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Dlaczego basen w Parku „Czarna Góra”
w Olkuszu jest obecnie zamknięty?
Niemało emocji wywołała w ostatnim czasie decyzja władz miejskich o zamknięciu basenu w Parku „Czarna Góra” w Olkuszu
na czas trwających wakacji. Wielu mieszkańców zastanawia się
dlaczego prac remontowych nie można było przeprowadzić wcześniej, chociażby w trakcie wiosennego lockdownu. Postanowiliśmy zatem dokładnie przyjrzeć się przyczynom zamknięcia kąpieliska.

CZYTAJ DALEJ NA STR.2

Setna rocznica urodzin wybitnego
Mieczysława Karwińskiego
14 lipca minęła setna rocznica urodzin wieloletniego harcerza, żołnierza Armii Krajowej oraz znanego olkuskiego
społecznika i opiekuna miejsc pamięci Mieczysława Karwińskiego (1921-2016). Od czterech lat na Starym Cmentarzu
w Olkuszu można zobaczyć poświęconą mu tablicę pamiątkową, a nieopodal nekropolii biegnie ponadto ulica oznaczona
jego nazwiskiem. Najważniejszym jednak, co po nim zostało,
to wzór patrioty.
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Lipcowa prognoza poparcia partii politycznych w Olkuszu
Serwis lokalnapolityka.pl przygotował lipcową prognozę poparcia partii politycznych
w wybranych miastach „burmistrzowskich” w Polsce. Wśród zestawienia znalazł się m.in.
Olkusz. Jak zagłosowaliby mieszkańcy „Srebrnego Miasta”, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę?
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Niemało emocji wywołała
w ostatnim czasie decyzja
władz miejskich o zamknięciu basenu w Parku „Czarna
Góra” w Olkuszu na czas
trwających wakacji. Wielu
mieszkańców zastanawia
się dlaczego prac remontowe, których koniecznością
argumentowano taką, a nie
inną decyzję, nie można
było przeprowadzić wcześniej, chociażby w trakcie
wiosennego lockdownu. Jak
mogliśmy się ponadto przekonać przy okazji niedawnego sporu o sposób żywienia
w olkuskich przedszkolach,
tam gdzie duże emocje społeczne, tam zazwyczaj prędzej czy później pojawia się
polityka oraz chęć, mówiąc
kolokwialnie, zbicia własnego, politycznego kapitału na
emocjach mieszkańców. Postanowiliśmy zatem dokładnie przyjrzeć się przyczynom zamknięcia kąpieliska.
Na łamach lokalnej prasy pojawiło się płatne
ogłoszenie
Klubu
Radnych PiS w Radzie
Miejskiej w Olkuszu:
„Szanowny Panie Burmistrzu, zwracamy się do
Pana z apelem o uruchomienie basenu na «Czarnej Górze» w okresie wakacji 2021 z zachowaniem
zasad
bezpieczeństwa.
Pana decyzja o zamknięciu w tym roku basenu
spotyka się z szeroką krytyką i niezrozumieniem
społecznym. Mieszkańcy
naszej gminy są oburzeni.
Niezrozumienie
wywołuje również fakt,
że inne obiekty podobnego typu w ościennych
miastach będą otwarte
zgodnie z decyzją Rządu”
- grzmieli radni „Dobrej
Zmiany”.

Dlaczego basen w Parku „Czarna Góra”
w Olkuszu jest obecnie zamknięty?
Do sprawy postanowił
również ustosunkować się
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, który przestrzega,
że lokalni politycy Prawa
I Sprawiedliwości dopuścili się kolejnego aktu
populizmu i manipulacji dla osiągnięcia własnych celów politycznych
„pod płaszczykiem” troski
o sprawy mieszkańców.
„Porównują
Państwo
ponad dwudziestoletni
olkuski basen z nowymi
obiektami w sąsiednich
gminach. Niestety samo
to porównanie oznacza,
że jako radni Rady Miejskiej w Olkuszu nie zadali
sobie Państwo minimum
wysiłku, by zorientować
się, czym różnią się przygotowania do otwarcia
nowoczesnego
basenu
oraz obiektu, którym
dysponujemy. Od kilku
lat przed każdym sezonem letnim na naszym
obiekcie prowadzone były
prace remontowe. Mimo,
że z roku na rok było ich
coraz więcej, zawsze były
możliwe do wykonania
dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników
MOSiR oraz środków
finansowych. Po ustaniu zimy, które nastąpiło
w tym roku wyjątkowo
późno, okazało się, że zakres prac remontowo-naprawczych koniecznych
do wykonania jest na tyle
duży, że otwarcie basenu
w tym sezonie stało się
niemożliwe. Niezbędne
prace remontowe, które
mogą wykonać wyłącznie
wyspecjalizowane
w tym zakresie firmy,
w związku z koniecznością prowadzenia ich
w odpowiednich warunkach
atmosferycznych

OGŁOSZENIA

i w odpowiedniej kolejności, będą mogły zostać zrealizowane dopiero latem”

