Olkusz-Bukowno-Bolesław-Klucze-Wolbrom-Trzyciąż

nr 9/2021 (012) 24.05.2021r.

Nakład 20 000 egzemplarzy

ISSN 2719-7352

Uroczystość Święta Pracy 1 maja na Wawelu
W obecności m.in. Ministra Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jana Tadeusza Dudy, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, Radnego Powiatu Krakowskiego Adama Ślusarczyka
oraz Prezesa PWiK w Olkuszu Alfreda Szylko po raz pierwszy odbyły
się obchody Święta Pracy w oparciu o chrześcijański i polski etos pracy.
Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia był Franciszek Rozmus z działającego przy olkuskim oddziale PTTK Klubu Historycznego „Bractwo Kopackie”
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SPR Olkusz wicemistrzem w piłce ręcznej!
SPR Olkusz pokonał SPR Gliwice 41:29 w ostatniej kolejce sezonu 2020/2021
1. Ligi kobiet w piłce ręcznej grupy B. „Srebrne Lwice” zakończyły tym samym
sezon z 38 punktami na swoim koncie, na co złożyło się 13 zwycięstw oraz
3 porażki. Lepsze od podopiecznych trenera Kamila Zawady okazały się jedynie
szczypiornistki MKS-u Karkonosze-Jelenia Góra, które przegrały w minionym
sezonie tylko raz: właśnie z olkuszankami 31:28 w listopadzie zeszłego roku.
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Podziemny Olkusz już
dostępny dla zwiedzających!
Po latach realizacji inwestycji oraz miesiącach
przygotowań do pokazania ekspozycji zwiedzającym, 22 maja Podziemny Olkusz został oficjalnie otwarty. Warto wspomnieć, że
wszystkie bilety na otwarcie trasy multimedialnej zostały wyprzedane w zaledwie trzy dni.
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Inwestycje za 17,5 miliona złotych już służą mieszkańcom Olkusza

Odebrano i przekazano
już do użytku Park „Czarna Góra”, plac przed Miejskim Ośrodkiem Kultury
oraz nową infrastrukturę
w środku budynku, a także
wokół Stawu Tomsi i przy
starym cmentarzu. Koszt
wszystkich
wykonanych
prac wyniósł aż 17,5 miliona złotych, z czego około 10
milionów pokryło pozyskane przez władze Gminy Olkusz unijne dofinansowanie.
„Mamy dziś okazję zobaczyć efekty realizacji
dwóch zadań z Gminnego Programu Rewitalizacji. Przed chwilą byliśmy
w Miejskim Ośrodku Kultury, w otoczeniu Stawu
Tomsi i na starym cmentarzu. Miejsca ta wyglądają
pięknie, z czego bardzo cieszą się mieszkańcy szukający kontaktu kulturalnego, wypoczynku czy chwili
zadumy. Teraz znajdujemy się natomiast w Parku
«Czarna Góra», który jest
prawdziwą perełką naszego miasta. Miejsce to
przyciąga bowiem zarówno tłumy sportowców, jak
i całe rodziny. Chciałbym
w tym miejscu podziękować Panu Marszałkowi
Smółce za wsparcie finansowe tych inwestycji”
- mówił Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik.
Przypominamy, że na
terenie starego cmentarza ułożone zostały kable

energetyczne, które zasiliły
oświetlenie parkowe. Na 14
słupach ustawionych przy
alejkach zostały ponadto zamontowane oprawy
oświetleniowe, a na dwóch
specjalne projektory. Aby
ułatwić zwiedzanie nekropolii, wykonano także
alejki z kamienia łupanego
oraz przeprowadzono remont kamiennych murów
cmentarnych. Po rozebraniu
najbardziej uszkodzonego
północnego muru cmentarza i wykonaniu ławy fundamentowej, wybudowany
w tym miejscu został nowy,
kamienny mur, a część kamienia z rozbiórki została
ponownie
wykorzystana
do budowy północnego
muru części prawosławnej
cmentarza oraz uzupełnień
ubytków murów w innych
miejscach. Na dodatek,
przy bocznym wejściu na
Stary Cmentarz ustawiono
tablicę z planem nekropolii, na którym zaznaczone
zostały groby zasłużonych
olkuszan oraz pomniki
- także w piśmie Braille’a.
Przy stawie na ulicy Nullo
powstały natomiast nowe
chodniki i ogrodzenie,
a także zamontowano elementy małej architektury,
takie jak ławeczki czy kosze na śmieci. W budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu przebudowano z kolei górny hol oraz
klatkę schodową. Nowe
oblicze zyskał również
plac z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem.

