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Zagrali „Śladami Antoniego Kocjana” Inwestycje drogowe w Gminie Olkusz
21 sierpnia w Rabsztynie odbyła się gra terenowa „Śladami Antoniego Kocjana”. W jej ramach około siedemdziesięciu śmiałków miało do wykonania zadania
związane z biografią „olkuszanina, który wygrał II wojnę światową”. Wydarzenie,
łączące rozrywkę z nauką, zorganizowało olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.

Dobiegły końca prace związane przebudową ulic Słowackiego, Nullo, Widokowej, Polne Wzgórze oraz Sosnowej w Olkuszu, a także drogi w Zawadzie,
Zimnodole, Osieku i Gorenicach. Mieszkańcy mogą ponadto korzystać już
z nowego parkingu z chodnikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu oraz schodów obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu.
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Żurada - pierwsze polskie zwycięstwo podczas
II wojny światowej
Zestrzelenie nad Żuradą 1 września 1939 roku
dwóch niemieckich samolotów Dornier Do 17E
przez Władysława Gnysia było pierwszym zwycięstwem lotniczym nad niemiecką Luftwaffe
w czasie II wojny światowej.
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Zagrali „Śladami Antoniego Kocjana”

21 sierpnia w Rabsztynie
odbyła się gra terenowa „Śladami Antoniego Kocjana”.
W jej ramach około siedemdziesięciu śmiałków miało do
wykonania zadania związane
z biografią „olkuszanina,
który wygrał II wojnę światową”. Wydarzenie, łączące
rozrywkę z nauką, zorganizowało olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.
Olkuszanin Antoni Kocjan zasłynął jako najwybitniejszy
przedwojenny
konstruktor szybowcowy
oraz szef wywiadu lotniczego Armii Krajowej, zajmujący się rozpracowaniem tajnej broni Hitlera:
pocisków V-1 i rakiet V-2.
Gra terenowa w Rabsztynie
była okazją do przybliżenia również mniej znanych
epizodów z jego życia, takich jak chociażby fakt, że
tydzień po swoich osiemnastych urodzinach Kocjan

zaciągnął się na ochotnika
do wojska. Warto zaznaczyć, że był to 1920 rok
i kulminacyjny czas wojny polsko-bolszewickietj.

Rywalizacja pod okiem
rekonstruktorów
Gra rozpoczęła się pod
Chatą Kocjana, czyli zrekonstruowanym z wykorzystaniem oryginalnych elementów domem rodzinnym
słynnego
konstruktora.
Pierwsze zadanie dotyczyło dzieciństwa Antoniego
Kocjana i wymagało znajomości sprzętów używanych
w dawnym gospodarstwie.
Kolejne przystanki przybliżyły natomiast uczestnikom
służbę wojskową Kocjana
w 1920 roku, jego dokonania jako konstruktora
i przedsiębiorcy oraz działalność w konspiracji podczas II wojny światowej.
Graczom przydała się
również spostrzegawczość
w analizie zdjęć lotniczych,
sprawne pisanie na maszy-

nie, czy refleks w unikaniu
niemieckiej zasadzki. Ostatni przystanek opowiedział
z kolei historię zdobycia rakiety V-2 przez Armię Krajową w maju 1944
roku: próbnie wystrzelona przez Niemców rakieta
wpadła wówczas do Bugu
i nie wybuchła. Jej rozmontowaniem i opisaniem
mechanizmów zajął się
właśnie wybitny olkuszanin. Najważniejsze części
zostały następnie przerzucone samolotem do Anglii.

Jak cofnąć się w czasie?
„Przygotowanie każdej sylwetki poprzedzają godziny
spędzone na analizowaniu
zdjęć z epoki, wspomnień,
a nawet projektów krawieckich z tamtego okresu.
Każdy rekonstruktor przetrząsa strychy całej rodziny w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby się nadać
do odtworzenia sylwetki.
Niektóre części garderoby pochodzą ze sklepów