- przekonuje gospodarz
„Srebrnego
Miasta”.
Warto w tym miejscu
przypomnieć, że za modernizacją w tym roku stacji
uzdatniania wody basenowej jednomyślnie zagłosowali... właśnie członkowie
Klubu Radnych PiS. Tak
samo zresztą jak za budową obok kąpieliska tężni
solankowej, do czego trwają obecnie przygotowania:
teren kompleksu wizytowany jest przez potencjalnych wykonawców projektu budowlanego oraz
późniejszych prac budowlanych. Nie da się ukryć,
że ciężko wyobrazić sobie
wypoczynek na basenie
w otoczeniu przemieszczających się pracowników
firm projektowych z urządzeniami pomiarowymi.
„W opublikowanym «apelu» nie próbowali Państwo nawet rozważyć
powyższych czynników.
Państwa ignorancja jest
tym bardziej niebezpieczna, ponieważ może oznaczać, że jako radni Rady
Miejskiej nie rozumieją
Państwo
konsekwencji
głosowań, w których biorą
Państwo udział i nie znają Państwo stanu gminnej infrastruktury. Nie
można jednocześnie być
«za» realizacją inwestycji
i protestować przeciw niedogodnościom, z którymi
wiąże się jej realizacja”
- dodał burmistrz Piaśnik.
W dalszej części apelu
radni Prawa i Sprawiedliwości nawiązali natomiast
do wspomnianego na samym początku artykułu tematu żywienia w olkuskich
przedszkolach, który rozgorzał w lutym bieżącego roku:
„Mieszkańcy
obdarzyli
Pana ogromnym kredytem zaufania, którego
ponownie Pan nadużywa. W ostatnim czasie
chciał Pan wbrew rodzicom wprowadzać catering do przedszkoli”.

Przypominamy, że kwestia reorganizacji stołówek
w olkuskich przedszkolach
związana była z rosnącymi z roku na rok wydatkami na edukację. Gwoli
wyjaśnienia, samorządy
otrzymują co roku od rządu subwencję oświatową
właśnie na utrzymanie lokalnych szkół oraz zapewnienie ich prawidłowego
funkcjonowania. Z roku
na rok obserwujemy jednak niebezpieczny trend
coraz większego niedofinansowania oświaty przez
władze centralne, w wyniku czego w 2021 roku
łączny koszt związany
z
systemem
oświaty
w Gminie Olkusz wyniesie ponad 80,6 miliona złotych, podczas
gdy otrzymana na ten cel
subwencja pokryła zaledwie… 46% tej kwoty. Tym
samym samorządy w całej Polsce nie dysponują
środkami wystarczającymi do zapewniania prawidłowego funkcjonowania
szkół i są zmuszane albo
do coraz większego cięcia
kosztów w oświacie albo
do „łatania” dziur pieniędzmi, które miały być
pierwotnie przeznaczone
na lokalne inwestycje, takie jak chociażby budowy
i remonty dróg czy chodników. Catering został
już zatem wprowadzony
w wielu miastach i gminach w naszym regionie,
np. w Modlniczce, Dobczycach czy Wielkiej Wsi.
Dość znamienny wydawał się zatem wówczas
fakt, że politycznymi przeciwnikami planowanych
zmian byli m.in radni
„Dobrej Zmiany”, mówiący o umiejętności znalezienia środków w budżecie Olkusza. Groteski całej
sytuacji dodawał również
fakt, że radni PiS w wystosowanej wówczas interpelacji protestowali przeciw
likwidacji kuchni również
w szkołach podstawowych
w Olkuszu, w sytuacji, gdy
zostały one zlikwidowane
w... 2003 roku. Przedstawiciele olkuskiego magistratu nie kryli zdziwienia, że
przez ostatnie 18 lat tym
samym radnym, będącym
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na dodatek niejednokrotnie członkami gminnej
komisji oświaty, taki stan
rzeczy nie przeszkadzał.
„To przecież część z Państwa radnych robiła wiele, by nadać polityczny
ton trwającym konsultacjom, znacznie utrudniając rozmowy z rodzicami
i personelem kuchennym. Założenia dotyczące reorganizacji stołówek
przedszkolnych i sposobu
żywienia dzieci nie były
żadną decyzją burmistrza «wprowadzającą
catering do przedszkoli» lecz jedynie podstawą do dalszej dyskusji
z rodzicami celem wypracowania społecznie
akceptowalnego modelu
żywienia dzieci, zgodnego z prośbami rodziców
o możliwość uwzględnienia w żywieniu różnego
rodzaju diet wegetariańskiej, bezglutenowej czy
cukrzycowej, we współpracy z dietetykiem. Wypracowane oszczędności
miały być przeznaczone
na rozwój infrastruktury oświatowej w naszej
gminie. Nie było decyzji o likwidacji kuchni.
Ostatecznie zostało wypracowane z rodzicami wspólne stanowisko,
mimo
prowadzonych
z premedytacją zabiegów,
by zamiast partnerskich
rozmów w tej sprawie decydował polityczny konflikt. Apeluję do Państwa
radnych, by pełniąc swoją funkcję szukali Państwo porozumienia, a nie
konfliktu, licząc na to, że
przyniesie on Państwu
wizerunkową korzyść”
zaznacza
darz naszego

włomiasta.