Wartość zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, starego cmentarza wraz z przestrzenią
publiczną na cele społeczne
w Olkuszu” wyniosła łącznie 2 754 691,05 złotych,
z czego aż 1 709 409,44 złotych (62,06%) pokryło pozyskane przez Gminę Olkusz
unijne
dofinansowanie.
„Do Olkusza trafiło obecnie ponad 10 milionów złotych ze środków europejskich i Olkusz dzięki tym
środkom widocznie się rozwija […]. Bardzo dziękuję
urzędnikom Gminy Olkusz
za pomyślny przebieg całe-

go procesu inwestycyjnego
oraz rozliczeniowego. Jest
to bowiem bardzo istotna
praca, zarówno kiedy pisze
się wniosek, jak i gdy otrzymuje on dofinansowanie, a później musi zostać
prawidłowo
rozliczony”
- dodał Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.
Koszt wszystkich wykonanych prac związanych
z remontem olkuskiego
stadionu wyniósł z kolei
14 517 044,55 złotych,
z czego aż 9 188 421,30 złotych (63,3%) pokryło unijne

dofinansowanie. Już niebawem rozpoczną się ponadto pierwsze prace związane
z budową trybun, szatni,
sanitariatów oraz miejsc
parkingowych z drogą dojazdową. Wartość tej inwestycji wyniesie kolejne
6 804 202 złote, z czego
1 529 300 złotych (22,5%)
pokryje
dofinansowanie
przekazane miastu przez
Dyrektora
Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu Marcina Żyłowskiego.
Przypominamy, że rewitalizacja „Czarnej Góry”
objęła swoim zakresem
m.in. przebudowę boiska do
piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wyposażenie
kompleksu w nowoczesne
oświetlenie w technologii
LED, przebudowę boiska
treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, budowę trzech placów zabaw,
dwóch altan i siłowni zewnętrznej oraz wykonanie
ścieżki z nawierzchnią asfaltową o długości około
1 kilometra, która będzie
mogła służyć amatorom
biegania i jazdy na rolkach.
Warto również wspomnieć,
że na terenie Parku posadzono łącznie ponad 700
sztuk drzew oraz krzewów.

Na dodatek przebudowano
urządzenia lekkoatletyczne i bieżnię, którą pokryła
certyfikowana nawierzchnia
FullPur, dzięki czemu olkuski obiekt pozwoli teraz
trenować wszystkie dyscypliny
lekkoatletyczne.

ZESKANUJ ZA POMOCĄ SMARTFONA POWYŻSZY KOD QR, ABY
OBEJRZEĆ
UROCZYSTOŚĆ ODBIORU OMAWIANYCH INWESTYCJI
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W obecności m.in. Ministra
Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego prof.
Jana Tadeusza Dudy, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Romana Piaśnika, Radnego
Powiatu Krakowskiego Adama Ślusarczyka oraz Prezesa PWiK w Olkuszu Alfreda
Szylko po raz pierwszy odbyły się obchody Święta Pracy
w oparciu o chrześcijański
i polski etos pracy. Premierowa uroczystość, która miała
miejsce w archikatedrze wawelskiej, z powodu obostrzeń
pandemicznych miała kameralny charakter.
Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia był Franciszek Rozmus z działającego przy olkuskim oddziale
PTTK Klubu Historycznego
„Bractwo Kopackie”, który
uzyskał akceptację dla tej
inicjatywy od arcybiskupa

Uroczystość Święta Pracy 1 maja na Wawelu
Marka Jędraszewskiego oraz
proboszcza
archikatedry
wawelskiej Zdzisława Sochackiego. Ponadto wsparcia udzielił też Sejmik Województwa Małopolskiego
w deklaracji przyjętej w lutym bieżącego roku. Wyjazd zorganizował natomiast
Prezes
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o. o. w Olkuszu Alfred
Szylko, który zaprosił ponadto burmistrza Romana
Piaśnika oraz przedstawicieli ZGK „Bolesław” na czele
z Dyrektorem Andrzejem
Jarząbem do wspólnego
świętowania tradycji służb
komunalnych. Uczestnicy
najpierw wraz z przewodnikiem zwiedzili katedrę,
po czym złożyli kwiaty pod
pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie odbyła się
msza święta, którą przy „Ołtarzu Ojczyzny” odprawił
biskup ordynariusz gliwicki
Jan Kopiec. Podczas nabo-

żeństwa Minister Wojciech
Kolarski odczytał na dodatek list okolicznościowy
od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do „Uczestników
pierwszomajowej mszy świętej w katedrze wawelskiej”.