z używaną odzieżą, targów
staroci lub aukcji internetowych. Obecnie jednak
rekonstrukcja historyczna
rozwinęła się tak bardzo,
że coraz trudniej odtwarzać sylwetki bez pomocy
krawcowej lub samodzielnego szycia. Dlatego też od
niedawna spod mojej «igły»
zaczęły wychodzić kostiumy do rekonstrukcji. Z kolei inna z naszych rekonstruktorek robi na drutach”
- komentuje szefowa damskiej sekcji rekonstruktorek olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Aleksandra Pałka.
Po zakończonej grze na
zwycięską drużynę czekały
nagrody. Popularnością cieszyły się również pamiątkowe zdjęcia z organizatorami
w epokowych stylizacjach,
szczególnie z paniami.
„W przypadku rekonstruowania lat czterdziestych
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kluczowe znaczenie ma
fryzura. To właśnie włosy
często decydują bowiem
o wyglądzie całej sylwetki. Stylizacje podkreślamy natomiast dodatkami.
Kapelusz najłatwiej przerobić ze swojego starego
filcowego,
znalezionego
gdzieś na dnie szafy. Bycie
rekonstruktorką wymaga
zatem wielu umiejętności:
krawieckich, fryzjerskich,
aktorskich, analizowania
materiału, a czasem po
prostu umiejętności zrobienia czegoś z niczego”

festiwalowa publiczność
za najlepszą produkcję
uznała właśnie dokument „Antoni Kocjan.
Człowiek, który zatrzymał rakiety V” w reżyserii Małgorzaty Walczak
i Marka Pawłowskiego.
Konsultantami historycznymi produkcji byli m.in.
kustosz Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau dr Adam Cyra oraz
Konrad Kulig i Mateusz
Radomski z olkuskiego
koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.

- dodaje Aleksandra Pałka.

A 300 kilometrów
dalej...
Przypadek sprawił, że kiedy w Rabsztynie trwała
gra, to ponad 300 kilometrów dalej, w Zamościu,
nagrodę odbierali twórcy
filmu o Antonim Kocjanie. Podczas 9. Zamojskiego Festiwalu Filmowego
„Spotkania z historią”,

Konrad Kulig
Prezes olkuskie go koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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Gorenice jakich nie znacie: trudne czasy wojny
najprawdopodobniej
był
dowódca gorenickiej żandarmerii Pomper. Do pochówku został natomiast zobowiązany ówczesny sołtys
Piotr Noga, który przewiózł
ciała na pobliski cmentarz,
gdzie złożono je w jednej mogile. W podobnych okolicznościach stracono mężczyznę z Racławic, który został
zatrzymany na granicy, gdy
szmuglował towar. Niestety, nie wiadomo kiedy dokładnie miały miejsce te
wydarzenia. Na cmentarzu
w Gorenicach pochowano również rozstrzelanych
przez gestapo i żandarmerię 9 stycznia 1945 roku
w Osieku trzech mieszkańców tej wsi: kobietę i dwóch
mężczyzn, rolników. Być
może ich śmierć miała
związek z akcją dowodzoną przez Michała Sieradzkiego ps. Grzmot, która
miała tego dnia miejsce
w podolkuskiej miejscowości.

fot. Posterunek w Gorenicach, w którym zamordowany został Józef Rozmus

Mimo, że w trakcie II wojny światowej w Gorenicach
w zasadzie nie doszło do
żadnych działań wojennych
(nie licząc kilku nieudanych
prób zdobycia posterunku
żandarmerii), to kilka osób
straciło w tym czasie życie
z rąk niemieckiego okupanta. Wielu innych trafiło
natomiast do obozów oraz
zostało zesłanych do prac
przymusowych, z których
niestety nie zdołali wrócić.
Według niektórych źródeł, już w kampanii wrześniowej polec miał Zygmunt
Kaczmarczyk. Po prawie
trzech latach względnego
spokoju życie traciły jednak
kolejne osoby: W KL Auschwitz zginęli Józef Czarnota (urodzony 30 stycznia
1916 roku w Gorenicach,
z zawodu ślusarz, do obozu
trafił w kwietniu 1942 roku,
zginął 23 maja 1942 roku),
Franciszka Czarnota z domu Tylnicka (urodzona
w 1905 roku w Gorenicach,
więźniarka PH, rozstrzelana

