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Wszystkie wy-
wiady i  nie 
tylko można 
znaleźć na na-
szym kanale 
w serwisie 

YouTube 

Skanując za 
pomocą smart-
fona kod QR, 
możesz być 
z nami na bie-
żąco, na stronie 
www. gazetaol-

kuska.pl

Reklamowy bałagan zniknie 
z Olkusza. Rada miejska przy-
jęła uchwałę krajobrazową.

25 stycznia na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu przyjęto 
tzw uchwałę krajobrazową. Określa ona zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabary-
tów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zakończył 
się tym samym ponad trzyletni proces porządkowania 
krajobrazu Gminy Olkusz.

Czytaj dalej na stronie 2

Od równo dziesięciu lat, w rocznicę wybuchu Po-
wstania Styczniowego, w kuźni „Na Wierzbiu” 
w Żuradzie kowal-artysta Jacek Włodarczyk spotyka 
się z przyjaciółmi oraz całą masą ludzi pozytywnie 
zakręconych, by kuć kosy i oprawiać je na sztorc.

Czytaj dalej na stronie 5

Stefania i Jan Wernikowe 
z podolkuskiego Osieka mają za 
sobą niezwykłą historię. Pani Ste-
fania urodziła się bowiem w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz, a Pan Jan cudem przeżył 
rzeź wołyńską. Ich wojenne losy do-
czekają się wkrótce profesjonalnej 
� lmowej opowieści, jako że wła-
śnie ruszyły zdjęcia do produkcji.

Czytaj dalej na stronie 4

Kucie Kos Powstańczych 
w kuźni Jacka Włodarczyka, 

czyli olkuski towar eksportowy

Ruszyły zdjęcia do � l-
mu o niezwykłym mał-

żeństwie z Osieka
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25 stycznia na sesji Rady 
Miejskiej w Olkuszu przyję-
to tzw uchwałę krajobrazo-
wą. Określa ona zasady i wa-
runki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń re-
klamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykona-
ne. Zakończył się tym sa-
mym ponad trzyletni proces 
porządkowania krajobrazu 
Gminy Olkusz. 

W celu przeciwdziałania 
lokalizowaniu w przestrze-
ni publicznej tablic i urzą-

dzeń reklamowych w spo-
sób praktycznie dowolny 
i bez żadnych ograniczeń, 
24 kwietnia 2015 roku 
wprowadzona została usta-
wa przyznająca radom 
gmin kompetencję do usta-
lania zasad ich sytuowania, 
tak aby w sposób harmonij-
ny współgrały z otaczającą 
architekturą i krajobrazem. 
Z uprawnień tych postano-
wiono skorzystać na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej 
w Olkuszu, przyjmując 
tzw uchwałę krajobrazo-
wą. Prace nad uporządko-
waniem krajobrazu Gminy 
Olkusz zaczęły się jednak 
dużo wcześniej. Pierwszym 

krokiem było podjęcie 
w połowie 2017 roku przez 
radę miejską uchwały, która 
dała władzom miasta zielo-
ne światło dla opracowa-
nia przepisów szczegółowo 
określających zasady i wa-
runki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic 
i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń. 

Burmistrz Roman Pia-
śnik zlecił wówczas pro-
fesjonalną analizę oddzia-
ływania już istniejących 
nośników reklamowych na 
przestrzeń Gminy Olkusz. 
Ukazała ona liczne przy-
kłady zeszpecenia krajo-

brazu przez nadmierne za-
gęszczenie i zróżnicowanie 
wspomnianych nośników, 
które powodują wizualny 
i estetyczny chaos, przede 
wszystkim przez nadmier-
ną i niekontrolowaną ilość 
barw, materiałów, faktur, 
rozmiarów i typów reklam. 
Przed końcem 2018 roku 
odbył się natomiast pierw-
szy etap konsultacji spo-
łecznych propozycji prze-
pisów w ramach uchwały 
krajobrazowej, w postaci 
specjalnej ankiety, w której 
udział wzięło ponad 600 
osób.