Elementem tradycji pracy łączącym ziemię olkuską
z Katedrą na Wawelu jest postać spoczywającego w prezbiterium katedry kard. Zbigniewa Oleśnickiego. Był on
bowiem patronem powstałego
w niedzielę 3 maja 1446 roku
przy klasztorze oo. Augustianów w Olkuszu „Bractwa
Kopackiego”
skupiającego
gwarków, czyli średniowiecznych górników. „Bractwo”,
będąc organizacją o charakterze religijnym, świadczyło
o poczuciu tożsamości zawodowej gwarków, czyli ludzi
pracujących pod ziemią (kopiących kruszce) w olkuskich
kopalniach. Można pokusić
się nawet o stwierdzenie, że

była to pierwsza organizacja
robotnicza w Polsce.

Uczestnicy uroczystości
pokłonili się także królowi
Kazimierzowi Wielkiemu,
będącemu w powszechnej
świadomości symbolem dobrej pracy i gospodarowania
(jego sarkofag znajduje się
obok epitafium poświęconemu kardynałowi Oleśnickiemu), jak również wszystkim królom polskim, którzy
kiedyś gościli w królewskim
mieście Olkuszu. Warto
również wspomnieć o historii olkuskich wodociągów:
pierwszy historyczny zapis
o doprowadzaniu wody do
miasta drewnianymi rurami pochodzi bowiem z 1449
roku. Historia ta jest wspólną
tradycją służb komunalnych
pracujących na terenie ziemi
olkuskiej i okazją do wspólnego świętowania, a także
wiąże się z przypadającą
w tym roku 65. rocznicą
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powstania obecnego Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji w Olkuszu.

Olkuską Kongregację Kupiecką ze sztandarem z 1924
roku reprezentował Miłosz
Pałka. Obecna była ponadto delegacja „Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy”
z Prezesem Józefem Niewdaną, olkuskiego oddziału PTTK reprezentowana
przez Sekretarza Zarządu
Franciszka Rozmusa oraz
Lokalnej Grupy Działania
„Nad Białą Przemszą” z Dyrektor Barbarą Nowakowską-Mossór wraz z grupą
w historycznych kontuszach.
Piękne wota z herbem Olkusza z 1386 roku wykonała
na dodatek Joanna Matras,
która razem z mężem Karolem przyjechała w strojach
średniowiecznych mieszczan.
W strojach gwarków trzymających orła białego z wykonanymi przez Jacka Włodarczyka

kopaczkami górniczymi wystąpili z kolei Grzegorz Bożek
i Kuba Jurczyk. Prawdziwym
hitem okazał się natomiast
pochodzący z 1904 roku,
mierzący ponad sześć metrów
wysokości sztandar górniczy
z parafii w Bolesławiu,
niesiony przez górników
z ZGH „Bolesław” - czegoś
takiego jeszcze na Wawelu
nie widziano.
Inicjatywa ma charakter
otwarty dla wszystkich, którzy chcieliby świętować dzień
Święta Pracy w oparciu o narodowe tradycje i wartości
fot.
Elżbieta
Gąsiorowska i Grzegorz Goc
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W Parku „Czarna Góra” w Olkuszu stanie tężnia solankowa

Wśród kilkunastu nowych
inwestycji wprowadzonych do
budżetu Gminy Olkusz znalazła się również budowa tężni
solankowej na terenie Parku
„Czarna Góra” w Olkuszu.
Prace związane z przygotowaniem projektu budowy rozpoczną się jeszcze w tym roku.
„Jako mieszkańcy południowej Polski często
z utęsknieniem wyczekujemy możliwości wyjazdu
nad morze, by nie tylko odpocząć, ale również
uzupełnić niedobory jodu
i innych pierwiastków niezbędnych do utrzymania
dobrego zdrowia i kondycji. W ostatnim czasie
zagrożenia
koronawirusem wszyscy zaczęliśmy
ponadto zwracać jeszcze
większą uwagę na nasze
zdrowie. Budowa tężni
solankowej to odpowiedź
na coraz większe zapotrzebowanie właśnie w tym
aspekcie. Mówi się także
o możliwym dofinansowaniu w ramach wojewódzkiego programu «Mało-
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polskie Tężnie», dlatego
czekamy na ogłoszenie konkursu, by móc skorzystać
z zewnętrznych środków”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik.

