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Powrót do szkoły nie taki wesoły 
Kolejny rok z rzędu zamiast uśmiechu i radości z po-

wrotu w szkolne mury przynosi wakaty w placówkach 
oraz protesty nauczycieli. Wszystko za sprawą spra-
wą zmian, jakie chce wprowadzić Minister Edukacji 
i Nauki. Pakiet reform zwany potocznie „lex Czarnek” 
całkowicie zabiera bowiem dyrektorom, samorządom 
i radom rodziców niezależność oraz podmiotowość, 
przyznając pełnię władzy i decyzyjności administracji 
rządowej.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.
KS PKM Olkusz II 4:3 OKS Sło-
wik. Wielkie emocje w derbach 

„Srebrnego Miasta”! 
Drużyna rezerw KS-u PKM Olkusz pokonała Olku-

ski Klub Sportowy „Słowik” 4:3 w spotkaniu 3. kolejki 
sezonu 2021/2022 Keeza Klasy B grupy Olkusz. Derby „Srebr-
nego Miasta” ob� towały w wielkie emocje i liczne zwroty ak-
cji, a gospodarze zdołali wyrwać zwycięstwo w ostatnich mi-
nutach meczu.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 7.
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Powrót do szkoły nie taki wesoły

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z.o.o. w Olkuszu

W związku z nabyciem budynku biurowego dawnej 
BURSY (internatu) przy ul. Bylicy 1, informuje zaintere-
sowanych  że posiada do wynajęcia pomieszczenia biu-
rowe 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 fi rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

Kolejny rok z rzę-
du zamiast uśmiechu 
i radości z powrotu 
w szkolne mury przyno-
si wakaty w placówkach 
oraz protesty nauczycie-
li. Wszystko za sprawą 
sprawą zmian, jakie chce 
wprowadzić Minister 
Edukacji i Nauki. Pakiet 
reform zwany potocznie 
„lex Czarnek” całkowi-
cie zabiera bowiem dy-
rektorom, samorządom 
i radom rodziców nieza-
leżność oraz podmioto-
wość, przyznając pełnię 
władzy i decyzyjności 
administracji rządowej.

Nowelizacja ustawy 
Prawo oświatowe, zwa-
na przez niektórych 
wręcz zamachem na 
szkoły, pozwala kurato-
rom m.in. niemal samo-
dzielnie zwolnić dyrek-
tora w trakcie trwania 
roku szkolnego i to 
w mniej, niż miesiąc. 
Ministerstwo Edukacji 
i Nauki zagwarantu-
je sobie jednocześnie 
większy wpływ na ob-
sadzanie dyrektorów 
placówek oświatowych. 
Nowe przepisy pozwa-
lają ponadto decydo-
wać im o tym, które 
zajęcia nieobowiązko-
we mogą się odbywać 
w danych szkołach 
i jakie organizacje spo-
łeczne mogą je pro-
wadzić. Jedynymi pro-
gramami mogącymi 

działać w placówkach 
bez zgody kuratorium 
będą te... pochodzące 
od rządu. W prakty-
ce może to oznaczać 
całkowite zabicie ja-
kiekolwiek kreatywno-
ści wśród nauczycieli 
i dyrektorów, gdyż każda 
ich decyzja będzie obar-
czona widmem zwolnie-
nia z pracy, a szkołą za-
cznie rządzić strach. W 
skrajnych przypadkach 
podjęte przez dyrektora 
decyzję mogą mu na-
wet grozić więzieniem.