Została ona przeprowa-
dzona głównie w centrum 
miasta oraz w tych oko-
licach, gdzie w najwięk-
szym stopniu skupiają się 
wszystkie usługi i dzia-
łalności gospodarcze. Bez 
zaskoczenia, zdecydowa-
na większość responden-
tów uznała, że reklam jest 
zbyt dużo i należy podjąć 
działania w celu poprawy 
w tym zakresie estetyki 
miejskiej. Co warte odno-
towania, takie stanowisko 
wyrazili również olkuscy 
przedsiębiorcy. Dla przy-
kładu, 86% zapytanych 
osób stwierdziło, że na te-
renie Gminy Olkusz znaj-
duje się zbyt wiele reklam, 
a 88% respondentów odpo-
wiedziało, że konieczne jest 
wprowadzenie lokalnych 

przepisów dotyczących 
zasad ich umieszczania. 
Wśród największych pro-
blemów wskazano również 
chaotyczne umieszczenie 
reklam (78%) oraz ich nie-
dostosowywanie do archi-
tektury (70%).

„Opracowanie wspo-
mnianego dokumentu 
zajęło nam w sumie po-
nad 3 lata. Przeszliśmy 
bowiem długą drogę od 
zbierania danych i opi-
nii, przez konsultacje 
i dyskusje, aż do osta-
tecznego zaopiniowa-
nia i przyjęcia uchwa-
ły przez radę miejską. 
Uchwalony kodeks to 
dla mnie swego rodza-
ju narzędzie ochrony 
krajobrazu, z którego 
zamierzam korzystać 
racjonalnie i rozsądnie, 
bez szkody dla samej 
idei wprowadzenia po-
rządku oraz zasad, ja-
kie chciałbym aby obo-
wiązywały u nas m.in. 
w zakresie sytuowania 
reklam. Proszę o stoso-
wanie się do uchwały 
rady, ponieważ jest ona 
aktem prawa miejsco-
wego, a co za tym idzie, 
niedostosowanie nośni-
ków reklamowych do jej 
treści może skutkować 
naliczeniem kar pienięż-
nych oraz wydaniem de-
cyzji administracyjnej 
zobowiązującej do ich 
dostosowania lub usu-
nięcia” 

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

Po szczegółowej inwen-
taryzacji całej gminy, jej 
obszar został podzielony na 
4 strefy, w których problem 
ilości reklam i ich jakości 
jest największy. Strefą A 
został objęty obszar  krajo-
brazu historycznego i głów-
nych przestrzeni publicz-
nych. Znalazła się w niej 
część osiedli Śródmieście 
i Piaski oraz teren wokół 
zamku w Rabsztynie. Strefa 
B została natomiast ozna-
czona jako strefa wzmo-
żonej intensyfikacji ruchu 
i zainwestowania, któ-
ra koncentruje się przede 
wszystkim w obszarach ak-
tywności gospodarczej oraz 
przy głównych ciągach ko-

munikacyjnych. Objęła ona 
swoim zakresem pas o sze-
rokości 50 metrów wzdłuż 
Drogi Krajowej nr 94, Ale-
ję 1000-lecia, południowy 
odcinek ulicy Rabsztyń-
skiej, południową obwod-
nicę Olkusza, rejon ulic 
Wspólnej, Rabsztyńskiej 
i Wiejskiej, obszar pomię-
dzy ulicami Długą, Gło-
wackiego i 20 Straconych, 
rejon ulicy Korczaka i Kró-
la Kazimierza Wielkiego 
wzdłuż torów kolejowych 
do granicy strefy A, a tak-
że obszar pomiędzy gra-
nicami strefy A a granicą 
torów kolejowych wzdłuż 
ulic Żuradzkiej, Kolejowej 
i Osieckiej do ulicy Zagaje.