Wapienne dziedzictwo
Olkusza
Olkusz, jako miejscowość
zlokalizowana na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
cieszy się niezwykle atrakcyjnymi walorami przyrody, zachęcającymi wielu turystów
do podziwiania licznych majestatycznych skał wapiennych oraz wędrówek pięknymi szlakami turystycznymi.
Jest jednak także druga strona medalu: regionalne bogactwo wapnia oddziałuje
na źródła wody pitnej, która
dostarczana jest do gospodarstw domowych mieszkańców Jury. Jego nadmiar
może prowadzić do zmniejszenia wchłaniania jodu
w przewodzie pokarmowym,
a to właśnie głównie z poży-

wieniem jest on dostarczany do naszego organizmu.
„Mieszkańcy nadmorskich
miejscowości
ewentualne niedobory jodu mogą
uzupełniać pierwiastkami
wdychanymi z powietrzem.
Stąd tak duża popularność
miejscowości wzdłuż linii
Morza Bałtyckiego, gdzie
od wielu lat wysyłamy naszych uczniów w ramach
tzw «zielonych szkół». Naturalne wapienne dziedzictwo «Srebrnego Miasta»
sprawia natomiast, że jest
ono idealnym miejscem do
budowy tężni solankowej.
Tym sposobem będziemy
mogli cieszyć się ze wspaniałych
turystycznych
walorów naszej okolicy,
a jednocześnie skorygujemy
naturę tam, gdzie przyniesie to korzyść zdrowotną
naszym
mieszkańcom”
- dodaje włodarz naszego
miasta.

Czym jest tężnia
solankowa?

Jest to budowla najczęściej drewniana, zazwyczaj
z tarniny. Pompowana w górę
tężni solanka, czyli woda
mineralna zawierająca dużą
liczbę jonów sodowych, soli
magnezowych oraz związków jodu i bromu, spada na
gałęzie, a następnie paruje.
Dzięki temu powietrze wokół tężni staje się nasycone
cennymi mikroelementami:
jodem, bromem, magnezem,
sodem, potasem czy żelazem. Wnikają one do organizmu poprzez błony śluzowe
układu oddechowego oraz
skórę. Szacuje się, że godzinna inhalacja w utworzonym
wokół tężni mikroklimacie może uzupełnić dawkę
jodu przyswajanego podczas
całodziennego wypoczynku na plaży nad morzem.
Zalety
tężni
docenią
przede wszystkim osoby
o obniżonej odporności oraz
ze schorzeniami dróg oddechowych, takimi jak nieżyt
nosa, krtani czy stanami zapalnymi zatok. Mikroklimat
pozytywnie wpływa rów-
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fot. tężnia solankowa nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie (KRKnews)

nież na osoby z zapaleniem
oskrzeli, astmą oskrzelową,
a także w profilaktyce przy
nadciśnieniu
tętniczym
i alergiach. Inhalacje oczyszczają drogi oddechowe,
co jest szczególnie ważne
w miastach, w których przekraczane są dopuszczalne normy smogu. Dzięki
uzupełnieniu
organizmu
o mikroelementy jodu poprawia się jego ogólna
kondycja, a odpowiednie
stężenie jodu w tarczycy
przyczynia się do prawidłowej regulacji hormonów
odpowiedzialnych za wzrost
i rozwój najmłodszych.

Co dalej?
Zgoda Rady Miejskiej
w Olkuszu na zaproponowane przez burmistrza zmiany
w budżecie Gminy Olkusz
była kluczowa do podjęcia kolejnych kroków, czyli
zaprojektowania i budowy
tężni. Warto nadmienić,
że jej lokalizacja, mimo iż
wstępnie wskazana na Park
„Czarna Góra”, nie jest osta-

tecznie rozstrzygnięta, bowiem władze miasta chcą
wybrać takie miejsce, które
pozwoli na wybudowanie
pełnowymiarowego obiektu.
„Poparcie radnych dla mojego wniosku oznacza, że
możemy prowadzić wiążące procedury i działania.
Trwające od kilku miesięcy przygotowania, w tym
wizje terenowe, dały nam
solidne podstawy do tego,
by dziś móc usiąść do rozmów z projektantami i wykonawcami, tak aby nowy
obiekt faktycznie przysłużył się poprawie zdrowia
naszych mieszkańców oraz
atrakcyjności Gminy Olkusz jako miejsca przyjaznego do życia. O kolejnych ustaleniach będziemy
informować na bieżąco”
- podsumowuje Roman
Piaśnik.

źródło: Urząd Miasta
i Gminy w Olkuszu
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fot. Wojciech Ozdoba

W „Dolince” na Osiedlu Młodych w Olkuszu otwarto fontannę

W „Dolince” na Osiedlu Młodych w Olkuszu
odbyła się uroczystość
otwarcia fontanny. Została ona ufundowana
przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, które
w tym roku obchodzi
jubileusz
65-lecia swojego istnienia.
„Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o. o.

w Olkuszu mają zaszczyt
przekazać Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz
Panu Romanowi Piaśnikowi fontannę w darze
mieszkańcom Srebrnego
Miasta Olkusz. Jesteśmy
przekonani, że fontanna
uatrakcyjni to wspaniałe miejsce, a pulsująca
w niej woda będzie żywą
promocją naszej pracy”
- mówił Prezes PWiK
w Olkuszu Alfred Szylko.