Każdy, kto chce wyra-
zić swój sprzeciw wobec 
przytoczonych zmian, 
może wziąć udział 
w akcji społecznej 
„Wolna szkoła”, któ-
rej symbolem została 
czerwona ekierka. Aby 
okazać wsparcie na-
uczycielom, dyrekto-
rom oraz uczniom, na-
leży umieścić w swoich 
mediach społeczno-
ściowych właśnie sym-
bol czerwonej ekierki 
oraz wszelkie hasła 
i materiały promocyj-
ne związane z akcją. 
Organizatorzy kampa-
nii zachęcają ponadto 
do noszenia emble-
matów związanych 
z protestem, podpi-
sania się pod listem 
otwartym do Premie-
ra RP, Prezydenta RP 
oraz posłów i posłanek 
o wstrzymanie prac nad 

nowelizacją przepisów, 
a także brania udziału 
w lokalnych protestach.

Kolejnym problemem, 
z którym na początku 
nowego roku szkolnego 
muszą mierzyć się dy-
rektorzy szkół, są wa-
katy wśród nauczycieli: 
niskie płace zniechę-
cają młodych pedago-
gów do podjęcia pracy 
w szkołach, a ci bardziej 
doświadczeni rezygnu-
ją, przez co powiększa-
ją się braki kadrowe.

„W naszym regionie 
szczególnie brakuje 
nauczycieli przed-
miotów zawodowych, 
ale także informa-
tyki, historii, języka 
angielskiego, � zyki, 
geogra� i, matematy-
ki czy nawet religii. 
Duże zapotrzebowa-
nie jest również na 
edukatorów z przy-
gotowaniem oligofre-
nopedagogicznym. 
W efekcie aktualnie 
mamy aż 478 na-
uczycieli pracujących 
ponad etat. Związek 
Nauczycielstwa Pol-
skiego wystąpił zatem 
do Marszałek Sejmu 
RP, o to, by nauczy-
ciele znajdujący się 
na emeryturach kom-
pensacyjnych mogli 
podejmować pracę 
w szkołach. To świad-
czy o tym jak duże 

braki osobowe wystę-
pują nie tylko w Ol-
kuszu, ale i w całym 
kraju. Obecnie bra-
kuje około 13 tysięcy 
pedagogów. Minister 
Czarnek chce pokryć 
te straty podnosząc 
pensum nauczyciel-
skie o 2,6%, obiecując 
tym samym większe 
wynagrodzenia. Jed-
nakże przy in� acji 
wynoszącej aktualnie 
5,4% nauczyciele re-
alnie będą przecież 
zarabiać mniej, niż 
obecnie. Dlatego też 
podjęliśmy inicjatywę 
«Godne płace i wysoki 
prestiż nauczycieli»” 

- komentuje Prezes 
Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Pol-
skiego w Olkuszu 
Marek Krzykawski.

Jeśli aktualne pro-
pozycje rządu w spra-
wie płacy w oświacie 
utrzymają się, to pol-
ski nauczyciel straci 
od 200 zł do nawet 
7 000 złotych rocznie. 
Inicjatywa Obywa-
telska „Godne płace 
i wysoki prestiż na-
uczycieli” chce na-
tomiast sprawić, by 
podwyżki pensji 
były realne: postulat 
Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego po-
lega na powiązaniu 
zarobków pedagogów 
z przeciętnym wyna-
grodzeniem w gos-

podarce. Dzięki temu 
ich pensje będą ro-
sły proporcjonalnie 
do rosnącego PKB. 
Podpisy pod omawia-
ną inicjatywą można 
składać do 31 paź-
dziernika. Aby sejm 
zajął się tym obywa-
telskim projektem, ich 
liczba musi wynieść 
co najmniej 100 000.

Łu k a sz  Ko st y r a
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W sobotę 25 wrze-
śnia na trasę wyruszą 
uczestnicy 35. Rajdu 
Pieszego Szlakami 
Walk Oddziału „Har-
dego”. Na śmiałków 
czekają partyzanckie 
zadania przygotowa-
ne przez rekonstruk-
torów, a dla naj-

lepszych zespołów 
przewidziane zostały 
nagrody. Zgłoszenia 
drużyn liczących od 
3 do 11 osób trwa-
ją do 24 września.

Rajd „Hardego” to 
jedna z najstarszych 
tego typu inicjatyw 

w Polsce. Upamięt-
nia ona żołnie-
rzy największego 
zgrupowania par-
tyzanckiego na ziemi 
olkuskiej, czyli zgru-
powania „Surowiec” 
oraz jego dowódcę 
kpt. Gerarda Woźnicę 
„Hardego”. Partyzanci 

z przytoczonego od-
działu walczyli na 
ziemi olkuskiej w la-
tach 1943-1945. Jed-
ną z wsi wspierają-
cych ich działalność 
było Chechło i to 
właśnie w oparciu o tę 
miejscowość rozegra 
się tegoroczny Rajd. 

Jego uczestnika-
mi mogą być m.in. 
harcerze, ministran-
ci, członkowie or-
ganizacji, młodzież 
szkolna czy po pro-
stu rodziny i znajo-
mi. Na trasie będą 
czekały przygoto-
wane przez rekon-
struktorów zadania 
teoretyczne i prak-
tyczne związane 
z działalnością Ar-
mii Krajowej na 
ziemi olkuskiej: 
będą one wymagały 
sprawności fizycz-
nej, sprytu, a także 
decyzyjności. Nie 
zaszkodzi również 
znajomość geografii 
turystycznej oraz re-
aliów historycznych. 
W ramach zmagań, 
uczestnicy otrzy-
mają epokowe re-
kwizyty i odwiedzą 
historyczne miejsca. 
Trasa Rajdu „Har-
dego” tworzy pętlę o 
długości 15 kilome-
trów, poprowadzoną 
oznakowanymi szla-
kami turystycznymi 
w okolicy Pustyni 
Błędowskiej, Chech-
ła, Błojca, Grabowej 
oraz Hutek-Kanek. 

„Rajd «Hardego» 
na stałe wpisał się 
do kalendarium 
wydarzeń patrio-
tycznych i tury-
stycznych w na-
szym regionie. Cie-
szymy się, że już 
po raz trzydziesty 
piąty możemy za-
proponować miesz-
kańcom, a w szcze-
gólności młodzieży, 
udział w tej inicja-
tywie. Mamy na-
dzieję, że pogoda 

nam dopisze i po-
zwoli w pełni korzy-
stać z walorów kra-
joznawczych trasy” 

- komentuje pre-
zes Oddziału Pol-
skiego Towarzy-
stwa Turystyczno-
-Krajoznawczego 
w Olkuszu Barbara 
Stanek. 

O r g a n i z a t o r a m i 
35. Rajdu Piesze-
go Szlakami Walk 
Oddziału „Harde-
go” są olkuskie 
struktury PTTK oraz 
Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Inicjatywę 
swoim patronatem 
objęło ponadto Mu-
zeum Armii Krajowej 
w Krakowie, a patro-
nat medialny spra-
wuje na nią Gazeta 
Olkuska.

Konrad Kulig
Prezes olkuskie-
go koła Światowe-
go Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej

Partyzanckie ścieżki czekają na żądnych przygód

OGŁOSZENIE
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Widowiskowa „Sar-
macka zabawa w 
Rabsztynie” czy „Fe-
stiwal Gwarków Olku-
skich” to tylko część 
atrakcji, jakie czeka-
ją na uczestników te-
gorocznej Juromanii. 
Święto Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej 
odbędzie się w week-
end 17-19 września 
w Olkuszu i Rabszty-
nie. Patronat medialny 
nad tym wydarzeniem 
objęła Gazeta Olkuska.

„Bardzo się cieszę, 
że nasze atrakcje 
od początku bio-
rą udział w bar-
dzo ciekawej akcji, 
którą bez wątpie-
nia jest Juroma-
nia. Dzięki temu 
mieszkańcy i tury-
ści będą mogli bo-
wiem uczestniczyć 
w kilkunastu cie-
kawych wydarze-
niach, jakie będą 
się odbywały w Ol-
kuszu oraz na zam-
ku w Rabsztynie” 

- komentuje Bur-
mistrz Miasta i Gmi-
ny Olkusz Roman 
Piaśnik.