Strefa C dotyczy z kolei 
lokalnego krajobrazu osie-
dli miejskich oraz rejonu 
podmiejskiego i wiejskie-
go. W jej skład wchodzi ob-
szar pomiędzy granicami 
stref B i D oraz granicami 
administracyjnymi Miasta 
i Gminy Olkusz. Ostat-
nią strefę (D) stanowią 
obszary zawarte w grani-
cy Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd oraz Parku 
Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie. Strefy A i D, 
ze względu na historyczny 
i przyrodniczy charakter, 
zostały objęte najbardziej 
rygorystycznymi ustalenia-
mi. W przypadku Strefy B, 
wymogi zostały natomiast 
dostosowane do możli-
wości zareklamowania się 
i oznaczenia działalności 
na poszczególnych nieru-
chomościach. Wszystkie 
tablice i urządzenia rekla-
mowe, w tym szyldy, wy-
magają dostosowania do 
przepisów podjętej uchwa-
ły w terminie 24 miesięcy 
w przypadku strefy A i D 
oraz 36 miesięcy w przy-
padku stref B i C.

„Bardzo się cieszę, że 
Olkusz dołączył do miast 
posiadających uchwały 
krajobrazowe na swoim 
terenie. Poza poprawie-
niem estetyki i likwi-
dacją niebezpiecznych 
czy nielegalnych reklam, 
uchwała wprowadzi bo-
wiem transparentne za-
sady dla wszystkich. Da 
ona również szansę na 
czytelną reklamę dla 
mniejszych, lokalnych 
przedsiębiorców, których 

Reklamowy bałagan zniknie z Olkusza. 
Rada miejska przyjęła uchwałę krajobrazową
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nie stać na wielkoforma-
towe banery” 

- mówi nam członek Ko-
misji Rozwoju Gospo-
darczego i Gospodarki 
Miejskiej przy Radzie 
Miejskiej w Olkuszu 
Wojciech Ozdoba.

Za uchwałą w sprawie 
ustalenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie Mia-
sta i Gminy Olkusz obiek-
tów małej architektury, 
tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych 
oraz rodzajów materia-

łów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane zagło-
sowali wszyscy radni klubu 
Bezpartyjni dla Gminy Ol-
kusz (Apolinary Ćwięczek, 
Jarosław Gałka, Henryk 
Gamrat i Jerzy Kwaśniew-
ski), wszyscy radni klubu 
Porozumienie Olkuskie 
(Wacław Chłosta, Jan Ku-
charzyk i Grzegorz Tomsia) 
oraz wszyscy radni klu-
bu Wspólnie dla Olkusza 
(Jolanta Gręda, Katarzyna 
Kamionka, Ewa Kiełtyka 
i Wojciech Ozdoba). Prze-
ciwko zagłosowali nato-
miast wszyscy radni klubu 
Odnowa-Kontynuacja (Ar-
kadiusz Królewicz, Małgo-

rzata Postołek i Sebastian 
Tomsia) oraz 6 radnych 
klubu Prawo i Sprawiedli-
wość (Maria Beszterdo, 
Józef Filas, Przemysław 
Kwiatkowski, Wojciech 
Panek, Zbigniew Stach 
i Edwarda Wolska). Jeden 
radny klubu PiS (Łukasz 
Piątek) wstrzymał się z ko-
lei od głosu. Treść uchwa-
ły krajobrazowej, wraz 
z załącznikami graficzny-
mi, jest dostępna do wglą-

du w pokoju 102 Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu 
oraz na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji 
Publicznej.

Michał Pasternak

SKANUJĄC POWYŻSZY 
KOD QR MOŻNA OBEJ-
RZEĆ CAŁOŚĆ DYS-
KUSJI DOT. UCHWA-
ŁY KRAJOBRAZOWEJ

SKANUJĄĆ POWYŻSZY 
KOD QR MOŻNA ZO-
BACZYĆ PEŁNĄ TREŚĆ 
UCHWAŁY KRAJOBRA-
ZOWEJ GMINY OLKUSZ
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Stefania i Jan Wernikowe 
z podolkuskiego Osieka mają 
za sobą niezwykłą historię. 
Pani Stefania urodziła się bo-
wiem w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz, 
a Pan Jan cudem przeżył 
rzeź wołyńską. Ich wojenne 
losy doczekają się wkrót-
ce profesjonalnej � lmowej 
opowieści, jako że właśnie 
ruszyły zdjęcia do produkcji.