27 sierpnia 1942 roku) oraz
Józef Czarnota (urodzony 26 września 1909 roku
w Gorenicach, zamieszkały
w Żuradzie, robotnik rolny, więzień PH, rozstrzelany 1 września 1942 roku).
W obozie zginął także najprawdopodobniej Władysław Czarnota (brak potwierdzenia w dokumentach).
Kolejną ofiarą był Józef
Kozub. 38-letni mieszkaniec Czubrowic 27 marca
1943 roku został zatrzymany w Gorenicach przez
niemieckich
policjantów
do rutynowej kontroli celem wylegitymowania, po
czym został rozstrzelany.
Życie w podolkuskiej wsi
stracił również niejaki Skotniczny. Niestety, brak jest
szczegółów jego śmierci.
22 listopada 1944 roku
w posterunku w Gorenicach żandarmi dokonali
z kolei egzekucji na 20-letnim Józefie Rozmusie z powodu niestawienia się do

prac przy okopach. Ukrywał
się on w rodzinnym domu,
nieopodal kościoła: Niemcy
zatrzymali go w sadzie, przyprowadzili na posterunek
i zabili. Ciało złożyli natomiast koło drogi i przykryli,
a następnie rodzina pochowała go na cmentarzu. Do
sprzątania zakrwawionego
pomieszczenia, w którym
dokonano egzekucji, zmuszono dziewczyny pracujące
w lesie u leśniczego Badury.
Pomimo włożonego wysiłku, krwi nie dało się zmyć,
nie pomogło nawet kilkukrotne malowanie ścian.
Patrolujący celnicy zatrzymali także trzech około 40-letnich, ubranych
w letnie ubranie i drewniaki, rosyjskich uciekinierów
z niemieckiego obozu, którzy próbowali w Gorenicach przekroczyć granicę.
Naziści nie okazali im litości: egzekucję wykonano na
tzw Sikorowej Górce, gdzie
leżącym jeńcom strzelano
w tył głowy. Wykonawcą

Niektórzy mieli nieco
więcej szczęścia, bo mimo
że trafili do obozów, to finalnie udało im się przeżyć. Za
przykład może posłużyć nauczyciel szkoły powszechnej
w Gorenicach Stefan Paras,
który został aresztowany
przez gestapo 15 kwietnia
1940 roku. Najpierw trafił
on do aresztu w Mysłowicach, a 15 września 1943
roku został przeniesiony
z Katowic do obozu w Auschwitz jako więzień polityczny. 17 września 1944
roku przewieziono go natomiast do obozu Mauthausen-Gusen, gdzie przebywał aż do jego wyzwolenia
5 maja 1945 roku. Do Gorenic jednak już nie wrócił.
13 czerwca 1941 roku Gestapo w Olkuszu aresztowało z kolei trzech goreniczan.
Jednym z nich był 16-letni
Marian Marchewka, który
ze względu na brak dostępu do szkół znajdował się
przy rodzicach: urodzony
5 października 1924 roku
w Gorenicach robotnik
został zatrzymany we wsi
w domu pod numerem
140. Następnie trafił on
do kilku obozów pracy najpierw Hermannsdorf,
później Rattwitz, dalej
Markstaedt, a 25 czerwca 1942 roku znalazł się
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w Auschwitz, gdzie zmieniono mu status na Zivilarbeiter (robotnik cywilny) w lager III. Szczęśliwie,
9 marca 1944 roku został
z niego zwolniony. Kolejnym zatrzymanym tego
dnia był 23-letni woźnica
Stefan Mitka, który urodził się 24 lutego 1918 roku
w Gorenicach. Najpierw
trafił on do obozu karnego
w Ratowicach, gdzie spędził
lata 1941-1942, a następnie
znalazł się w obozie karnym
w Hermannsdorf. W hitlerowskim obozie przebywał
od 1 czerwca 1942 roku do
1 marca 1944 roku. Wiadomo, że w tych latach był
zatrudniony w IG Farben
w Oświęcimiu, a od 1944 do
1945 roku w IG Farbenindustrie AG. Ostatnim wówczas
zatrzymanym był 18-letni
rolnik Stanisław Ścigaj, który pracował w gospodarstwie rodziców. Urodzonego
7 kwietnia 1923 roku zesłano w 1942 roku do obozu
karnego
Hermannsdorf,
a stamtąd przeniesiono go
do Oświęcimia, gdzie przebywał od 1 czerwca 1942
roku do 1 marca 1944 roku.
21 stycznia 1943 roku
w Gorenicach aresztowany
został urodzony 28 czerwca
1900 roku Piotr Tylnicki,
gdy wracał z Sosnowca do
Olkusza. Jako osoba niepracująca, podejrzany był
o działalność polityczną.
Dlatego też 29 kwietnia
1943 roku został on skierowany przez placówkę Stapo
Kattowitz do KL Auschwitz:
w obozie oznaczono go jako
więźnia numerem 119080.
Osadzony był w KL Auschwitz I oraz KL Auschwitz
III - Monowitz, a pod datą
4 lipca 1944 roku odnotowano jego przeniesienie do KL
Mauthausen, gdzie otrzymał
numer 78872. Został wyzwolony 5 maja 1945 roku,
a do Gorenic wrócił 12 lipca.
W 1943 roku za sabotaż zatrzymany został urodzony 19 maja 1916 roku
w Gorenicach i zamieszkały
tam rolnik Władysław Żak.
Od 14 kwietnia 1944 roku
przebywał on w więzieniu
w Zgorzelcu, a od 1 czerwca w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, gdzie
otrzymał numer 01328. Nie
wiadomo, co się z nim da-