Jednym z ciekaw-
szych wydarzeń bez 
wątpienia będzie to 
otwierające tegorocz-
ny cykl imprez. Mowa 
o „Tajemnicach ba-
zyliki św. Andrzeja 
i organów Hansa Hu-
mmla”, czyli zwiedza-
niu średniowiecznej 
świątyni, połączonym 
z prezentacją zabytko-
wych organów. Wej-
ścia grup z przewod-
nikiem odbędą się 
w piątek 17 września o 
godzinie 19:00, 19:30, 
20:00 oraz 20:30. 
Liczba uczestników 
jest ograniczona, dla-
tego obowiązują wcze-
śniejsze zapisy (pod 
numerem telefonu 
32 6421926, pod ad-
resem mailowym 
it.olkusz@msit.malo-
polska.pl lub, w mia-
rę wolnych miejsc, 
podczas wydarzenia).

Drugiego dnia Ju-
romanii zapraszamy 
natomiast na olkuski 
rynek oraz starówkę, 
gdzie od godziny 10:00 
do godziny 18:00 za-
planowano „Festiwal 
Gwarków Olkuskich”: 
znaleźć będzie tam 
można m.in. stoiska 
z zagadkami i quiza-
mi, warsztaty pla-
styczne dla dzieci 
„Trojak, jak malowa-
ny” czy gry miejskie 
typu quest. O godzi-
nie 15:00 oraz 17:00 
na dziedzińcu Starego 
Starostwa Grupa Te-
atralna „Glutaminian 
Sodu” zaprezentuje 
ponadto etiudy te-
atralne „Legendy ol-
kuskich Gwarków”, 
a o godzinie 16:00 na 
scenie zlokalizowa-
nej na rynku wystąpi 
orkiestra dęta ZGH 
„Bolesław” S.A. Jej 
występ, ufundowany 
przez ZGH „Bolesław”, 
będzie przeplatany 
opowieściami o tra-
dycjach górniczych.

W sobotę 18 wrze-
śnia Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu 
zorganizuje na do-
datek akcję „Poznaj 
Podziemny Olkusz”, 
która pozwoli na zwie-
dzanie ekspozycji 
w cenie biletu ulgo-
wego (ostatnie wejście 
będzie miało miejsce 
o godzinie 16:30). Na 
odwiedzających cze-
kać będzie wówczas 
m.in. pokaz wybijania 
monet w podziemiach. 
O godzinie 11:00, 13:00 
oraz 15:00 zaplanowa-
no także zwiedzanie 
Podziemnego Olkusza 
z przewodnikiem (po 
zakupie biletu). Liczba 
uczestników również 
jest ograniczona i obo-
wiązują wcześniejsze 
zapisy (na identycz-
nych zasadach, jak 
w przypadku zwiedza-
nia bazyliki). Chętni 
będą mogli ponadto 
poznać inne zabytko-
we piwnice kamienic 
olkuskiej starówki: 
w ramach akcji „Tajem-

nice olkuskich podzie-
mi” zaplanowano aż 
pięć tur bezpłatnego 
zwiedzania z prze-
wodnikiem. Zbiórki 
o godzinie 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00 
oraz 18:00 odbędą się 
przed stoiskiem Juro-
manii na rynku. Liczba 
uczestników i w tym 
przypadku jest ogra-
niczona, przez co na-
leży pamiętać o wcze-
śniejszych zapisach.

W ostatni dzień im-
prezy odbędzie się 
z kolei „Sarmacka za-
bawa w Rabsztynie”. 
W jej ramach od go-
dziny 10:00 do godziny 
18:00 w klimat sarmac-
kiej epoki wszystkich 
uczestników wprowa-
dzać będzie Podolski 
Regiment Odprzodo-
wy oraz Małopolska 
Chorągiew Husarska. 
Miejsce będą miały 
wówczas m.in. wido-
wiskowe pokazy hu-
sarii i artylerii, walki 
na szable, prezentacja 

strojów szlacheckich 
czy liczne atrakcje 
i aktywności dla naj-
młodszych, oczywi-
ście utrzymane w sty-
lu epoki. Na godzinę 
13:00 zaplanowano 
natomiast pokaz mody 
staropolskiej, a o go-
dzinie 17:00 rozpocz-
nie się widowiskowy 
„Szturm na zamek”, 
czyli inscenizacja po-
tyczki oddziału płk. 
Gabriela Hołubka 
z wojskami Andrze-
ja Zborowskiego oraz 
najemnikami Mak-
symiliana Habsbur-
ga. Walkom będzie 
towarzyszył ponadto 
pokaz artylerii i bro-
ni czarnoprochowej

Michał Pasternak

Przyjdź na Juromanię, czyli Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej!
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Burmistrz Miasta i Gmiany Olkusz Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 
13.09.2021 r. do 03.010.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:

- działki nr ew. gr. 2320/2, 2320/46 w Olkuszu w celu umieszczenia 
w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz techniczny, 

- działki nr er. gr. 3688/69, 3689/8, 3690/8, 3690/2, 3691/21 w Olkuszu 
w celu  umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przy-
łącz kanalizacji sanitarnej.  

- działka nr er. gr. 1490/8 w Olkuszu w celu  umieszczenia w nich urzą-
dzeń infrastruktury technicznej: przyłącz kanalizacji sanitarnej.  

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 nume-
rem telefonu (032) 626-01-58.  
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Podsumowanie lata z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu
Wakacje za nami, ich 

uroczyste zakończenie rów-
nież. Mamy nadzieję, że 
w bogatej ofercie Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Ol-
kuszu każdy znalazł coś 
dla siebie. Dołożyliśmy 
wszelkich starań, by była 
ona jak najbardziej ciekawa 
i urozmaicona. W sezonie 
letnim przygotowaliśmy dla 
„dużych” i „małych” miesz-
kańców Olkusza wiele atrakcji. 

- Mimo trwającej pandemii 
koronawirusa to były na-
prawdę ciekawe wakacje. 
Świadczą o tym liczne grupy 
chętnych, które korzystały 
z przygotowanych przez nas 
wydarzeń. Rekordowa liczba 
turystów odwiedziła również 
nowe atrakcje turystyczne 
Srebrnego Miasta: Podziem-
ny Olkusz i zrewitalizowa-
ny zamek w Rabsztynie. Są 
to miejsca administrowa-
ne przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu. My-
ślę, że każdy mógł znaleźć 
w ofercie MOK coś dla siebie 

– mówi Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.

Wystawy: Grzegorza 
Kłeczka „Kirgistan – 
w poszukiwaniu wolności”, 
Remigiusza Stopy „Retro-
spektrum”, Adama Sowuli 
„A dusze ich w ogro-
dzie Eden”, doktora Ta-
deusza Łyczakowskie-
go „Ołtarz Wita Stwosza 
w Kościele Mariackim 
w Krakowie”, wystawę koń-
coworoczną pracowni pla-
stycznej i ceramicznej MOK. 
Seanse kinowe, w tym kino 
plenerowe i, po raz pierwszy 
w naszym mieście, samo-
chodowe. Na 44 porankach 
gościliśmy 1936 osób w lipcu 
i 1208 w sierpniu, podczas 