„Zdecydowałem się pod-
jąć pracę nad tym � lmem, 
bo powinniśmy pamiętać 
o historii, abyśmy nie mu-
sieli przeżywać jej na nowo. 
Czuję moralny obowiązek, 
aby zrobić ten dokument. 
Państwo Wernikowie to 
jedni z ostatnich świadków 
tamtych wydarzeń, takich 
ludzi jest coraz mniej. Moja 
babcia służyła u esesma-
na w Monowicach i kiedy 
byłem gotowy nagrać jej 
wspomnienia, zachorowała 
i niedługo później zmarła. 
Dlatego takie historie trze-
ba zapisywać póki czas. 
Pani Stefania i pan Jan 
przeżyli piekło, a mimo 
tego są przesympatyczny-
mi i życzliwymi ludźmi” 

- wyjaśnia czytelnikom 
Gazety Olkuskiej twór-
ca � lmu Paweł Kłoda.

Urodzona w piekle

Mama pani Stefanii, Anna 
Piekarz, została w 1944 roku 
aresztowana przez Niemców 
za nielegalne przekracza-
nie granicy i wywieziona 
do Auschwitz. Była wtedy 
w drugim miesiącu ciąży, 
a na miejscu usłyszała, że 

to lagier śmierci. Mimo ka-
tastrofalnych warunków nie 
tylko udało jej się przeżyć, 
ale także urodziła zdrowe 
dziecko. Przez dwa tygodnie 
po porodzie leżała bez sił, 
a małą Stefcią zajmo-

wały się współwięźniar-
ki. Później dziewczynka 
musiała przeżyć jeszcze 
eksperymenty medycz-
ne dr. Mengele. Kiedy 
w obliczu nadchodzącej 

Armii Czerwonej niemiec-
ka załoga opuściła obóz, 
matka pani Stefanii wyszła 
z Oświęcimia, ciągnąc na 
sznurku po śniegu odwró-
cony taboret z leżącą na nim 
córką. Kiedy ostatecznie 
pan Piekarz przywiózł żonę 

z córką do domu, sąsiedzi 
nie mogli w to uwierzyć: 

„Ludzie biegli nas zoba-
czyć, tak jakby się jakiś 
cud ukazał. Bo to był rze-
czywiście cud od Boga” 

- komentuje pani Stefania.

Ocalony z rzezi

Jan Wernik urodził się 
z kolei w kolonii Wierzbicz-
no na Wołyniu. Podczas 
ludobójstwa dokonanego 
w czasie II wojny światowej 
przez ukraińskich nacjonali-
stów, stracił z rodziny ponad 
trzydzieści osób, w tym ojca. 
W miejscu, gdzie stał 
dom Werników, jest te-
raz szczere pole. Sam pan 
Jan został cudem urato-
wany przy pomocy party-
zantów z Armii Krajowej: 

„Sąsiadka wyniosła obraz 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej, odśpiewano «Pod two-
ją obronę», a dowódca par-
tyzantów zebrał wszystkich 
mieszkańców i powiedział 
«W imię Boże, ruszamy!»” 

- wspomina wyprowadze-
nie z matni Jan Wernik.

Wydawać by się mogło, 
że tragiczna historia rzezi 
wołyńskiej jest dla ziemi ol-
kuskiej odległa. Warto jed-
nak wiedzieć, że już w 1944 
roku na zamku w Pieskowej 
Skale mieścił się sierociniec 
dla dzieci, którym udało 
się uciec przed śmiercią na 
Kresach. Przez przytułek 
(prowadzony przez Radę 
Główną Opiekuńczą, czyli 
jedną z niewielu organiza-
cji charytatywnych, której 
Niemcy pozwolili działać 
na okupowanych terenach) 
przewinęło się 360 małych, 
ale już traumatycznie do-
świadczonych Kresowia-
ków. Ponadto, do dzisiaj 
w Olkuszu i okolicach 
mieszkają osoby, których 
wojenna lub powojenna 
zawierucha rzuciła z Kre-
sów do naszej małej oj-
czyzny. Jedną z nich jest 
właśnie Jan Wernik.

