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O najsłynniejszej katastrofie w historii polskiego górnictwa
17 sierpnia 1609 roku, w wyniku tąpnięcia w kopalni, pięciu górników zostało uwięzionych
pod ziemią w Olkuszu. Wypadki w dawnym górnictwie, w tym również te śmiertelne, były
znacznie częstsze niż współcześnie, dlatego ówcześni ratownicy spodziewali się jedynie
zmasakrowanych trupów. Odnalezienie całych i zdrowych górników po pięciu dniach jest
bowiem czymś niezwykłym nawet w dzisiejszych czasach: mógł to być nawet jedyny taki
znany wówczas przypadek.
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Powiat olkuski straci łącz- Pod wiaduktem w Olkuszu
nie na Polskim Ładzie po- powstanie nowy parking
nad 33 miliony rocznie? Rozpoczęły się już prace rozbiórkoDużo kontrowersji wzbudza zapowiadany przez rząd Polski Ład. Związek
Miast Polskich oraz Unia Metropolii
Polskich stworzyły specjalny licznik,
pokazujący ile na programie stracą
poszczególne gminy w całej Polsce.
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we dotychczasowego parkingu pod wiaduktem przy Parku „Czarna Góra” w Olkuszu. W jego miejscu powstaną nowe
miejsca parkingowe wraz z oświetleniem.
Utworzony zostanie ponadto chodnik
i ścieżka rowerowa, łącząca się docelowo
z zaplanowanym traktem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Antoniego Kocjana.
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Tarcza Powróciła!

W piątek 6 sierpnia
w sali kominkowej Muzeum Regionalnego PTTK
im. Antoniego Minkiewicza
w Olkuszu odbył się wernisaż wystawy poświęconej
historii walk o niepodległość na ziemi olkuskiej.
Grono kilkudziesięciu osób
miało okazję zapoznać się
z przedstawioną tematyką
w ciekawy i przystępny

sposób, o co zadbali rekonstruktorzy Tomasz Jamróz-Piłsudski oraz członkowie
Grupy Rekonstrukcji Historycznej V Batalionu Strzelców Olkuskich. Pretekstem
do przygotowania przedsięwzięcia była 105. rocznica odsłonięcia Olkuskiej
Tarczy Legionów. Patronat
medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

Ten całkiem spory eksponat (122x82cm) posiada
ciekawą historię. Został on
bowiem ufundowany przez
społeczeństwo ziemi olkuskiej ponad wiek temu.
Mieszkańcy mieli możliwość
wykupić specjalny gwóźdź,
który następnie wbijano
do Tarczy. Ich uroczyste
przybijanie miało miejsce
30 stycznia oraz 6 sierpnia