„W imieniu mieszkańców Olkusza, ale przede
wszystkim mieszkańców
Osiedla Młodych i Osiedla Pakuska, bardzo
serdecznie dziękuję za
ten dar olkuskich wodociągów. Zrewitalizowany teren «Dolinki» jest
bowiem bardzo przydatny dla mieszkańców,
którzy także są z tego
faktu bardzo zadowoleni. Jestem przekonany,
że nowa, piękna fontanna jeszcze bardziej
przyczyni się do spędzania wolnego czasu
właśnie w tym miejscu”
- dodał włodarz „Srebrnego Miasta”.
„Panie Prezesie, serdecznie
dziękuję
w imieniu własnym
i wszystkich moich
pracowników za dotychczasową, bardzo

dobrą
współpracę.
Jako inspektor mogę
powiedzieć, że powinniśmy pić wodę, którą mamy dostarczaną
do naszych mieszkań,
czyli tę z kranu, co
promuje obecnie cała
Unia Europejska. Raz,
że szanujemy wówczas naszą ziemię,
nie zanieczyszczając
jej ogromną ilością
plastiku, a po drugie
woda dostarczana do
naszych mieszkań jest
codziennie kontrolowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o. o.
w Olkuszu oraz dodatkowo przez inspekcję
powiatową,
dlatego
mogę
zaświadczyć,
że jej jakość jest naprawdę bardzo dobra”

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu Agata Knapik.
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ZESKANUJ ZA POMOCĄ
SMARTFONA
POWYŻSZY KOD QR,
ABY OBEJRZEĆ FILM
Z
UROCZYSTOŚCI
OTWARCIA FONTANNY

- podsumowała Dyrektor
Powiatowej
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SPR Olkusz wicemistrzem 1. Ligi kobiet w piłce ręcznej!
rwę mogła schodzić nawet
z dwucyfrową stratą. Trzy
gole szczypiornistki gościń
nieco podreperowały jednak
konto przyjezdnych, choć
i tak po dwóch kwadransach nasze szczypiornistki
prowadziły 21:12, właściwie już wtedy rozstrzygając
sprawę ostatniego w tej kampanii kompletu punktów.

DOBRZE ZNANY
SCENARIUSZ
SPR Olkusz pokonał SPR
Gliwice 41:29 w ostatniej
kolejce sezonu 2020/2021 1.
Ligi kobiet w piłce ręcznej
grupy B. „Srebrne Lwice”
zakończyły tym samym sezon z 38 punktami na swoim
koncie, na co złożyło się 13
zwycięstw oraz 3 porażki.
Lepsze od podopiecznych trenera Kamila Zawady okazały
się jedynie szczypiornistki
MKS-u Karkonosze-Jelenia
Góra, które przegrały w minionym sezonie tylko raz:
właśnie z olkuszankami 31:28
w listopadzie zeszłego roku.

OSTATNIA PROSTA
Warto zaznaczyć, że pojedynek z gliwiczankami nie
miał już dla naszych piłkarek
ręcznych większego znaczenia w kwestii zajmowanego
miejsca w tabeli. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz
wicemistrzostwo zapewniło
sobie już bowiem dwie kolejki wcześniej, ale mimo to
do ostatniego w tym sezonie
starcia przystąpiło w pełni
zmotywowane, chcąc odnieść swój trzynasty triumf
w sezonie. Z mentalnością
zwycięzców do hali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chrzanowie,
gdzie z powodu przekształcenia olkuskiej hali w Punkt
Szczepień Powszechnych olkuszanki rozgrywały swoje

ostatnie spotkania, przyjechały także gościnie, ciągle
jeszcze mające szanse na najniższy stopień podium. Jak
się jednak szybko okazało,
dla zawodniczek trenera Michała Boczka nie były to udane zawody: przyjezdne przegrały z kretesem i ostatecznie
tegoroczną rywalizację zakończyły poza wymarzoną
przez siebie pierwszą trójką.

bramki ze skrzydła rzuciła świetnie dysponowana
w ostatnich tygodniach
Paulina Łuczyk, a po dwa
trafienia zaliczyły Paula Masiuda z Magdaleną
Barczyk. Po nieco ponad
kwadransie olkuszanki miały już natomiast aż osiem
bramek przewagi (12:4)
po dublecie Pauli Masiudy
i trafieniu Oliwii Sołościuk.