Każdy może zobaczyć 
swoje nazwisko w napi-

sach końcowych

Każdy, kto chce być na bie-
żąco z postępami w produk-
cji � lmu, może śledzić stronę 
„Jan i Stefania - � lm o niezwy-
kłym małżeństwie” na Face-
booku. Znajduje się na niej 
także link do zbiórki inter-
netowej, za pośrednictwem 
której można stać się współ-
producentem dokumentu.

„Na razie ekipę i sprzęt 
opłacam z własnej kieszeni. 
Zwracałem się o wsparcie 
do różnych � rm i insty-
tucji, ale każdy teraz, co 
zrozumiałe, musi zaciskać 
pasa. Założyłem też in-
ternetową zrzutkę, gdzie 
można wesprzeć produkcję. 
Osoby, które się na to zde-
cydują, będą umieszczo-
ne w napisach końcowych 
� lmu. Od � nansowania 
zależy kiedy dokument zo-
stanie ukończony. Chciał-
bym, żeby zobaczyło go 
jak najwięcej osób, ale 
w obecnej sytuacji wiele 
konkretów będzie ustala-
nych z miesiąca na miesiąc”

- podsumowuje Paweł 
Kłoda.

Skanując powyższy kod QR 
można przejść na stronę „Jan 
i Stefania - � lm o niezwykłym 
małżeństwie”  

Skanując powyższy kod QR 
można wesprzeć produkcję 
za pomocą wspomnianej 
zbiórki internetowej

Konrad Kulig
Prezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej

Ruszyły zdjęcia do filmu 
o niezwykłym małżeństwie z Osieka
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Od równo dziesięciu 
lat, w rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego, 
w kuźni „Na Wierzbiu” 
w Żuradzie kowal-artysta 
Jacek Włodarczyk spoty-
ka się z przyjaciółmi oraz 
całą masą ludzi pozytywnie 
zakręconych, by kuć kosy 
i oprawiać je na sztorc. 

„Kto odporny na chłód, 
lubi takie klimaty i szanu-
je historię, ten znajdzie 
miejsce przy ognisku” 

- mówi Jacek Włodarczyk

 Gośćmi specjalnymi 
tego wydarzenia rokrocz-
nie są bracia Raczkowie 
z Pisarzowej koło Lima-
nowej, którzy kują kosy 

wspólnie z miejscowymi 
kowalami. W 2019 roku 
VIII Kucie Kos Bojowych 
otrzymało nawet Patro-
nat Narodowy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości.

Zeszłoroczną nowością, 
dwa tygodnie po wyda-
rzeniu w Żuradzie, był 
pokaz kucia kos bojowych 
w pięknie położonym 
wśród jurajskiego krajo-
brazu klasztorze Karme-
litów Bosych w Czernej. 
Przeorem tego klasztoru 
w XIX wieku był bowiem 
dowódca Powstania Stycz-
niowego na Litwie św. Ra-
fał Kalinowski. Eksponaty 
z nim związane znajdują 

się w przyklasztornym 
muzeum. Ekipa olkuskich 
kowali, pod kierunkiem 
Jacka Włodarczyka, dała 
dwa pokazy na klasztor-
nym dziedzińcu. Klasztor 
w Czernej, znajdujący się 
przy drodze z Olkusza do 
Krzeszowic, jest miejscem, 
w którym ogniskują się 
patriotyczne tradycje. 