Kina Samochodowego za-
brakło miejsca na parkingu, 
w 5 seansach Kina plenero-
wego wzięło udział około 
300 osób, a w Kinie Zbyszek 
w 83 seansach uczestniczyły 
1332 osoby. Miłośnicy mu-
zyki organowej mogli wziąć 
udział w Letnim Festiwa-
lu Organowym – Organy 
Srebrnego Miasta 2021. Kon-
certów w bazylice wysłucha-
ło 400 osób, a online 1885.
Było też kilka koncertów na 
świeżym powietrzu: Marci-
na Stycznia słuchało około 
200 osób, Mariusza Kalagi 
około 400 osób, a Koncer-
tu poezji śpiewanej „Pod 
niebem pełnym cudów” 
w wykonaniu pracowni in-
strumentalnej MOK oraz 
ogniska muzycznego „Do-
diArt” - około 170 osób.
Podziemny Olkusz oferował 
zwiedzanie swoich skarbów 
urozmaicone atrakcjami dla 
dzieci i dorosłych, czego 
ukoronowaniem był noc-
ny spacer z grupą teatralną 
działającą przy MOK – Glu-
taminianem Sodu – Podszy-
te strachem. W warsztatach 
wakacyjnych z przewodni-
kami w lipcu wzięło udział 
58 osób, a w sierpniu 47. 
Na nocny spacer wszystkie 
bilety zostały wyprzedane.  
Od 1 lipca do 31 sierpnia 
Podziemny Olkusz odwie-
dziło prawie 9000 osób.
Grupa teatralna Glutami-
nian Sodu wystawiła rów-
nież, przy komplecie widzów, 
spektakl „Sen nocy Letniej”.
Kolejny spektakl, tym ra-
zem pacynkowy na Zamku 
Rabsztyn, „Caryca Katarzy-
na po raz pierwszy w Ol-
kuszu”, obejrzało 70 osób.
Imprezy na świeżym po-
wietrzu odbywały się 
i w Olkuszu, i w Rabsztynie. 
Puszczaliście na rynku bań-

ki z Glutaminianem Sodu, 
mogliście zgłębić sekrety 
kowalstwa dzięki kuźni na 
Wierzbiu z Żurady, na co 
zdecydowało się 79 osób, 
czy pośmiać się na wieczo-
rze komedii improwizo-
wanej – tu zjawiło się 60. 
Wśród turystów odwiedzają-
cych Zamek Rabsztyn furorę 
zrobiły weekendy w Rab-
sztynie w Wehikule Czasu, 
kiedy władzę brali w swe 
ręce rycerze z bractwa Leo 
Corde. 9 spotkań z ryce-
rzami ukoronowała Noc 
z rycerzami – w impre-
zie wzięło udział 80 osób. 
W sezonie letnim Rabsztyn 
odwiedziło 40 tysięcy osób.
Oprócz licznych cowakacyj-
nych zajęć wprowadziliśmy 
także pilotażowy program 
półkolonii dla dzieci w wie-
ku 8-11 lat, połączonych 
z warsztatami artystycznymi. 
Bardzo szybko zebraliśmy 
grupę 24 dzieci niezbędną 
do uruchomienia półkolo-
nii. Ta forma wypoczynku 
tak bardzo się spodobała, że 
w ferie zimowe planujemy 
uruchomić przynajmniej 
dwa turnusy takich zajęć. 
Uczestnicy półkolonii bra-
li udział w warsztatach mu-
zycznych, tanecznych, pla-
stycznych, zwiedzali atrakcje 
turystyczne i muzea, oglądali 
� lmy w Kinie Zbyszek, mieli 
potańcówkę i sesję fotogra� cz-
ną, a na zakończenie ognisko.  
Dużym powodzeniem wśród 
młodych olkuszan cieszyły się 
warsztaty taneczne - codzien-
nie uczestniczyło w nich około 
40 osób, i zajęcia plastyczne 
w Domu Kultury i Podziem-
nym Olkuszu; w lipcu skorzy-
stało z nich 67 osób, w sierp-
niu 50. Z kolei z zajęć pla-
stycznych z instruktorami 
w Centrum Kultury w lip-
cu wzięło udział 80 osób. 