lej działo. Inny mieszkaniec
Gorenic, urodzony 22 września 1921 roku Eugeniusz
Kwaśniewski, został aresztowany 10 grudnia 1943
roku, a następnie osadzony
w Auschwitz III – Monowitz (najprawdopodobniej
więzień EH). W więzieniu
w Magdeburgu przebywał
z kolei urodzony 3 maja
1916 roku w Gorenicach
Stanisław Cupiał, który
trafił tam 1 października
1941 roku. Miesiąc później został wypuszczony.
W obozie koncentracyjnym Flossenbürg od
1 września 1944 roku przebywała także urodzona 20
lutego 1922 roku w Gorenicach Stanisława Świergoła, gdzie otrzymała numer
50487. Wiadomo, że wykonywała prace niewolnicze w Holleischen oraz
uciekła z obozu. W innym
miejscu źródła, przy osobie
o takim samym imieniu,
nazwisku i dacie urodzenia,
można natomiast znaleźć
informację, że wcześniej,
bo od 5 maja 1943 roku,
przebywała ona w obozie
koncentracyjnym Ravensbruck, gdzie otrzymała numer 30128. Nie ma jednak
pewności, że obie informacje dotyczą tej samej osoby.
Spora grupa mieszkańców Gorenic została także
w czasie wojny skierowana do prac przymusowych
w różnego rodzaju zakładach, a niektórzy przymusowo pracowali w rolnictwie.
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Żurada - pierwsze polskie zwycięstwo podczas II wojny światowej

Zestrzelenie nad Żuradą 1 września 1939 roku
dwóch niemieckich samolotów Dornier Do
17E przez Władysława
Gnysia było pierwszym
zwycięstwem lotniczym
nad niemiecką Luftwaffe
w czasie II wojny światowej.
Władysław Gnyś wstąpił do Lotnictwa Polskiego w 1931 roku. Cztery lata później został
instruktorem lotnictwa
w Dęblinie, a w roku
1939 wstąpił do Szkoły
Oficerskiej w Bydgoszczy. W maju 1939 roku
został natomiast przydzielony do 121. Eskadry
Myśliwskiej w Krakowie,
po czym 31 sierpnia przeniósł się z nią na zapasowe lotnisko w Balicach.
O świcie 1 września
1939 roku lotnisko Rakowice w Krakowie (baza
pokojowa 2. pułku lotniczego) stało się celem

najcięższych ataków niemieckiej Luftwaffe: udział
w bombardowaniu wzięło
około 150 bombowców
z 4. Floty. O godzinie
7:00 (lub według innych
źródeł o 5:30) dowódca polskiego dywizjonu
kpt. Mieczysław Medwecki, słysząc odgłosy
bombardowania Krakowa, natychmiast wydał
rozkazy nakazujące start
patroli. W pierwszym,
który miał sam poprowadzić, mieli lecieć również
st. szer. Tadeusz Arabski oraz właśnie ppor.
Władysław Gnyś. Startując na samolocie PZL
P-11c (numer boczny
5), poleciał w kierunku
zachodnim i po krótkim czasie zauważył dwa
powracające z Krakowa
Dorniery Do 17E z KG 77.
„Zauważyłem dwa samoloty niemieckie lecące z mojej lewej strony,
około 1 000 metrów