Impreza poprzedzona 
jest zaciągnięciem w godzi-
nach południowych warty 
w historycznych strojach 
przy grobie powstańca 
Franciszka Opatowieckie-
go na nowym cmentarzu 
w Olkuszu oraz przy gro-
bie pułkownika Francesco 
Nullo na starym cmentarzu 
w Olkuszu. Po południu 

mają z kolei miejsce spo-
tkania kowali i rekon-
struktorów historycz-
nych, stanowiące okazję 
do zapoznania się z taj-
nikami kowalstwa oraz 
czynnościami niezbęd-
nymi do przekucia kosy 
rolniczej. Ponadto, od-
bywa się wówczas pokaz 
broni czarnoprochowej 
i kucia klingi, wieczór pie-
śni patriotyczno-powstań-
czej w wykonaniu zespołu 
ludowego, a o zmroku ta-
niec z płonącą szablą.

Kucie kos ma charak-
ter otwarty. Wieczorem 
do kuźni przybywają 
harcerze, którzy wędru-
ją szlakiem powstań-
czym z Będzina, przez 

Olkusz, do Ojcowa. Przy 
ognisku przekazują na-
tomiast proporzec po-
wstańczy grupie harcerzy 
z Olkusza i razem wyru-
szają do Ojcowa, gdzie na-
stępnego dnia odprawiana 
jest Msza św. za powstań-
ców w kościele na wodzie, 
a także odbywają się uro-
czystości rocznicowe pod 
zamkiem Ojców.

Coroczne wydarzenie 
mające miejsce w Żura-
dzie jest zatem wyjątkowe 
w skali ogólnopolskiej, 
o czym, oprócz wspomnia-
nego patronatu Prezyden-
ta RP, świadczy chociażby 
coraz wieksza liczba go-
ści zarówno z bliższej, jak 
i dalszej okolicy oraz za-

proszenia dla organiza-
torów na różne imprezy 
w całej Polsce. Można za-
tem powiedzieć, że po-
siadamy „olkuski towar 
eksportowy”. Jubileusz 
10-lecia kucia kos stanowi 
również okazję do złożenia 
życzeń dla organizatorów 
oraz zachęty do dalszego 
pozytywnego zakręcenia.

Franciszek Rozmus

Kucie Kos Powstańczych w kuźni Jacka Włodarczyka, 
czyli olkuski towar eksportowy
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Upamiętniono holokaust wolbromskich Żydów

27 stycznia przypadał 
Międzynarodowy Dzień Pa-
mięci o O� arach Holokau-
stu. Z tej okazji na cmenta-
rzu wojennym w lesie przy 
ulicy Skalskiej w Wolbro-
miu odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające holo-
kaust wolbromskich Żydów. 
Wspomniany cmentarz 
obejmuje trzy zbiorowe doły 
śmierci, do których wrzu-
cono blisko 800 ciał osób 
rozstrzelanych przez Niem-
ców w okolicznym lesie. 
Mogiły kryją szczątki za-
równo mężczyzn oraz ko-
biet, jak i dzieci.

„Spotykamy się na mogi-
łach mieszkańców Wol-
bromia pomordowanych 
przez hitlerowskiego 
okupanta. W miejscu ta-
kim jak to skupia się jak 
w soczewce wspólna histo-
ria narodów żydowskiego 
i polskiego, związanych 
ze sobą nieprzerwanie 
przez stulecia. Historia 
wspólnych lat spokojne-
go życia i koegzystencji, 
wspólnego przeżywania 
wzlotów i upadków czy 
wspólnej radości przebie-
gała aż do czasu, gdy nad 
Europą jeden człowiek 
rozpostarł czarne chmu-

ry, których konsekwencją 
była śmierć, nienawiść 
i zniszczenie. Jest to miej-
sce, które odzwiercie-
dla nasze wspólne życie 
i nasz wspólny los, jaki 
hitlerowski okupant prze-
widział dla obu narodów: 
i dla narodu żydowskiego 
i dla narodu polskiego”

 - rozpoczął Burmistrz 
Miasta i Gminy Wol-
brom Adam Zielnik.