IMPONUJĄCY
POCZĄTEK

PEŁNA KONTROLA

Już początkowe akcje
wskazywały na to, że podopieczne trenera Kamila Zawady mają ogromną ochotę
na efektowne zamknięcie
bardzo udanego pod względem sportowym sezonu.
Wynik meczu otworzyła
grająca nieco z przymusu na
rozegraniu Sabina Radlak:
nominalna skrzydłowa, wobec absencji poturbowanej
tydzień wcześniej w Krakowie Anny Andrzejczyk,
odpowiadała za budowanie
akcji ofensywnych i ze swoich obowiązków wywiązała
się znakomicie. Gospodynie
z zimną krwią wykorzystywały kolejne pomyłki rywalek, raz za razem wyprowadzając uwielbiane przez
siebie szybkie ataki. Dzięki
temu, po premierowych 10
minutach „Srebrne Lwice”
prowadziły już 9:3. Cztery

Gościnie momentami wydawały się być bezradne.
Oczywiście próbowały gonić
wynik, ale z ich prób niewiele wychodziło. Co więcej, wciąż nadziewały się na
kontry ze strony olkuszanek,
którym dla odmiany wychodziło naprawdę wszystko.
Można nawet zaryzykować
stwierdzenie, że ta potyczka
była najlepszą w wykonaniu
SPR-u Olkusz w tym roku.
W 22. minucie rzut karny
na bramkę zamieniła Paula
Masiuda, chwilę później kolejnego gola dołożyła Paulina Łuczyk, Oliwia Sołościuk
trafiła ze skrzydła, a Magdalena Barczyk zaliczyła udane wejście środkiem boiska
- 18:8 po 25 minutach, do tego
obroniony przez Dagmarę
Knapik rzut z linii siódmego
metra. Gdyby nie postawa
Karoliny Pytlos w końcówce,
to ekipa z Gliwic na prze-

Jeśli ktoś liczył na to, że po
zmianie stron gliwiczanki
zaczną gonić podopieczne
trenera Kamila Zawady, to
srogo się zawiódł. Co prawda przez pierwszy kwadrans
drugiej odsłony oba zespoły
grały „bramka za bramkę”,
ale w taki sposób przewaga naszych szczypiornistek
w dalszym ciągu oscylowała w granicach 8-9 trafień.
„Srebrne Lwice” grały ponadto kombinacyjnie, zdobywając gole z przeróżnych
pozycji: z koła Wiktoria
Sioła, ze skrzydła Paulina
Łuczyk, a ze środka i z rzutów karnych Paula Masiuda.
W 45. minucie SPR Olkusz
prowadził 29:21, a na placu
gry systematycznie zaczęły
meldować się zmienniczki,
jak chociażby młoda Aleksandra Zub, która swoją
obecność na parkiecie udokumentowała dwoma golami i kilkoma zagraniami,
które pozwoliły jej koleżankom również wpisać się do
sędziowskiego
protokołu.
Piłkarki z Gliwic, choć wydawało się, że robią wszystko co w ich mocy, aby choć
trochę zniwelować dystans
do olkuszanek, nie były jednak w stanie tego dokonać.
Nasze piłkarki ręczne wciąż
grały zatem swoje: Magdalena Barczyk, Paulina Łuczyk,
Oliwia Sołościuk oraz Kinga
Kasprowicz w 55. minucie

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

powiększyły przewagę do
13 bramek (38:25) i wówczas gościniom zaczęły już
puszczać nerwy. Najpierw
trzecie wykluczenie i w konsekwencji czerwoną kartkę
otrzymała bowiem Agnieszka Drażyk, a następnie czerwony kartonik bezpośrednio
za przerwanie akcji szarżującej Julii Mrozowskiej zobaczyła Paulina Kostrzewska.
Spotkanie zakończyła Aleksandra Zub, niejako symbolizując zmianę warty,
a dodatkowo kilka udanych
interwencji w bramce zaliczyła 17-letnia Emilia Januszek. Po końcowym gwizdku
po stronie gospodyń była już
tylko radość oraz łzy: radość
ze zwycięstwa i spełnienia
marzeń związanych z pozycją
w tabeli, a łzy ze wzruszenia,
że to już koniec: koniec długiego i trudnego z powodu
kontuzji i pandemii sezonu.
Taki finisz wieńczy jednak
prawdziwe dzieło, jakim jest
wicelider z Olkusza ze swoimi wiernymi kibicami zasiadającymi przed monitorami.
... a skoro o kibicach
i monitorach mowa, to
wszystkie spotkania SPR-u
Olkusz w minionym sezonie można było oglądać
na żywo na naszej stronie
na Facebooku. Po końcowym gwizdku na naszą
redakcję czekała z tej okazji niespodzianka od całej
drużyny, za którą z całego
serca pięknie dziękujemy.
„Ostatecznie runda rewanżowa okazała się dla nas
lepsza od pierwszej części
sezonu, mimo że w 2021
roku musieliśmy sobie radzić bez Pauliny Marszałek i Weroniki Gęgotek.
38 punktów to satysfakcjonujący dorobek, gwarantujący nam pewne drugie
miejsce. Jelenia Góra oka-