Cała sytuacja wygląda
zatem łudząco podobnie
do tej sprzed dwóch lat,
kiedy to nastała konieczność podwyższenia opłat
za wywóz odpadów. Te
również lawinowo rosły
bowiem w całej Polsce, co
było spowodowane m.in.
63% podwyżką opłaty
środowiskowej, którą firmy wywozowe regulują
u marszałka wojewódz-

twa (zależnego od PiS),
a ponadto przepisy centralne (znów zależne od
partii rządzącej) nakazują, by opłaty od mieszkańców
finansowały
koszty wywozu śmieci
w 100%, zabraniając dopłat dla mieszkańców
z budżetu miasta, przez co
samorządy nie mają praktycznie żadnych możliwości, by opłaty za wywóz
śmieci obniżyć. Wówczas
również najgłośniej swoje oburzenie wyrażali jednak olkuscy radni
Prawa i Sprawiedliwości.
„Opublikowany
przez
Państwa «apel» dowodzi, że nie mają Państwo
skrupułów przed manipulowaniem informacją,
tak, by najlepiej służyła
ona Państwa partykularnym interesom. Czy
to postępowanie godne
prawych i sprawiedliwych? Apeluję, by w codziennej pracy naszego
samorządu Państwa zainteresowanie sprawami
gminy wykraczało poza
te chwile, które mogą
Państwu
przysporzyć
popularności. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać od swoich reprezentantów, także Radnych,
prawdziwego zaangażowania, a nie pracy na
pokaz. Już słynny twórca
psychoanalizy Zygmunt
Freud zauważył, iż «gdy
postrzeganie rzeczywistości wywołuje przykrość, wtedy poświęca
się prawdę». Nie idźcie
Państwo tą drogą. Zaklinanie rzeczywistości,
choć może przynosi tymczasowy efekt polityczny, jest w rzeczywistości
bardzo niebezpieczne”
- zakończył Roman Piaśnik.
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Dokąd płynie rzeka Baba?

fot. Wypływający z kopalni Olkusz-Pomorzany Kanał Południowy

Woda odgrywała niezwykłą rolę w historii Olkusza. Z powodu
skomplikowanej budowy geologicznej okolicznego terenu, często
bywała także nieobliczalna: rzeka Baba stała się wręcz mityczną
niszczycielką olkuskiego górnictwa. Panujący obecnie spokój
spowodowany jest odwadnianiem
kopalni
„Ol kusz-Pomorzany ”,
co doprowadziło do
opadnięcia wód powierzchniowych oraz
osuszenia obszaru około 300 km². Wszystko zacznie się jednak
zmieniać po 31 grudnia, kiedy to Zakłady
G órnicz o-Hutnicz e
„Bolesław” planują zaprzestać pompowania
wody z kopalni.

Naturalne źródła Baby
znajdują się na północny-wschód od Olkusza,
na skraju leja depresji
spowodowanego
odwodnieniem kopalni.
Z tego powodu źródła te
od dawna są wyschnięte, a woda zaczyna
płynąć dopiero dzięki rzece Witeradówce,
wpływającej do Baby
obok przejazdu przez
tory na ulicę Składową w Olkuszu z terenu
dawnej OFNE. Naturalne położenie Olkusza
powoduje również, że
źródłem wody zasilającym rzekę Babę są opady deszczu. Niestety,
oba wspomniane źródła
są niemal całkowicie
zależne od warunków
atmosferycznych. Choć
obecnie na terenie miasta woda w rzece płynie,

fot. Istniejący dzięki wodzie z rzeki Baby Zalew „Leśny Dwór”

fot. Kanał Południowy łączący się rzeką Babą

to jednak w ubiegłych
latach
wielokrotnie
można było się przekonać, iż koryto rzeki
jest kompletnie suche.
Na końcu ulicy Wspólnej, obok torów kolejowych, woda, wypompowywana z kopalni
szybem „Chrobry”, wpływa ponadto do rzeki
z Kanału „Południowego”. Dopiero tutaj
Baba, zasilana wodami
kopalnianymi, zaczyna wyglądać jak prawdziwa rzeka. Wybetonowanym
korytem
płynie dalej do Bukowna, gdzie za skrzyżowaniem ulic Reymonta
oraz Spacerowej łączy
się formalnie z rzeką
Sztołą, wypływającą ze
znajdującego się w tym
miejscu Zalewu „Le-

śny Dwór”. Napisałem
„formalnie”, ponieważ
Sztoła do tego miejsca
już dawno nie dopływa.
Obecnie rzeka mająca
swoje źródła obok znajdującej się na połuniowy-zachód od Żurady
„Kozłowej Góry”, po
przepłynięciu
około
dwóch kilometrów do
miejsca zwanego Polis, znajdującego się na
południe od obecnego
Domu Seniora „Leśna
Polana”, całkowicie zanika bowiem w ziemi.
Jest to spowodowane
drenażem wód wynikającym z obniżenia
terenu po eksploatacji
kopalni
piasku
„Szczakowa” pomiędzy
Bukownem i Borem
Biskupim.
Głębokie
wyrobisko
powodu-

je bowiem obciąganie okolicznych wód
gruntowych.
Tymczasem poziom wody
w
Zalewie
„Leśny
Dwór” utrzymuje się
dzięki wodzie dostarczanej
rurociągiem
z rzeki Baby, po czym
woda ta z powrotem
wpływa do Baby, nadając jej nazwę Sztoła. Trzeba przyznać, że
jest to dość niezwykły
mechanizm. Od tego
miejsca zaczyna się
pełna meandrów Dolina Sztoły, będąca chyba
najbardziej
urokliwą
częścią Bukowna. Po
następnych 12 kilometrach „Baba zwana
Sztołą” łączy się natomiast z Białą Przemszą.
Niestety, liczne atrakcje, takie jak chociażby

fot. Rzeka Sztoła z Żurady płynie tylko przez 2 kilometry
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spływ kajakowy, już za
rok mogą stać się niedostępne. Niemal cała
woda płynąca w Babie,
a następnie w Sztole, jest
bowiem obecnie wypompowywana z kopalni. Na to, by natura powróciła do równowagi
i odbudowały się naturalne źródła wody
w rzekach, potrzeba będzie kilku lub
nawet kilkunastu lat
- obecnie nie jest możliwe przewidzieć ile
dokładnie to potrwa.
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Setna rocznica urodzin wybitnego olkuszanina
- ostatni wywiad z Mieczysławem Karwińskim
Dorosłość przyszła
w jednej chwili

Kiedy 1 września 1939
roku wybuchła wojna,
Mieczysław
Karwiński, jako harcerz, ochotniczo służył w obronie
przeciwlotniczej, będąc
członkiem
posterunku
obserwacyjno-meldunkowego na Pomorskiej
Górze w Olkuszu. Wraz
z wojskiem wycofał się
na wschód, gdzie zastała go agresja sowiecka.

14 lipca minęła setna rocznica urodzin wieloletniego
harcerza, żołnierza Armii
Krajowej oraz znanego
olkuskiego
społecznika
i opiekuna miejsc pamięci
Mieczysława Karwińskiego
(1921-2016). Od czterech
lat na Starym Cmentarzu
w Olkuszu można zobaczyć
poświęconą mu tablicę
pamiątkową, a nieopodal
nekropolii biegnie ponadto ulica oznaczona jego
nazwiskiem. Najważniejszym jednak, co po nim zostało, to wzór patrioty, jaki
swoją osobą wyznaczył: do
końca życia utrzymywał
kontakt z młodzieżą, przekazując, z perspektywy
swojego prawie wiekowego doświadczenia, cenne
wskazówki. Zachęcamy do
lektury przesłania, jakie
wyłania się z cyklu wywiadów przeprowadzonych
z nim pod koniec jego życia.
Mieczysław
Karwiński
urodził się w Olkuszu tuż
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Od
1929 roku aż do końca
swojego życia był harcerzem. W 1939 roku, jako
ochotnik,
uczestniczył
w kampanii wrześniowej

i był świadkiem pierwszego zestrzelenia niemieckich samolotów podczas
II wojny światowej. Już
jesienią tego roku zaangażował się w konspirację
niepodległościową. W Armii Krajowej walczył pod
pseudonimem
„Orlik”.
Po wojnie ukończył natomiast studia na Wydziale
Rolniczo-Leśnym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie pracował
m.in. w spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz
w Biurze Planowania Przestrzennego w Olkuszu. Był
również pomysłodawcą
odbudowy olkuskiej baszty oraz poświęcił się opiece nad zabytkowym Starym Cmentarzem. Był na
dodatek fundatorem m.in.
Piety Katyńskiej, działał w
PTTK, Klubie Inteligencji
Katolickiej, Towarzystwie
Przyjaciół Ziemi Olkuskiej oraz Światowym
Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Za swoją działalność został odznaczony
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym Krzyżem
Zasługi czy Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz „Cordis Nobilis”.

„Po wkroczeniu 17 września Armii Czerwonej
usłyszeliśmy
rozkaz
«Każdy z was jest dowódcą dla siebie». Co
mieliśmy właściwie robić? Popłakaliśmy się
wszyscy bardzo mocno. Zdawaliśmy sobie
sprawę, że to właściwie
koniec, że zawalił się
cały nasz dotychczasowy świat. W takich
momentach
człowiek
z pętaka, ze szczeniaka, stawał się dorosłym
człowiekiem. To trwało
bardzo krótko, tak jakbyśmy weszli do pokoju
jako kupa gówniarzy,
a wyszli jako dorośli ludzie, doświadczeni życiowo bardzo poważnie”.

Czego powinniśmy się
uczyć?
„Pod koniec września byłem z powrotem w domu.
28-go, czy 29-go września
wróciłem, a 30-go już byłem w konspiracji tutaj,
w Olkuszu. Natychmiast
po wkroczeniu Niemców
zaczęły się wszędzie tworzyć niezależnie od siebie
tysiące małych komórek.
Ten okres był świetną
lekcją organizacji. My,
Polacy nigdy umiejętności organizacyjnych
nie mieliśmy. Odwrotnie
niż Niemcy, Niemcy to
zawsze prawidłowo, planowo i tak dalej. A my?
Kawaleria, jazda, hurra
i na wroga. Zaczynał się
okres «czarnej roboty»
podziemnej i okazało

się, że jesteśmy zdolnym
narodem, który bardzo
szybko nauczył się konspiracji. Całe państwo
weszło pod ziemię, było
sądownictwo, było szkolnictwo. Polska konspiracja była największa
w Europie. Nie było państwa, a była czterystutysięczna armia, bo AK
liczyło pod koniec wojny
właśnie 400 tysięcy ludzi.
My się nie mamy czego wstydzić, natomiast
mamy jedną naukę. Myśmy się powinni uczyć
roboty organizacyjnej,
pracy
organicznej”.

Mieczysław
Karwiński od pierwszych do
ostatnich dni okupacji
niemieckiej był zaangażowany w podziemie niepodległościowe, jako żołnierz Obwodu Olkusz AK
krypt. Olga. Pomimo, że
nie sposób odmówić jego
działaniom poświęcenia,
jego wypowiedzi o swoich dokonaniach zawsze
cechowała
skromność.
„Ja nie byłem żadnym
wielkim wodzem. Byłem
przecież za młody. Ja to
robiłem dlatego, że tak
należało, po prostu tak
byliśmy wychowani. Słuchajcie, wszystko można
powiedzieć złego, takiego, czy innego o każdym
z ustrojów, także o naszym przedwojennym,
ale jedno, co wtedy na
pewno się udało, to piękne wychowanie młodzieży. Ja byłem pierwszym
rocznikiem urodzonym
w tej właściwie wolnej
Polsce, gdyż w 1920 roku
jeszcze bolszewicy stali
pod Warszawą, a ja urodziłem się w 1921 roku.
Myśmy bardzo głęboko te
rzeczy przeżywali, zupełnie inaczej, niż dzisiaj.
Myśmy mieli te korzenie
narodowo-religijne. Dzisiaj religijne to tak trochę z przyzwyczajenia,
to jest pewna tradycja,
że chodzi się do kościoła.
Natomiast te narodowe,
patriotyczne, to wyda-
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je mi się, że są zupełnie
poza zainteresowaniami
młodzieży. Ich patriotyzm ambicjonalnie wyżywa się w sporcie, bo
my w sporcie jesteśmy
cholernie patriotyczni”.

Czym jest bohaterstwo?
„Wszyscy robiliśmy wiele rzeczy ze strachem.
To nie jest prawda, że są
tacy wielcy bohaterowie
i się nie boją. Każdy
z nas się boi, tylko tam
gdzieś po cichutku, do
środka, ale każdy z nas
się boi, bo każdemu
życie miłe. Gdybyśmy
się nie bali, to nie byłoby bohaterstwa. Bohaterstwo jest bowiem
wtedy, kiedy się boisz,
a mimo wszystko to
zrobisz, bo musisz walczyć z samym sobą i ze
swoim strachem. Jeżeli
natomiast się nie boisz,
to znaczy, że nie masz
świadomości
niebezpieczeństwa, tak jak
dziecko bawiące się zapałkami. Ale wtedy to
nie jest bohaterstwo”.

Co dostaje się za
darmo, tego się nie
szanuje
„Młodzież powinna być
świadoma, że mamy
wielką wartość w postaci niepodległości. Pokolenia za to ginęły... Nam
się nie wolno dzielić
w Polsce! My musimy
stanowić jedno. Tak
się zahaczyć, żeby nie
dało się nas rozłączyć,
bo każdy wróg przede
wszystkim będzie chciał
nas rozmiękczyć i rozerwać. Dzisiaj jesteśmy
w środku, jesteśmy w Europie i mamy przyjaciół,
ale świat jest zmienny
i z tych przyjaciół
za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat mogą
być wrogowie. Słuchajcie, nam nie wolno teraz myśleć tylko jak to
dobrze gdzieś pojechać
za granicę, jak spędzić
wakacje czy jaki mieć

dobry ubaw. To wszystko oczywiście jest dobre,
to wszystko jest dla młodzieży i ja uważam, że
to jest nawet potrzebne
i niezbędne, tylko nam
nie wolno stracić świadomości tego, za jaką
cenę myśmy tę niepodległość uzyskali. Bo to,
co przychodzi za darmo, tego się nie szanuje. Natomiast szanuje
się to, za cośmy, jak to
się mówi, drogo i ciężko zapłacili. A myśmy
zapłacili bardzo drogo
za naszą niepodległość”.

Nagranie
powyższego wywiadu z Mieczysławem
Karwińskim
można obejrzeć skanując za pomocą smartfona poniższy kod QR

Na kanale „Armia Krajowa Olkusz” w serwisie YouTube dostępne są
również inne wywiady,
w których najstarsi olkuszanie opowiadają o dawnych czasach. Jeśli mają
Państwo ponadto interesujące
wspomnienia
związane z ziemią olkuską lub ktoś z Państwa
rodziny chciałby opowiedzieć ciekawą historię
sprzed lat, to serdecznie
zachęcamy do kontaktu!

Konrad
Kulig
Prezes olkuskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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Jak maturzyści z powiatu olkuskiego poradzili sobie z tegorocznym egzaminem dojrzałości?

Maturę w powiecie olkuskim zdało
w tym roku 84,2% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (blisko
90% liceów oraz 76,1%
techników), co jest dobrym wynikiem zarówno w stosunku do wyniku ogólnopolskiego
(74,5%), jak i małopolskiego (78,1%). Najwyższym odsetkiem ponownie może pochwalić
się I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu,
w którym egzamin dojrzałości zdało aż 95,2%
osób. Najgorzej wypadło natomiast Technikum w Zespole Szkół
w Wolbromiu, w którym z maturą poradził
sobie co drugi uczeń.

Naszym
uczniom
udało się także podwyższyć wynik z ubiegłego roku, który wyniósł wówczas 80,8%.
Do egzaminu dojrzałości zdecydowało się
przystąpić 734 spośród 789 abiturientów (odpowiednio 718
i 799 w ubiegłym roku):
w pierwszym terminie
udało się go zdać 618
osobom (580 przed
rokiem), do poprawki
w sierpniu będzie mogło podejść 90 osób
(103 rok temu), a matury z więcej niż jednego przedmiotu, co
oznacza
definitywne
„oblanie”, nie zdało 27
uczniów (w stosunku
do 35 w roku 2020).

Spośród poszczególnych szkół najlepiej
tradycyjnie wypadło
I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu,
gdzie maturę zdało
160 na 168 osób, co
dało aż 95,2%. Popularnemu „Kazikowi”
udało się ponadto poprawić wynik sprzed
roku, kiedy to egzamin
dojrzałości pomyślnie
napisały 192 na 204
osoby, co stanowiło 94,1%. Na drugim
miejscu uplasowało się
natomiast IV Liceum
Ogólnokształcące
w Olkuszu, gdzie maturę zdało 187 na 199
osób, a więc niespełna 94% (odpowiednio
149 na 163 osoby, czyli

91,4% przed rokiem).
Ostatnie miejsce na
podium
przypadło
z kolei „Mechanikowi”, który również
może pochwalić się
bardzo dobrym wynikiem, wynoszącym
niemal 93%: egzamin
dojrzałości w Technikum nr 1 w Olkuszu w pierwszym terminie zdało 106 na
114 osób (odpowiednio 87,6%, 85 na 97
osób w roku 2020).
Na kolejnych pozycjach
uplasowały
się: Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół w Wolbromiu
(26 na 37 osób, 70,3%
w stosunku do 24 na
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40 osób, 60% przed rokiem), olkuski „Ekonomik” (73 na 104 osoby,
70,2% w stosunku do 62
na 100 osób, 62% przed
rokiem), II Liceum
Ogólnokształcące w Olkuszu (38 na 58 osób,
65,5% w stosunku do
44 na 52 osoby, 84,6%
przed rokiem) oraz olkuska
„Budowlanka”
(15 na 28 osób, 53,6%
w stosunku do 14 na
43 osoby, 32,5% przed
rokiem). Na ostatnim
miejscu uplasowało się
natomiast Technikum
w Zespole Szkół w Wolbromiu, gdzie egzamin
dojrzałości zdało 13 na
26 osób, a więc rowno
50% (10 na 19 osób,
czyli 52% w roku 2020).

Redakcja Gazety
Olkuskiej serdecznie gratuluje wszystkim absolwentom,
którzy zdali maturę
w pierwszym terminie, jednocześnie
życząc
powodzenia wszystkim tym,
którzy egzamin dojrzałości będą poprawiać w sierpniu.

M i c h ał

Paster n a k
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Lipcowa prognoza poparcia partii politycznych w Olkuszu
wałby się następująco
(w nawiasach zmiany od ostatnich wyborów parlamentarnych):

Konfederacja - 1 (bez
zmian)

Polska 2050 - 115
(+115)

Lewica - 1 (-1)

Konfederacja - 40
(+29)
Lewica - 29 (-20)

niezdecydowanych, w nawiasach podane są zmiany
w porównaniu do wyników
ostatnich wyborów parlamentarnych w Olkuszu):

Konfederacja
- 9,77% (+2,38)

Prawo i Sprawiedliwość - 34,17% (-11,11%)

Pod progiem wyborczym znalazłoby się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe, na które
głos oddałoby 3,86%
mieszkańców
(-5,64%)
oraz Agrounia (nie wystawiła list). Ogólno-

Polska 2050 - 22,73%
(nie wystawiła list)
Koalicja Obywatelska
- 17,98% (-7,85%)

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz

Lewica - 8,52%
(-3,17%)

polski ruch rolników,
znany ze strajków w postaci blokad dróg, mógłby liczyć na poparcie
rzędu 2,26% (nie kandydowała). Inne ugrupowania zdobyłyby z kolei
łącznie 0,72%.
Według
internetowego kalkulatora Drastus, przy takich wynikach rozkład mandatów
w Sejmie RP kształto-

Koalicja Obywatelska
- 3 (-1)

Prawo i Sprawiedliwość - 190 (-45)

Koalicja Obywatelska
- 85 (-49)

Serwis lokalnapolityka.
pl przygotował lipcową
prognozę poparcia partii
politycznych w wybranych
miastach „burmistrzowskich” w Polsce. Wśród zestawienia znalazł się m.in.
Olkusz. Według opracowania, gdyby wybory
parlamentarne
odbyły
się w najbliższą niedzielę, mieszkańcy „Srebrnego Miasta” zagłosowaliby następująco (bez

Polska 2050 - 4 (+4)

Żadna opcja nie zdobyłaby zatem samodzielnej
większości, czyli 231 mandatów. Według tego samego kalkulatora, przy takich
wynikach rozkład mandatów w naszym okręgu
wyborczym (nr 13, obejmującym Kraków oraz
powiaty krakowski, olkuski i miechowski) kształtowałby się natomiast następująco (w nawiasach
zmiany od ostatnich wyborów parlamentarnych):
Prawo i Sprawiedliwość - 5 (-1)

Gdyby uwzględnić powyższe zmiany w wynikach
ostatnich wyborów parlamentarnych, w Sejmie
RP nie znaleźliby się Elżbieta Duda z KW Prawo
i Sprawiedliwość, Aleksander Miszalski z KKW
Koalicja Obywatelska PO.
NiPL Zieloni, Daria Gosek-Popiołek z KW Sojusz
Lewicy
Demokratycznej oraz Agnieszka Ścigaj
z KW Polskie Stronnictwo
Ludowe (obecnie przewodnicząca Koła Poselskiego Polskie Sprawy).

Mic h ał

Pasterna k

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.
308 w dniach od 19.07.2021r. do 08.08.2021r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
- działki nr ew. gr. 60/9, 60/11 obręb Żurada w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz
elektroenertegyczny,
- działki nr ew. gr. 680 obręb Witeradów w celu umieszczenia
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale
Drogowo - Inwestycyjnym w godz. 8:00-16:00
(pn), 7:00-15:00 (wt-pt) (pok. nr 308) lub pod
numerem telefonu (032) 626-01-58.
REKLAMA

REKLAMA
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#DziejeSięWSłowiku: Podsumowanie sezonu
Tegoroczna
piłkarska runda wiosenna
była niezwykle krótka.
Z powodu pandemii zarówno amatorskie, jak
i młodzieżowe rozgrywki ruszyły bowiem
z miesięcznym opóźnieniem. Na dodatek, kiedy
zawodnicy wrócili już
na boiska, to kalendarz
spotkań zrobił się tak
napięty, że na przestrzeni ośmiu tygodni należało rozegrać połowę
sezonu. Najważniejsze
jednak, że po wznowieniu zmagań udało się
je zakończyć zgodnie
z wyznaczonymi terminami oraz wyłonić mistrzów i spadkowiczów.

o punkty okazał się
OKS Słowik. W minionych tygodniach klub
o żółto-niebieskich barwach
reprezentowały
bowiem cztery zespoły,
a trzy kolejne regularnie mierzyły się z konkurencją w turniejach,
zbierając niezbędne na
początku sportowej drogi doświadczenie. Jakie
to były tygodnie dla Słowików? Zdecydowanie
można powiedzieć, że
dobre, gdyż wszystkie
ekipy grające o punkty
prezentowały poziom,
który zapewnił im byt
w tabelach pierwszych
i drugich lig krakowskich na kolejny sezon.

Nie po raz pierwszy liderem w Olkuszu
pod względem ilości
drużyn rywalizujących

Najtrudniej mieli najstarsi zawodnicy. Juniorzy Młodsi w 1. Lidze
musieli bowiem uznać

wyższość większości rywali, ale efektowne zwycięstwo nad Krakusem
Nowa Huta wystarczyło
do pozostania na zapleczu Ligi Małopolskiej.
Zdecydowanie więcej
radości swoim trenerom i kibicom dostarczyli natomiast Trampkarze: drużyna do lat
15, która także występowała wiosną w 1. Lidze,
ostatecznie uplasowała
się na najniższym stopniu podium, przegrywając walkę o szczyt
tabeli jedynie ze zdecydowanie najmocniejszymi w całej stawce
Siemachą-Progresem
Kraków oraz Pogonią Kraków. Olkuszanie wyprzedzili jednak
m.in. swojego lokalnego przeciwnika WAP
Wolbrom oraz Zieleń-

czankę, Krakusa Nowa
Huta i inne krakowskie
zespoły, takie jak Prokocim czy Tramwaj.
Jeszcze wyżej, bo na
drugich miejscach, wiosenne zmagania zakończyli Młodzicy. Starsza drużyna do lat 13
w walce o pierwszoligowe mistrzostwo musiała
uznać wyższość jedynie
Pogoni Kraków, która
w ciągu całej kampanii
była bezbłędna. Podopiecznym
trenerów
Piotra Wesołowskiego
oraz Tomasza Synowskiego przytrafił się
jeszcze remis z PAPN
Kraków, ale z pozostałych
pojedynków
olkuszanie wyszli już
zwycięsko, pokonując
solidarnie po 5:1 zawsze
groźnych krakowskich
rywali, czyli Hutnika
oraz Siemachę-Progres.
Również drugie miejsce, tyle że w młodszej
grupie wiekowej do lat
12, w ramach 2. Ligi
zajęli Młodzicy Młodsi.
Zespół Artura Kasprzyka zakończył ponadto
sezon z taką samą ilością punktów co lider
Wiślacka Szkoła Futbolu, z tym, że zwycięsko
z bezpośredniego meczu wyszli „Wiślacy”. To
jedno jedyne potknięcie
sprawiło jednak, że olkuszanie szansy awansu
do 1. Ligi w roli faworytów będą musieli szukać
w następnym sezonie.
Oprócz czterech ligowych zespołów, w ol-

kuskim Słowiku lekcje
futbolu przez cały tydzień pobierają również
najmłodsi adepci ulubionej w Polsce dyscypliny sportowej. Grupy
Orlików, Skrzatów oraz
Żaków swoje umiejętności szlifują w trakcie zajęć, sparingów,
a także turniejów towarzyskich, gdzie przychodzi im się mierzyć
z uznanymi w środowisku piłkarskim drużynami. Właśnie z myślą
o stawiających pierwsze kroki w futbolowym
świecie
zawodnikach
w czerwcu na stadionie w Parku „Czarna
Góra” w Olkuszu odbyły się dwa duże turnieje, którym patronował Urząd Miasta
i Gminy w Olkuszu wraz
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Olkuszu. Patronat
medialny nad tymi
wydarzeniami
objęła
z kolei Gazeta Olkuska.
Warto również wspomnieć, że Olkuski Klub
Sportowy Słowik obchodził przed rokiem
10-lecie swojego istnienia. Z powodu pandemii jubileusz ten trzeba
było jednak przełożyć
i jeśli nic nie pokrzyżuje planów klubowym
działaczom, to uroczysta gala odbędzie się
na początku września.
Do tego czasu powód
do dumy i świętowania powinien być jeszcze jeden, ponieważ
Słowik od przyszłego

sezonu będzie mógł
się pochwalić kolejną drużyną - tym razem już dorosłą, która
wraz z końcem wakacji rozpocznie zmagania o punkty w Klasie B. Chętni do gry
w
żółto-niebieskich
barwach proszeni są
o kontakt pod numerem
telefonu 517 954 474.
„Słowik to nie tylko
klub, to prawdziwa,
futbolowa
rodzina.
Prowadzimy zajęcia
w każdej kategorii
wiekowej,
tworząc
grupy naborowe nawet dla czterolatków. Pracujemy na
przyszłość
naszych
podopiecznych
w gronie prawdziwych
pasjonatów i to na
pewno pomaga nam
w osiąganiu kolejnych celów. Sporo
już za nami, ale jeszcze więcej wyzwań
dopiero nas czeka.
Tworzymy ambitny
projekt, w którym nie
boimy się wyzwań.
To jest naszą siłą”
- komentuje założyciel i zarazem prezes
OKS-u Rafał Pięta.

Jan Sarecki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z.o.o. w Olkuszu
W związku z nabyciem budynku biurowego dawnej
BURSY (internatu) przy ul. Bylicy 1,
informuje zainteresowanych że posiada do wynajęcia
pomieszczenia biurowe o różnych powierzchniach
wyposażone w media
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 695 886 885 lub osobisty
w siedzibie ﬁrm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
REKLAMA
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Dofinansowania na remont ulic Przemysłowej i Orzeszkowej w Olkuszu
Blisko 3,2 miliona złotych
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
pozyskały władze Gminy
Olkusz na przebudowę ulic
Przemysłowej oraz Elizy
Orzeszkowej w Olkuszu.
Całkowity koszt obu inwestycji wynosi natomiast
ponad 4,6 miliona złotych.

kaszem Kmitą sprawia,
że nasze inicjatywy uzyskują znaczące wsparcie finansowe, za które
w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję”

postojowe oraz oświetlenie. Całkowity koszt tej
inwestycji wyniesie 3 174
983,51 złote, z czego 2 169
948,04 złotych pokryje pozyskane dofinansowanie.

- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

„Są to niezwykle potrzebne olkuszanom inwestycje. Kontynuacja
remontu ulicy Orzeszkowej z pewnością ucieszy bowiem liczne grono
mieszkańców
Osiedla
Młodych, a przebudowa ulicy Przemysłowej
znacznie usprawni dojazd do przedsiębiorstw.
Dobra
współpraca
z Panem Wojewodą Łu-

Realizacja obu zadań
rozpocznie się jeszcze
w tym roku. Przebudowa ulicy Przemysłowej na
odcinku o długości ponad
400 metrów będzie polegała przede wszystkim
na wykonaniu prac kanalizacyjnych
związanych
z odwodnieniem terenu
oraz budową nowej nawierzchni. Powstanie także nowy chodnik, miejsca

Prace kanalizacyjne poprzedzą również budowę nowej jedni na ulicy
Orzeszkowej. Przebudowany zostanie ponadto chodnik oraz miejsca
postojowe. Koszt tego
remontu oscyluje z kolei na kwotę 1 485 935,22
złotych, z czego 1 015
843,75 złote pokryje pozyskane dofinansowanie.

KINO ZBYSZEK W LIPCU
Bilety: http://kino.olkusz.pl

09.07. – 20.07. godz. 19:00 - Szybcy i
Wściekli 9
16.07. – 20.07. godz. 17:00 Elfinki
(2D/dubbing)
23.07. 26.07. 27.07. godz. 17:00 Mustang z
Dzikiej Doliny: Droga do Wolności (2D/dubbing)
24.07. 25.07. godz. 15:00 Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do
Wolności (2D/dubbing)
23.07. 26.07. 27.07. godz. 19:00 Czarna Wdowa (dubbing) (2D/
dubbing)
24.07. 25.07. godz. 17:00 Czarna Wdowa (dubbing) (2D/napisy)
30.07. – 03.08. godz. 17:00 Kosmiczny mecz: Nowa era (2D/dubbing)
30.07. – 03.08. godz. 19:00 Jeden gniewny człowiek (2D/napisy)

KINO PLENEROWE
16.07 godz. 21.00 Rynek Olkusz „Chłopaki nie płaczą”
30.07 godz. 21.00 Plac za Domem Kultury „Miś”
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Jak Olkusz będzie wyglądał za 100 lat, czyli Srebrna Kapsuła Czasu
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ogłosiła konkurs plastyczno-literacki pod hasłem
“Moja wizja Olkusza za 100
lat”. Prace laureatów zostaną umieszczone w prawdziwej kapsule czasu. Patronat
medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

Co należy przygotować?

w Olkuszu z dopiskiem
„Srebrna Kapsuła Czasu”,
lub przesłać na adres mailowy wypozyczalnia-dzieci@
biblioteka.olkusz.pl wpisując
w tytule „Srebrna Kapsuła Czasu, *imię i nazwisko
uczestnika*” do 31 sierpnia. Regulamin konkursu
oraz wszystkie potrzebne
załączniki można znaleźć
skanując za pomocą smartfona poniższy kod QR:

Pracę literacką - esej lub
wiersz o objętości nieprzekraczającej 8 000 znaków
włącznie ze spacjami maszynopisu albo 6 stron rękopisu
Pracę plastyczną - wykonaną w formacie A4 techniką:
- uczestnicy do lat 6: kredki
lub farby
- uczestnicy do lat 10: pastele
- uczestnicy do lat 15: kolaż
- uczestnicy od lat 15: grafika komputerowa
Pracę plastyczno-literacką połączenie tekstu z obrazem,
np. z grafiką komputerową
Wykonane
prace
należy opisać i dostarczyć wraz
z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym osobiście do
budynku biblioteki, wysłać
na adres ul. Fr. Nullo 29B
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
redakcja@gazetaolkuska.pl
tel. 725 933 555
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