Uroczystość, z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących w czasie 
pandemii koronawirusa, 
odbyła się na cmentarzu, 
który w ubiegłym roku 
przeszedł gruntowną re-
witalizację. Trzy zbiorowe 
mogiły, za zgodą Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej 
w Katowicach, zostały bo-
wiem pokryte grubymi 
płytami z granitu, a tak-
że wykuto nowe inskryp-
cje i częściowo odnowio-
no wcześniejsze. Olkuskie 
nadleśnictwo przeprowa-

dziło z kolei wycinkę drzew 
i krzewów zagradzających 
dojście do mogił, a Gmi-
na Wolbrom zapewniła 
odpowiednie oznakowa-
nie drogowe informujące 
o cmentarzu. Wykonano 
również nowe ogrodzenie.

Proboszcz para� i Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
w Wolbromiu ks. Włodzi-
mierz Wiecha oraz rabin 
Jakub Lewinger odmówi-
li modlitwę za zmarłych, 
a na mogiłach pomordo-
wanych złożono wieńce, 
znicze oraz symboliczne 
kamienie, czyli zgodnie 
z żydowską tradycyjną zna-

ki pamięci o zmarłych. 
W uroczystościach wzię-
li również udział m.in. 
Przewodniczący Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej 
w Katowicach Włodzi-
mierz Kac, Przewodniczący 
Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Krakowie Ta-
deusz Jakubowicz, przed-
stawiciel Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów 
w Polsce Adam Klimek, 
Dyrektor Oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie Filip Musiał czy 
Naczelnik Oddziałowego 
Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN w Kra-
kowie Maciej Korkuć.

Operację wymordowania 
ludności wolbromskiego 
getta Niemcy zorganizo-
wali we wrześniu 1942 
roku. Większość żydow-
skich mieszkańców zo-
stała wywieziona do nie-
mieckiego obozu zagłady 
w Bełżcu, a, tak jak w przy-
padku innych gett, ludzi 
starszych, chorych i nie 
nadających się do trans-
portu organizatorzy zbrod-
ni mordowali na miejscu.

źródło: Urząd Miasta 
i Gminy w Wolbromiu
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Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 3 
w Olkuszu nabrała nowego blasku

Na uczniów klas I-III 
Szkoły Podstawowej nr 
3 w Olkuszu, którzy wró-
cili niedawno do stacjo-
narnych lekcji, czeka-
ła miła niespodzianka. 
Całkowitą metamorfozę 
przeszła bowiem sala 
gimnastyczna oraz prowa-
dząca do niej przewiązka.

„Inwestycje w infra-
strukturę, przeznaczoną 
dla naszych najmłod-
szych mieszkańców, cie-
szą mnie szczególnie. Sala 
gimnastyczna wygląda 
teraz jak nowa, jako 
że stała się nowocze-
sna, estetyczna, barwna 
i przytulna. Być może to 
właśnie tutaj dorasta-
jący uczniowie zaczną 
budować swoje pierwsze 

zainteresowania sporto-
we. Wszystkim uczniom 
oraz nauczycielom, któ-
rzy wracają do szkol-
nych zajęć, życzę wielu 
sukcesów oraz zdrowia” 

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

W ramach przepro-
wadzonych prac, stary 
parkiet ze stelażem wy-
mieniono na nowocze-
sną nawierzchnię spor-
tową. Dzięki malowaniu 
sufitu i ścian oraz uzu-
pełnieniu istniejących 
ubytków tynku, sala na-
brała ponadto zupełnie 
nowych kolorów. Zaku-
piono również nowe drzwi 
i osłony na grzejniki, 
a także wyposażenie spor-

towe w postaci drabinek 
i tablic do koszykówki. 
Na dodatek do sali gim-
nastycznej prowadzi teraz 
odświeżona przewiązka. 
Wartość wszystkich ro-
bót przekroczyła 142 ty-
siące złotych, z czego aż 
110 tysięcy złotych po-
kryło pozyskane przez 
władze Gminy Olkusz 
dofinansowanie z Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 
Warto również wspo-
mnieć, że w 2017 roku 
obok Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Olkuszu wybu-
dowano kompleks boisk 
sportowych za kwotę po-
nad 1,5 miliona złotych.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu




