjalnych sprawców
czynów zabronionych.
Sieć monitoringu miejskiego rozbudowujemy
w pierwszej kolejności
w tych miejscach, gdzie
potrzeby są najpilniejsze z uwagi na liczbę

Warto
przypomnieć,
że rozbudowa miejskiej
sieci monitoringu w Olkuszu rozpoczęła się pod
koniec 2019 roku, kiedy to w „Srebrnym Mieście” zamontowano blisko 30 kamer o wartości
200 tysięcy złotych. 21
z nich zamontowano wówczas na Osiedlu Młodych
oraz Osiedlu Pakuska,
a pozostałe uzupełniły system monitoringu w obrębie rynku. Od
tego momentu możliwe
jest tam m.in. rejestrowanie numerów rejestracyjnych
pojazdów.
W mijającym roku oddano z kolei do użytku 20
kamer na Osiedlu Słowiki
i Osiedlu Skalskie oraz 12
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kamer na Osiedlu Pakuska. Wykonanie projektu,
zakup niezbędnego sprzętu oraz instalacja kamer
kosztowała łącznie blisko 300 tysięcy złotych.
W Budżecie Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok na

rozwój monitoringu zaplanowano ponadto kolejne 200 tysięcy złotych.

źródło:
sta i

Urząd
MiaGminy Olkusz

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
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
redakcja@gazetaolkuska.pl
tel. 725 933 555
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