1916 roku. Dwadzieścia
z nich ma charakter honorowy: cztery zostały zakupione ze środków miejscowej
Rady Miejskiej, po jednym
nabyli Antoni i Emilia Minkiewiczowie oraz Stefan
i Wieńczysława Buchowieccy, a na trzech widnieje
nazwa Towarzystwa Krajoznawczego, w tym sekcji
żeńskiej i męskiej. Zebrane w ten sposób pieniądze
przeznaczono na legionistów-inwalidów, a także wdowy i sieroty po poległych. Skąd natomiast
w ogóle wzięła się idea takiej
inicjatywy?
W okresie I wojny światowej władze Austrii chciały
zachęcić społeczeństwo do
ofiarności na rzecz armii
poprzez inicjowanie kolumn, do których można
było wbijać wspomniane już
gwoździe. Zaborcy starali
się przeszczepić ten zwyczaj
do Galicji, próbując aktywizować w ten sposób polskie
społeczeństwo. Polacy nie
chcieli jednak dotować austro-węgierskich formacji,
dlatego też Naczelny Komitet Narodowy (NKN), czyli
polityczna zwierzchność Legionów Polskich, postanowił
zaadaptować ten pomysł.
W sierpniu 1915 roku
w Krakowie powstała specjalna kolumna, która spotkała się z dużym odzewem
mieszkańców, a środki zebrane w czasie przedsięwzięcia przeznaczono właśnie na
Legiony. Niewątpliwy sukces
zainspirował niepodległościowców do rozszerzenia
akcji na inne miejscowości
Galicji. Niemniej okazało
się, że małych miasteczek nie
stać na tak kosztowne inicjatywy, stąd zrodził się pomysł
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tarcz. Z czasem do działań
tych dołączył Śląsk i Królestwo Polskie, w tym Olkusz.
Co ciekawe, źródła archiwalne informują nas, że
przed „Srebrnym Miastem”
swoją tarczę ufundował
Wolbrom. Jej odsłonięcie miało bowiem miejsce
29 listopada 1915 roku. Jak
informował szef olkuskiego Biura Werbunkowego
Rudolf Burda,: „następnie
w sali straży pożarnej wygłosiłem odczyt o powstaniu
listopadowem poczem nastąpiło odkrycie i wbijanie
gwoździ do Tarczy Legionów
miasta Wolbromia powstałej staraniem ks. Cz. Chodorowskiego”.
Olkuszanie
nie pozostali jednak dłużni.
Jan Jarno tak wspominał
uroczystości z 30 stycznia
1916 roku na olkuskim rynku: „O godzinie 9-tej rano
w kościele na mszy zebrała
się cała prawie publiczność
Olkuska wraz ze wszystkimi
korporacjami i przedstawicielami, [...] Po mszy św. ruszył
olbrzymi pochód na cmentarz
paraf[ialny], [...]. Po odśpiewaniu na cmentarzu kantaty
«Z dymem pożarów», pochód
w należytym porządku ruszył przy odgłosie mazurka
Dąbrowskiego «Jeszcze Polska nie zginęła» na rynek
Olkuski, gdzie na wieży wodociągowej na ścianie przyozdobionej dywanami i narodowymi chorągwiami na
wzniesienie widniała tarcza
ufundowana przez miasto Olkusz ku czci legionów polskich
oraz na pomnożenie funduszu rannych bohaterów”.
Wystawa pt. „Tarcza powraca! Olkuszanie a Legiony
Polskie 1914-1916” opowiada o niejednokrotnie trud-

nych relacjach pomiędzy
mieszkańcami „Srebrnego
Miasta”, a przedstawicielami
idei niepodległościowej, reprezentowanej przez wspomnianą już formację. Została ona ubogacona wieloma
ciekawymi
eksponatami,
które pozwalają lepiej zrozumieć opisywaną przeszłość.
Z zawartością gablot korespondują ponadto plansze,
umożliwiające samodzielne
zwiedzanie. Warto podkreślić, że przy przygotowywaniu całości projektu brało
udział kilkanaście osób,
zarówno pracowników Muzeum, jak i wolontariuszy
z olkuskich szkół średnich.
Wystawę można zwiedzać
do końca sierpnia od wtorku do niedzieli od godziny 10:00 do godziny 14:00.

Mateusz
Radomski
Wiceprezes olkuskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
archiwista Muzeum Regionalnego PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu
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O najsłynniejszej katastrofie w historii polskiego górnictwa
fot. Fresk na sklepieniu bazyliki

17 sierpnia 1609 roku,
w wyniku tąpnięcia w kopalni, pięciu górników zostało uwięzionych pod ziemią
w Olkuszu. Wypadki w dawnym górnictwie, w tym
również te śmiertelne, były
znacznie częstsze niż współcześnie, dlatego ówcześni
ratownicy spodziewali się
jedynie
zmasakrowanych
trupów. Odnalezienie całych
i zdrowych górników po
pięciu dniach jest bowiem
czymś niezwykłym nawet
w dzisiejszych czasach:
mógł to być nawet jedyny
taki znany wówczas przypadek. O tym, jak duże wrażenie wydarzenie to wywarło
w tamtych czasach, świadczy chociażby fakt upamiętnienia ocalenia olkuskich
górników na znajdującym
się na sklepieniu nawy głównej bazyliki na Jasnej Górze
fresku z 1695 roku. Swoistym cudem można także
nazwać fakt, że zarówno
w Olkuszu, jak i w Częstochowie, obecnie praktycznie nikt o tym nie pamiętał.