zała się jednak zbyt wymagającym przeciwnikiem
i sportowo Karkonosze zasłużyły na pozycję lidera”
- komentuje szkoleniowiec olkuskiej drużyny
Kamil Zawada.
„Nie tak wyobrażaliśmy
sobie to spotkanie i zakończenie sezonu. Przyjechaliśmy wygrać, nawiązać
równorzędną walkę, ale
się nie udało. Po naszej
stronie zabrakło przede
wszystkim gry w obronie.
41 straconych bramek
to coś, co jeszcze nam
się nigdy nie zdarzyło. Z reguły nasze straty nie przekraczały bowiem 30 goli, a tutaj po
raz pierwszy straciliśmy
ich tak dużo. To główny
powód naszej porażki”
- mówi z kolei trener SPR-u
Gliwice Michał Boczek.

Mi chał
zdjęcia:

Pasterna k
SPR
Olkusz
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Nowy budżet Olkusza: kolejne miliony na inwestycje i mniejsze zadłużenie
Ostatnia sesja Rady
Miejskiej w Olkuszu
przyniosła szereg bardzo dobrych informacji
dla mieszkańców Gminy Olkusz. Z inicjatywy burmistrza Romana
Piaśnika do miejskiego budżetu dopisano
bowiem nowe zadania
inwestycyjne, w wyniku czego w bieżącym
roku same wydatki majątkowe wyniosą aż 26
milionów złotych. Zaplanowano
ponadto
zwiększenie spłaty zobowiązań w postaci obligacji do 9 milionów złotych
na koniec 2021 roku.
REKLAMA

Wśród nowych
inwestycji, zaplanowanych do realizacji już od tego
roku, znalazły się
m.in.:
Budowa przedszkola
w Osieku

REKLAMA

Rozbudowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie
o część przedszkolną

Budowa miejsc parkingowych oraz ciągu
pieszo-rowerowego
wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Olkuszu
Przebudowa m.in.
ulic Przemysłowej,
Widokowej, Pięknej,
Tuwima, Zagaje, Gęsiej
oraz Nullo 23 w Olkuszu, Marii Dąbrowskiej
w Sienicznie oraz
drogi w Zawadzie
Budowa chodnika
przy ulicy Sławkowskiej
w Olkuszu
Przebudowa chodnika przy ulicy Żuradzkiej w Olkuszu
Modernizacja budynku OSP w Olkuszu
Modernizacja stacji uzdatniania wody
basenowej na terenie
Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego
„Czarna Góra”
w Olkuszu
Termomodernizacja
Przedszkola nr 5
w Olkuszu
Przebudowa boiska
w Sienicznie
Dostawa i montaż
trybun przy sztucznym
boisku w Parku „Czarna
Góra” w Olkuszu

REKLAMA
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Utwardzenie alejek
w Silver Parku
w Olkuszu
Warto
wspomnieć,
że to tylko część zadań
wprowadzonych
do budżetu w czasie
obrad. Znalazły się
w nim bowiem także nowe dotacje: dla
powiatu
olkuskiego
na przebudowę drogi
w Podgrabiu w kierunku Bogucina Dużego
oraz dla Województwa
Małopolskiego z przeznaczeniem dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Jaroszowcu. Zmiany
w budżecie zostały ponadto bardzo pozytywnie przyjęte przez
radnych,
o
czym
świadczą jednogłośne
wyniki
głosowania.

ZESKANUJ ZA POMOCĄ SMARTFONA POWYŻSZY KOD QR, ABY
OBEJRZEĆ NAGRANIE
Z OSTATNIEJ SESJI RADY
MIEJSKIEJ W OLKUSZU.

źródło: Urząd Miasta
i Gminy w Olkuszu

REKLAMA

Podziemny Olkusz już dostępny dla zwiedzających!
mennicy królewskiej, natomiast ta druga skupia się na
dziejach miasta i wybitnych
ludzi z nim związanych”