niżej. Leciały na kierunku Kraków-Olkusz.
Zaatakowałem lecący
w tyle. W pierwszej
chwili zauważyłem, że
strzelec do mnie strzela, ale po kilku seriach
przestał strzelać i lewy
silnik zaczął lekko dymić. Wyrwałem w górę.
Samoloty
niemieckie
zaczęły schodzić w dół.
Zaatakowałem powtórnie samolot, który poprzednio przeze mnie
atakowany, przechodził
na moją stronę. Strzelec samolotu strzelał.
Oddałem kilka długich
i dobrych, jak mi się wydawało, serii i zszedłem
w dół. Znalazłem się
dość nisko nam ziemią.
Po wyciągnięciu samolotów nie widziałem
i sądziłem, że schowały
mi się za wzgórze, pomimo jednak obserwacji
przypuszczalnego kierunku lotu, samolotów
zobaczyć nie mogłem.

Było to dla mnie jednak
dziwne. Widziałem coś
dymiącego się na ziemi,
ale się temu nie przyglądałem i wziąłem kurs
na lotnisko. Samoloty
przeze mnie atakowane
były dwustatecznikowe i jak wtedy określiłem, były to Dorniery.
W drodze powrotnej
oddałem krótką serię
do przelatującego He
111, na dużej ode mnie
odległości pod kątem
około 90 stopni, ale
z powodu braku amunicji zawróciłem do bazy”
- relacjonował Władysław Gnyś.
Jak się później okazało, Polak zestrzelił
obie maszyny wroga
nad Żuradą. W jednym
z niemieckich bombowców, który nosił oznaczenie 3Z+FR, zginęło
6 niemieckich lotników.
Zniszczenie
Dornie-
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rów przez Gnysia jest
znakomicie udokumentowane
obiektywnym
raportem
porucznika
Zdzisława Pirszela. Było
to bowiem pierwsze
zwycięstwo polskiego
pilota myśliwskiego nad
niemiecką
Luftwaffe
podczas II wojny światowej. 6 września 1939
roku (według innych
źródeł rankiem 9 września) ppor. Władysław
Gnyś, razem z sierż.
Leopoldem
Flankiem
oraz st.szer. Tadeuszem
Arabskim, zniszczył ponadto kolejnego He 111
(maszyna Flanka została
ciężko postrzelana, lecz
zdołał on powrócić do
bazy w Kraczewicach).
Po kapitulacji, wraz
z
wieloma
innymi
polskimi
lotnikami,
Gnyś trafił przez Rumunię do Francji. Do
końca wojny walczył
na różnych frontach.

Historyczny wyczyn
z 1 września 1939 roku
został uczczony nadaniem imienia ppor.
pilota
Władysława
Gnysia Szkole Podstawowej w Żuradzie.
Na szkolnym placu
postawiono
ponadto
obelisk
upamiętniający to wydarzenie.
Zdjęcia zestrzelonych
niemieckich samolotów
pochodzą z książki Barbary Simpson-Gnyś pt.
„Pierwsze spotkanie”.

Franciszek

Rozmus

5

Uwaga na oszustów w Olkuszu! 30-latek stracił 85 tysięcy złotych
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji
w Olkuszu przyjęli zawiadomienie o oszustwie popełnionym na mieszkańcu
naszego powiatu: 30-latek
uwierzył, że koresponduje w sieci z przebywającą
w Syrii kobietą, będącą
żołnierzem
amerykańskiej piechoty morskiej
i przelał na jej konto łącznie
prawie 85 tysięcy złotych.
Mężczyzna
zawarł
znajomość z kobietą na
jednym z portali społecznościowych jeszcze
na początku bieżącego
roku. Oszustka pisała,
że pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych i jest żołnierzem amerykańskiej
piechoty morskiej, która
obecnie przebywa w Syrii.
Internetowa znajomość
przebiegała bardzo dynamicznie: od wiadomości
przesyłanych na jednym
z komunikatorów, po rozmowy na czacie wideo. To
tylko umocniło 30-latka w
przekonaniu, że wszystkie
opowiadane przez kobietę historie są prawdziwe.
Po kilku miesiącach
znajomości kobieta zaczęła mówić o prze-

syłce do Polski aż 500
tysięcy dolarów, jakie
miała zarobić podczas
misji. Pisała jednocześnie
o problemach związanych
z paczką i jej konfiskacie
na granicy. Poprosiła zatem o pomoc finansową,
na co mężczyzna się zgodził i przelał jej gotówkę
po raz pierwszy. Po pewnym czasie, mieszkaniec
powiatu olkuskiego podał
jej ponadto login i hasło
do swojego internetowego konta, a oszustka dokonywała już przelewów
na własną rękę. Kobieta
obiecywała również, że
przyjedzie do Polski na
wakacje i zwróci wówczas
wszystkie pieniądze, które potrzebne są jej na bilet
do Polski. Wysłała nawet
jego zdjęcie, jednak kiedy
nadszedł termin wylotu, to na telefon mężczyzny przyszła wiadomość
o wypadku oszustki.

powiedział na dodatek,
że kobieta wymaga leczenia, na co potrzebna
jest pomoc finansowa
w postaci 4 500 dolarów.
30-latek po raz kolejny
dał się zmanipulować
i wciąż nie zdawał sobie
sprawy z faktu, że pada
ofiarą oszustwa. Było

tak nawet wówczas, gdy
zadzwonił do niego już
prawdziwy pracownik
banku, w którym mieszkaniec powiatu olkuskiego posiadał swoje
oszczędności i poinformował go, że prawdopodobnie został oszukany.
Mężczyzna cały czas miał

bowiem nadzieję, że kobieta wróci do zdrowia
i przyjedzie do Polski.
Kiedy 30-latek w końcu zorientował się, że
padł ofiarą oszustwa,
przelał już łącznie blisko
85 tysięcy złotych. Policjanci ustalają obecnie

szczegóły całego procederu i gromadzą wszelkie możliwe informacje,
które mogą pozwolić
trafić na ślad przestępcy.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Osoba, która tym razem podawała się za
lekarza, poinformowała, że to jedyny kontakt
jaki został znaleziony
na telefonie kobiety i że
w czasie wypadku miała
ona przy sobie bilet do
Polski. Kolejny oszust
REKLAMA

REKLAMA
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#DziejeSięWSłowiku: Udany debiut drużyny seniorskiej!

22 sierpnia o godzinie 13:00
seniorska drużyna Olkuskiego Klubu Sportowego „Słowik” w dobrym stylu zadebiutowała na ligowych boiskach:
piłkarze „żółto-niebieskich”
pokazali sportowy charakter, pokonując 1:3 Orła Kwaśniów w spotkaniu 1. kolejki
Keeza Klasy B Grupy Olkusz.

REKLAMA

Olkuszanie już od
pierwszych minut próbowali licznych ataków, które przyniosły
skutek w postaci bramki w 32. minucie. Po
zmianie stron goście
podwyższyli ponadto
prowadzenie po efektownej indywidualnej

akcji jednego z zawodników. Wówczas wydawało się, że pojedynek
jest już pod pełną pod
kontrolą „Słowika”, ale
piłkarze z Kwaśniowa
w 70. minucie zdołali
strzelić bramkę kontaktową, pokazując że to
jeszcze nie koniec spor-

towych emocji. OKS
„Słowik” zdołał jednak
nie tylko powstrzymać
napór gospodarzy, ale
także ustalić w 81. minucie wynik na 1:3.
Kolejnym wartym odnotowania meczem nowej olkuskiej drużyny

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

będzie pojedynek derbowy z również nowoutworzonym zespołem
rezerw KS-u PKM Olkusz. Odbędzie się on
w sobotę 4 września
o godzinie 11:00 na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Parku
„Czarna Góra” w Olkuszu.

Jan Sarecki
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Oddano do użytku dziewięć dróg w Gminie Olkusz

Dobiegły końca prace związane przebudową ulic Słowackiego, Nullo, Widokowej,
Polne Wzgórze oraz Sosnowej w Olkuszu, a także drogi
w Zawadzie, Zimnodole,
Osieku i Gorenicach. Mieszkańcy mogą ponadto korzystać już z nowego parkingu z chodnikiem przy
Szkole Podstawowej Nr 1
w Olkuszu oraz schodów
obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Koszt
wszystkich 11 inwestycji przekroczył 3,3 miliona złotych.
„Stale poprawiamy infrastrukturę drogową, zarówno w zakresie przebudowy
istniejących już ulic, jak
również budowy dróg tam,
gdzie istnieje taka potrzeba, wynikająca na przykład
z wykorzystania terenów
budowlanych przez nowych mieszkańców. Potrzeby są duże, dlatego

równolegle z realizacją inwestycji planujemy kolejne
prace, szukając dla nich dodatkowych, zewnętrznych
źródeł finansowania. Ta
skuteczność w pozyskiwaniu środków i dobra współpraca z władzami wojewódzkimi pozwala nam
realizować zadania o niespotykanej dotąd skali”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.
Spośród omawianych inwestycji, najbardziej kosztowne były przebudowy
dróg w centrum Olkusza.
Łączna wartość remontu
ulic Słowackiego i Nullo wyniosła bowiem 2,3 miliona
złotych. Warto zaznaczyć,
że oba zadania musiały być
realizowane w cyklu dwuletnim z uwagi na ustalony
sposób ich finansowania,

uwzględniający pozyskane
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Na ponad 366 000
złotych wycenione zostały
natomiast prace związane
z remontem znajdujących
się na Osiedlu Gliniaki ulic
Widokowej i Polne Wzgórze, a przebudowa ulicy Sosnowej na odcinku po południowej stronie obwodnicy
kosztowała 146 000 złotych.
Zakończone
inwestycje
drogowe objęły również sołectwa: z nowej infrastruktury cieszą się mieszkańcy
Zawady i Zimnodołu, gdzie
wartość prac wyniosła blisko
218 tysięcy złotych. Koszt
wykonania nowych dróg
transportu rolnego w Osieku
i Gorenicach sięgnął z kolei
prawie 100 tysięcy złotych.
źródło:
Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu

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
z możliwością wynajęcia miejsca postojowego
Więcej informacji na stronie internetowej www.pgkolkusz.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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Małopolska straci aż 2,5 miliarda euro unijnych dotacji
za uchwałę „anty-LGBT”?
Jeszcze w 2019 roku
Sejmik
Województwa
Małopolskiego
przyjął
słynną uchwałę „anty-LGBT”. Kontrowersyjny
akt poparł m.in. olku-

REKLAMA

ski radny z ramienia PiS
Andrzej Wójcik. Teraz
całemu naszemu województwu grozi utrata
unijnych dotacji w kwocie aż 2,56 miliarda euro.

„Komisja
Europejska
nie widzi uzasadnienia
dla dalszych inwestycji w latach 2021-2027
w promocję materialnego
i niematerialnego dzie-

dzictwa
kulturowego
regionu oraz oferty turystycznej [...], skoro samorządy województw/
gmin same przyczyniają się do kreowania
mało przyjaznego wizerunku
Małopolski”
- napisała w liście do
władz
województwa
przedstawicielka KE Maria Galewska.

REKLAMA

Przypominamy, że jeszcze 14 lipca Komisja
wszczęła procedurę dotyczącą dyskryminacji osób
LGBT przez polskie samorządy. Francuski Region
Centralny - Dolina Loary
zdecydował się ponadto
o zerwaniu współpracy
z naszym województwem.
Jak poinformował w rozmowie z oko.press Wice-
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marszałek Województwa
Małopolskiego Tadeusz
Urynowicz, Komisja Europejska jest gotowa ponadto wstrzymać wypłacanie środków nie tylko
z kolejnej perspektywy
budżetowej, ale również
z mniejszych programów
wsparcia. W krótkiej perspektywie
szczególnie
bolesny może być brak
środków z programu REACT-EU, z którego poszczególne regiony wspierają najbardziej dotknięte
w trakcie pandemii branże.
„Małopolanie nie potrzebują uchwały radnych czy sejmiku, aby
pielęgnować
wartości
rodzinne. Potrzebują za
to środków finansowych
na nowe miejsca pracy,
wsparcie przedsiębiorstw,
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budowę dróg czy szkół.
Jeśli uchwała anty-LGBT
powoduje zamieszanie,
trzeba się z niej wycofać”
- apelował polityk Porozumienia Jarosława Gowina.
Niestety, przed tygodniem radni sejmikowi
postanowili odrzucić wniosek o uchylenia kontrowersyjnej uchwały. I tym
razem w jej obronie stanął
Andrzej Wójcik z Olkusza.

Michał
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