Wspomniane pięć uratowanych osób znane jest
z imienia i nazwiska, co
oznacza, że olkuscy górnicy posiadali je już w XVI
wieku. W wydanej w 1930
roku książce „Cuda i łaski zdziałane za przyczyną
Jasnogórskiej Matki Bożej” możemy przeczytać:
„W roku 1609 w kopalni
w Olkuszu górnicy dobywali ołów i srebro. W jednym szybie pracowało ich
razem pięciu: Jakób Gola,
Walenty Łomigonek, Jakób
Piwowarek, Szymon i Jan
bracia Budzinkowie. Pracowali jak zwykle, gdy naraz
usłyszeli jakiś huk straszny
i jednocześnie poczuli, że
sypie się na nich ziemia. Porwali się szybko do ucieczki, lecz było już za późno.
W którąkolwiek stronę się
zwrócili, nie było wyjścia,
część sklepienia się zerwała, grzebiąc ich żywcem pod
ziemią, Jakże straszne było
ich położenie! Odcięci od
świata na zawsze, a choć-

by nawet i dokopano się do
nich, to kiedy? Czy zdołają
bez jedzenia, picia, światła
i dostarczonego powietrza
doczekać tej chwili? Lecz
dzielni i pobożni górnicy
nie wpadają w rozpacz, nie
tracą nadziei. Wiara ich
jest tak silna, że przebije ich
grób. Górnicy ślubują Matce Boskiej Częstochowskiej,
że za ocalenie od straszliwej śmierci odprawią pielgrzymkę na Jasną Górę…
Pięć długich jak wieczność
dni kopano. Piątego dnia
pogrzebani usłyszeli głuche
odgłosy uderzeń i zrozumieli, że Maryja sprowadza
im pomoc. Z jeszcze większą żarliwością popłynęły
modły. Po pewnym czasie
poczuli prąd świeżego powietrza i za chwilę ujrzeli
blask lampek i górników,
rozkopujących
przejście.
Zdumienie tych ostatnich
było nieopisane. Gdy zamiast, jak się spodziewali,
trupów zmasakrowanych,
ujrzeli pogrzebanych zdrowych i całych… Gdy pięciu

ocalonych znalazło się na
powierzchni, gdy nie wątpiące o ich ocaleniu rodziny
ujrzały wracających, jakby
z grobu, radosnym łzom,
modłom i pieniom na cześć
Panienki Jasnogórskiej nie
było końca. Wkrótce potem
wszyscy ocaleni wraz z rodzinami złożyli Maryi na
Jasnej Górze gorące dzięki”.

W średniowieczu górnicy z Olkusza byli wolnymi
ludźmi: mieli poczucie odrębności własnej pracy oraz
świadomość przynależności do określonej grupy zawodowej. Mogli także iść
z rodzinami na Jasną Górę,
a gdyby przecież byli jedynie trybikami feudalnego
systemu to nikt by ich na
tę pielgrzymkę nie „puścił”.
W dzisiejszych czasach mogłoby się wydawać, że sława
Jasnej Góry wzięła się od
czasów potopu szwedzkiego, tymczasem okazuje się,
że kult Matki Boskiej Częstochowskiej to zjawisko
znacznie starsze. W dawnej
Polsce Matka Boska Częstochowska była bowiem patronką i ucieczką dla górników oraz ich rodzin. Ma to
ogromne znaczenie religijne
i kulturowe, gdyż nie istniał
u nas wówczas jeszcze kult
św. Barbary jako patronki
górników: pojawił on się na
dobre dopiero w XIX wieku.
Ksero cytowanego fragmentu z książki o cudach
jasnogórskich posiadał proboszcz Bazyliki Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu ks.
Mieczysław Miarka. Posiadając jedynie taką informację i nie mogąc jednocześnie
uzyskać żadnych innych,
10 marca 2019 roku wy-

brałem się na ogólnopolską
pielgrzymkę przewodników
PTTK na Jasna Górę. Dzięki doświadczeniu z pracy
w kopalni i sporej ilości szczęścia, namierzyłem fresk najbardziej pasujący do świata
podziemnego, co mogło
sugerować wnętrze kopalni. Jest on jednak trudno rozpoznawalny z dołu:
mało kontrastowe postacie
ludzkie, częściowo przysypane skałami, zlewają się‚
z otoczeniem. Dodatkowo,
farba daje spory odblask
światła ze znajdującego się
obok okna. Po analizie zdjęć
i rozmowie z Markiem Soczykiem z Jasnogórskiej
Fundacji „Pro Patria”, udało
mi się natomiast skutecznie
zlokalizować i potwierdzić
umiejscowienie malowidła.
Na trzecim przęśle, czyli
w samym środku sklepienia nawy głównej bazyliki
na Jasnej Górze, znajduje
się przedstawienie adoracji
wizerunku Matki Boskiej
Częstochowskiej, podtrzymywanej przez aniołki
w otoczeniu sześciu archaniołów, noszące tytuł „Stąd
ujrzano mnie jasną w Lechickim Olimpie”. Po prawej stronie Matki Boskiej,
na tym samym przęśle,
umiejscowiony jest z kolei
fresk przedstawiający opisany wcześniej cud w olkuskiej kopalni z 1609 roku.
Umieszczenie go w tak
ważnym miejscu niewątpliwie ukazuje wielką wagę
tego wydarzenia. Centralnym elementem malowidła
jest piękna postać Matki
Boskiej z rozpuszczonymi
blond włosami, unosząca
się ponad przysypanymi
górnikami. Widać również trzy rozrzucone, za-

palone kaganki oraz przewrócony w prawym rogu
koszyk i klepsydrę, będące symbolem kruchości
i ulotności życia. Powyżej
koszyka widać natomiast
rozkopane przejście, na końcu którego znajduje się blask
światłości. Fresk przedstawiający ten cud, wraz
z innymi, namalował Karol Dankwart w 1695 roku.
W obszernej publikacji „Zabytki sztuki Jasnej
Góry: architektura, rzeźba,
malarstwo” autorstwa Zofii
Rozanow i Ewy Smulikowskiej znajduje się jedyny
opis fresku przedstawiającego cudowne ocalenie olkuskich górników, zatytułowany: „ZWRACA ŻYWCEM
POGRZEBANYCH”. Porównując obecny wygląd fresku
z obrazem z dostępnego
materiału
archiwalnego,
można jednak dostrzec błędy w znajdującym się tam
łacińskim napisie, które
powstały najprawdopodobniej w trakcie renowacji
sklepienia jasnogórskiej bazyliki na początku XXI wieku: ktoś po prostu zmienił
niektóre litery. Oryginalny
łaciński napis brzmiał bowiem: „REDDIT VORAGO SEPULTOS”, co znaczy
„SKARBY GŁĘBOKO ZAKOPANE” - i takiego tytułu
powinniśmy się trzymać.
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Pacyfikacja Poręby Dzierżnej - wywiad z Mieczysławem Pandlem
7 sierpnia 1944 roku oddział
komunistycznej Armii Ludowej
Tadeusza Grochala „Tadka Białego” ostrzelał niemiecką kolumnę przejeżdżającą przez Porębę
Dzierżną. W odwecie Niemcy
spalili miejscowość i rozstrzelali 39 osób: głównie mężczyzn,
spędzonych na jeden z wiejskich placów. O tych dramatycznych wydarzeniach sprzed
77 lat opowiedział nam jeden
z ich ostatnich żyjących świadków - Mieczysław Pandel.

Konrad Kulig: Miał pan
miał wtedy 7 lat. Jak wyglądał ten tragiczny dzień
z perspektywy dziecka?
Mieczysław Pandel: Zaczęło się rano. Niemcy nie
szli ani dwójkami, ani kolumną, tylko chaotycznie,
przez pole tytoniu obok
naszego domu. Ubrani,
uzbrojeni. Każdy we wsi
uciekał, krył się. Nie było
żadnego oporu. Wszyscy
byli wystraszeni. Był pan
kiedyś na polowaniu? Ja
kiedyś poszedłem, jako naganiacz. Widziałem jak
myśliwi bili do saren i one
w popłochu się rozpierzchały: tak samo i wtedy ludzie
uciekali przed Niemcami.
Każde dziecko cisnęło się
pod ojca lub matkę. Ja też
nie odstępowałem matki,
tylko biegłem za nią krok
w krok. Jak biegliśmy leśną
drogą do dalszego sąsiada
Miśka, to kule tak „gwizdały”... a nie było przypadku żeby kogoś trafiła.
Widocznie strzelali górą.
Konrad Kulig: Co wtedy
działo się z pana ojcem?

Mieczysław Pandel: Ojca
zabrali z domu, a jeden
z Niemców wrzucił granat
w okoły i cała zagroda się
zapaliła. Ogień szybko się
rozprzestrzeniał, bo to przecież było drewniane budownictwo. Nasz sąsiad Bolesław
Struzik widział, że się u nas
pali, więc wyszedł z piwnicy. Niemiec go zobaczył
i krzyknął: „komm, komm”!
No i Bolek poszedł. I tego
dnia zginął, razem ze swoim bratem Franciszkiem.
Niemcy spędzili mężczyzn
na plac pod jedną stodołę
i patrzyli im na ręce. Kto miał
niespracowane, to był podejrzewany, że był partyzantem.
I tych ustawili w pierwszym
szeregu i oni poszli pod kule.
Ojciec był rolnikiem, więc
miał spracowane dłonie. Kazali mu wystąpić z szeregu
i razem z innymi miał stanąć
z tyłu. Nie kazali jednak im
się rozejść, tylko mieli się patrzeć na egzekucję. Jak ojciec
zobaczył tych rozstrzelanych,
to oczy zaszły mu krwią.
Niemcy się nie brali do żadnego porządkowania. Trupy
przeleżały całą noc. Jakby pan
dziś wkopał się głębiej w ziemię, to tam jest jeszcze krew…
Myśmy byli wtedy na wzgórzu
i widzieliśmy całą Porębę.
Dzień był słoneczny, ciepły, siedzieliśmy w pszenicy,
bo to żniwa przecież były.
Dokładnie widzieliśmy jak
płoną nasze zabudowania.
Konrad Kulig: Po wszystkim odnaleźliście się z ojcem i przyszliście na miejsce waszego gospodarstwa.
Jaka była wasza reakcja?

Mieczysław Pandel: Ha!
Wszyscy ręce pozałamywali
i nikt do nikogo słowa nie
potrafił powiedzieć. Zostało
tylko to, co mieliśmy na sobie.
Ośmioro nas wszystkich było
i ani łyżki, ani noża, ani miski. Jak wytłumaczyć małym
dzieciom, że nie ma co jeść?
Bo mój najmłodszy brat to
jeszcze nie mówił. Mama, najmłodszy brat i ja poszliśmy do
brata ojca, na Bożą Wolę. On
miał tylko dwoje dzieci i tam
nas przyjął. Dwie siostry poszły do Miśka, a ojciec został.
W gospodarstwie spaliły się
dwie świnie i cielę, co jeszcze
nie umiało wyjść na pole.
Koń na szczęście był wcześniej wypuszczony, to się nie
spalił. Krowa była uwiązana
na powrozie w chlewie, więc
myśleliśmy, że też się spaliła,
ale przychodzimy, a krowa stoi
w tartaku z opalonym bokiem.
Jak chlew płonął, to powróz
się przepalił i krowa uciekła,
bo drzwi nie były zawarte.
Jakby była uwiązana na łańcuchu, to też by się spaliła.
Konrad Kulig: A co z rozstrzelanymi?
Mieczysław Pandel: Wiadomo było, że trzeba ich pochować. Jeden grabarz takiego dołu nie dał rady wykopać.
Wdowy rozpoznawały swoich
mężów. Niektórych, co byli
opaleni od płonącej stodoły, to
trzeba było po ubraniach rozpoznawać. Okręcili ich w bia-

łe prześcieradła i furmankami przywieźli na cmentarz.
Kładli do jednego grobu. My
i nasi ojcowie całe życie narzekaliśmy na Łobzów. Tam
było do diabła tych partyzantów. Nie mogli zacząć walki
z Niemcami gdzieś na polach albo w lesie? Za jednego Niemca tyle ludzi wybili.
Konrad Kulig: Jak wyglądało życie waszej rodziny po
pacyfikacji?
Mieczysław Pandel: Panie, co my się wypłakali...
Nic to nie pomagało. Że ojciec to wszystko przetrzymał,
to sobie nie wyobrażam.
Bo od czego miał zacząć?
U sąsiada się nie spaliło, to
pożyczaliśmy wóz, czy coś innego, zanim się dorobiliśmy.
Przyszedł wrzesień i trzeba
iść do szkoły, a tu nawet butów nie ma. Do proboszcza
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Dubiela przychodziły dary
z Ameryki, ale nie od razu.
Matka raz po nie poszła
i co przyniosła? Tylko landrynki... Ja się nie dziwię, bo
przecież ksiądz nie zjadł. Bo
ksiądz u nas na wsi prowadził normalnie gospodarstwo.

byliśmy zadowoleni, mimo
że to nie była prawdziwa
Wigilia. Ale byliśmy zadowoleni, że jesteśmy razem.
Nagranie powyższego wywiadu można obejrzeć w serwisie
YouTube, skanując za pomocą
smartfona poniższy kod QR.

Konrad Kulig: Ile trwała
odbudowa Waszego gospodarstwa?
Mieczysław Pandel: Pierwsze co pamiętam, to jak ojciec
postawił stodołę, a z opalonych resztek postawili jedno mieszkanie. W grudniu
na Wigilię wszyscy się zeszliśmy: my z Bożej Woli, siostry od Miśka i ojciec. Ojciec
jakiś tam piecyk wstawił do
izby. A czym palił? Drewniane płoty były, to przyniósł
balasek z płotu. Ale mówię panu, jak my się zeszli
wszyscy do „kupy”, to jacy

Dostępne są na nim również inne
wywiady, w których najstarsi olkuszanie opowiadają o dawnych czasach. Jeśli mają Państwo ciekawe
wspomnienia związane z ziemią
olkuską lub ktoś z Państwa rodziny chciałby opowiedzieć interesującą historię sprzed lat, to serdecznie zachęcamy do kontaktu!
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Wypełnij ankietę dotyczącą
przyszłości Gminy Olkusz!
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik
zaprasza do wypełnienia
ankiety dotyczącej obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Olkusz.
Udział mieszkańców w ankiecie będzie stanowił aktywne planowanie rozwoju
gminy, a przekazane uwagi
i sugestie będą odzwierciedleniem
rzeczywistych potrzeb oraz wizji
rozwoju
naszego

miasta na najbliższe lata.

Aby wypełnić ankietę,
zeskanuj za pomocą smartfona poniższy kod QR

Powiat olkuski straci łącznie na Polskim Ładzie
ponad 33 miliony rocznie?
Dużo kontrowersji wzbudza zapowiadany przez
rząd Polski Ład. Związek
Miast Polskich oraz Unia
Metropolii Polskich stworzyły specjalny licznik,
pokazujący ile na programie stracą poszczególne gminy w całej Polsce.
Internetowe
narzędzie
opiera się na średnim ubytku w podatku dochodowym od osób fizycznych
(26,8%), który nie trafi do

samorządów w związku
z wprowadzeniem nowej
kwoty wolnej od podatku, która ma wzrosnąć do
30 000 złotych oraz na podniesieniu pierwszego progu
podatkowego do 120 tysięcy złotych. Roczne straty
gmin powiatu olkuskiego
z tego tytułu mają kształtować się następująco:

Gmina Olkusz - 14 997
575 złotych

Gmina Wolbrom 6 453 603 złote

Gmina Klucze - 4 842
624 złote
Gmina Bukowno 3 535 501 złotych
Gmina Bolesław- 2 190
059 złotych
Gmina Trzyciąż- 1 290
043 złote
Przychody powiatu olkuskiego kurczyłyby się zatem co roku o 33 309 405
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złotych. Jak wyliczył z kolei
portal money.pl, w pierwszym roku obowiązywania
nowych przepisów wpływy
do budżetów samorządów
w całej Polsce mają spaść
o 13,6 miliarda złotych,
a w ciągu 10 najbliższych lat
aż o 145 miliardów złotych.

Michał

Pasterna k
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Pod wiaduktem w Olkuszu
powstanie nowy parking
Rozpoczęły się już prace rozbiórkowe dotychczasowego
parkingu pod wiaduktem
przy Parku „Czarna Góra”
w Olkuszu. W jego miejscu
powstaną nowe miejsca parkingowe wraz z oświetleniem. Utworzony zostanie
ponadto chodnik i ścieżka
rowerowa, łącząca się docelowo z zaplanowanym traktem
pieszo-rowerowym wzdłuż
ulicy Antoniego Kocjana.
„Wiemy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się Park
«Czarna Góra», dlatego
konieczne jest uporządkowanie i zwiększenie liczby
miejsc parkingowych w jego
otoczeniu. Kolejne miejsca
postojowe powstaną także
podczas zagospodarowania
terenu, związanego z budo-

wą trybun i zaplecza sportowego w Parku. Bardzo
mnie cieszy, że mieszkańcy
tak chętnie korzystają z tego
obiektu. Warto zaznaczyć,
że służy on nie tylko profesjonalnym sportowcom,
ale także amatorom spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu. Szczególnie ważne jest dla mnie
natomiast to, że najmłodsi
mają miejsce, do którego
bardzo chętnie wracają”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik.
Rozpoczęte prace polegają
na budowie miejsc parkingowych, drogi manewrowej przy ulicy Piłsudskiego,
oświetlenia przy parkingu,

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz

odcinka
dwukierunkowej
ścieżki rowerowej i chodnika,
umocnieniu istniejącej skarpy oraz utwardzeniu terenu
pod wiaduktem na działce nr
2268. Uwzględniają one również niezbędne prace przygotowawcze, roboty ziemne,
a także ułożenie nowych
nawierzchni. Jedyną ofertę
na wykonanie robót złożyło
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„GAMEX” Grzegorz Żurek,
wyceniając całość prac na
711 870,36 złotych oraz oferując 8 lat gwarancji. Zakończenie inwestycji planowane
jest na początek października.

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

Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz

Ogłoszenie

II TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT
PODATKU AKCYZOWEGO W 2021 ROKU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że do dnia 31 sierpnia 2021 roku producenci rolni
mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli bydła.

źródło:
Urząd
Mia- Wnioski dostępne:
sta i Gminy w Olkuszu

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 16.08.2021 r. do 05.09.2021 r.
wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
- działki nr ew. gr. 5478/20 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu,
Bliższe
informacje
można
uzyskać
w
Wydziale
DrogowoInwestycyjnym w godz. 8:00-16:00 (pn) 7:00-15:00 (wt-pt) - pok. nr 308 lub pod
numerem telefonu (032) 626-01-58.

1) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, Wydział Podatków i Opłat - pokój 242 lub
2) na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz w zakładce Podatki.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Wnioski o zwrot podatku można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (pokój 242), Rynek
1 lub przesłać pocztą na adres urzędu z zachowaniem terminu nadania pisma u operatora pocztowego.
Informacji udzielają pracownicy Wydziału Podatków i Opłat, tel. (32) 626-01-92, a w celu usprawnienia załatwienia sprawy uprasza się o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu do kontaktu.
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Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz

Ogłoszenie

Olkusz, dnia 16.08.2021 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gorenice-Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXVII/337/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice-Zawada obejmującej obszar, którego granice określone zostały na załączniku
graficznym do ww. Uchwały.

Zakres zmian określony w ww. Uchwale dotyczy:
1) ustaleń Planu dla:
a) maksymalnej wysokości dla wolnostojących obiektów usługowych w terenach oznaczonych symbolami 1MN.2 - 41MN2,
b) maksymalnej wysokości dla obiektów gospodarczych w terenach oznaczonych symbolami 8U, 9U,
c) maksymalnej wysokości dla wolnostojących budynków garażowych w terenach oznaczonych symbolami 1UP, 2UP,
d) maksymalnej wysokości innych obiektów związanych z kultem religijnym w terenie oznaczonym symbolem 1ZC,
2) wyznaczenia terenów pod lokalizację ujęć wody.
Ww. uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce:
Rada/uchwały/2021. Załącznik graficzny wraz z granicą obszaru objętego uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 102.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko
w terminie do dnia 10 września 2021 r. włącznie.
Wnioski do zmiany miejscowego planu w ww. zakresie, należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 102, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: poczta@umig.
olkusz.pl.
Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
z siedzibą ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty
kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania
podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

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

27.08. – 31.08.
godz. 17:00 Kraina Smoków (2D/
20.08. – 24.08.
godz. 17:00 Wyprawa do dżungli dubbing)
godz. 19:30 Escape Room: Najlepsi
(2D/dubbing)
z najlepszych (2D/napisy)
godz. 20:30 Old (2D/napisy)
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