- wyjaśnia Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Po latach realizacji inwestycji oraz miesiącach
przygotowań do pokazania
ekspozycji
zwiedzającym,
22 maja Podziemny Olkusz
został oficjalnie otwarty.
Warto wspomnieć, że wszystkie bilety na otwarcie trasy
multimedialnej zostały wyprzedane w zaledwie trzy dni.
„Głównym założeniem realizowanego od 2017 roku
projektu
«Rewitalizacja
kwartału
królewskiego
w Olkuszu oraz utworzenie

multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza» było odnowienie zlokalizowanego przy samym
niszczejącego budynku starego starostwa oraz stworzenie nie jednej, a dwóch
wizytówek naszego miasta.
Mowa oczywiście o nowoczesnych
przestrzeniach
wystawienniczych zlokalizowanych w podziemiach
starostwa oraz historycznego ratusza miejskiego.
Pierwsza opowiada historię
olkuskiego górnictwa oraz

Już pierwsze minuty spędzone w Podziemnym Olkuszu wskazują na wielką
uwagę, jaką poświęcono na
stworzenie nowoczesnej ekspozycji, przy jednoczesnym
zachowaniu
zabytkowego
charakteru tej przestrzeni.
„Z jednej strony wielki
ekran prezentujący obraz
z wysokiej klasy rzutników
multimedialnych, a z drugiej wyeksponowane zabytkowe kamienne ściany podziemi ratusza czy chociażby
nowoczesne ekrany LED
obite grubymi na kilkanaście centymetrów drewnianymi belkami. Połączenie «starego» z «nowym»

w przypadku Podziemnego
Olkusza działa zaskakująco dobrze. Atrakcyjna
przestrzeń wystawiennicza
została zrealizowana przy
połączeniu
tradycyjnej
ekspozycji, nowoczesnych
technologii i oryginalnych elementów wystroju”
- wymienia wiceprezes
zarządu spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i zrealizowanie ekspozycji stałej Trias AVI
Marcin
Wojczyński.

Co czeka na zwiedzających w podziemiach ratusza? Ze względu na charakter przestrzeni, elementy
multimedialne są czymś,
co od razu rzuca się w oczy.
Na szczególną uwagę zasługuje także wyeksponowany
na zakrzywionym ekranie
film wyjaśniający tajemnice
powstania bardzo ważnego
dla Olkusza kruszcu, czyli
ołowiu. Istotnym elementem
ekspozycji są również znaleziska archeologiczne, na
jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki
oraz badań prowadzonych
w ramach projektu. W podziemiach można ponadto zobaczyć replikę astrolabium:
urządzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma
i astrologa Marcina Bylicy.
Ekspozycję ożywiają na dodatek liczne multimedia,
czyli filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe
i gry, a także instalacje i eksponaty interaktywne, w tym
makiety, modele eksponatów
czy instalacje artystyczne.

Ekspozycję
poświęconą
historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej w podziemiach starego
starostwa i kwartału królewskiego zwiedzający rozpoczynają z kolei od starannie
przygotowanej
makiety
przedstawiającej tradycyjne
techniki górnicze. Każdy, kto
odwiedzi tę część wystawy,
będzie mógł dotknąć i przekonać się jak działały dawne
urządzenia wykorzystywane do wydobycia i obróbki
kruszcu, takie jak kierat,
płuczka, śruba Archimedesa
czy tzw pater noster. Jedna
z komór piwnic poświęcona została natomiast historii
srebra od starożytności po
czasy współczesne. Zobaczyć
tam można m.in. replikę
Srebrnego Krzyża Gwarków
Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej
bazylice. Na zwiedzających
czekają także repliki pieców
stosowanych w metalurgii,
liczne eksponaty multimedialne przybliżające historię olkuskiego górnictwa
i hutnictwa oraz autentyczne
monety i inne znaleziska archeologiczne. Warto dodać,
że przed wiekami w budynkach tzw kwartału królewskiego, jakie wznosiły się
w tym miejscu, swoją siedzibę miały władze górnicze,
a na przełomie XVI i XVII
wieku działała tu królewska
mennica. Logo nowej ekspozycji, czyli stylizowana górnicza kopaczka, nawiązuje
zarówno do olkuskiego górnictwa srebra i ołowiu, jak
i historii miasta, gdyż jest ona
niezmiennym od XIV wieku
elementem herbu Olkusza.

Warto również podkreślić,
że przeprowadzona inwestycja to nie tylko przestrzeń
muzealna. Gruntowną modernizację obejmującą m.in.
wymianę dachu i odnowienie elewacji przeszedł bowiem także budynek starego
starostwa. Wnętrze obiektu
również zmieniło się nie do
poznania: wszystkie instalacje wykonano na nowo,
wzmocniono ściany i strop
budynku, a także pojawiły się
nowe klatki schodowe wraz
z windami. Wymieniono również okna i drzwi,
otynkowano i pomalowano
ściany oraz wymieniono
posadzki. Budynek spełnia tym samym obecnie
wszelkie nowoczesne standardy i jest przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób
o ograniczonej mobilności.
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