Dziękujemy, że byliście 
z nami. Przykro nam, że nie 
wszystkim chętnym udało się 
zapisać. Ze względu na spe-
cy� kę zajęć, np. plastycznych 
czy tanecznych, grupy musiały 
być ograniczone. Szybko na-
dejdą ferie zimowe. Na pewno 
przygotujemy dla Was cieka-
we zajęcia. Prosimy o śledze-
nie strony internetowej MOK 
oraz Facebooka, gdzie zawsze 

staramy się podawać aktualne 
informacje dotyczące naszych 
działań i ofert edukacyjnych.
Zachęcamy do podejmowa-
nia szybkich decyzji i zapisy-
wania dzieci na zajęcia zaraz 
po ogłoszeniu zapisów, by 
zagwarantować sobie miejsce.
Tymczasem raz jeszcze dzię-
kujemy wszystkim za spę-
dzone z MOK-iem wakacje 
oraz życzymy zdrowego i ob-

� tującego w sukcesy nowego 
roku szkolnego. W czasie jego 
trwania również dołożymy 
wszelkich starań, by w naszej 
ofercie każdy miał możli-
wość znaleźć coś dla siebie. 
Może � lm, może koncert? 
Może dodatkowe zajęcia ar-
tystyczne? A może zupełnie 
coś innego? Bądźcie z nami!

MOK  Ol ku sz
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Drużyna rezerw KS-u 
PKM Olkusz pokonała Ol-
kuski Klub Sportowy „Sło-
wik” 4:3 w spotkaniu 3. 
kolejki sezonu 2021/2022 
Keeza Klasy B grupy Ol-
kusz. Derby „Srebrnego 
Miasta” ob� towały w wiel-
kie emocje i liczne zwroty 
akcji, a gospodarze zdołali 
wyrwać zwycięstwo w os-
tatnich minutach meczu.

Pojedynek nie mógł 
rozpocząć się lepiej dla 
debiutującego w obec-
nym sezonie seniorskiego 
zespołu „Słowika”, gdyż 
ten objął prowadzenie już 
w pierwszej minucie: 
Piotr Szpejna wykorzy-
stał błąd w rozegraniu 
stoperów gospodarzy 
i prostym strzałem po zie-
mi umieścił piłkę w siatce. 
Obchodzący natomiast 
w tym roku jubileusz 
100-lecia swojego istnie-
nia KS odpowiedział bły-
skawicznie dwoma bram-
kami Jana Twardowskiego 
w odpowiednio 4. oraz 7. 
minucie. W 16. minucie 
gospodarze byli ponadto 
bliscy zdobycia trzeciego 
gola, jednak obrońcy „żół-
to-niebieskich” założyli 
skuteczną pułapkę ofsajdo-
wą, błyskawicznie wzno-

wili grę i przeprowadzili 
zabójczy kontratak, zakoń-
czony precyzyjnym strza-
łem Piotra Szpejny z pra-
wej strony pola karnego.

Cztery bramki po nie-
co ponad kwadransie 
gry zdecydowanie mogły 
cieszyć kibiców, którzy 
zebrali się w Parku „Czar-
na Góra” w liczbie około 
120. W kolejnych minu-
tach gra jednak nieco się 
uspokoiła i obie ekipy 
skupiały się bardziej na 
skrupulatnym budowaniu 
swojej przewagi w środ-
ku pola. W 34. minucie 
prowadzenie po raz drugi 
powinien objąć OKS „Sło-
wik”: golkiper gospodarzy 
zbyt długo zwlekał z po-
daniem, � nalnie posyła-
jąc piłkę wprost pod nogi 
Piotra Szpejny, czego on 
sam chyba nie do końca 
się spodziewał, uderzając 
na tyle lekko, że Bartosz 
Bryniak zdołał odbić fut-
bolówkę na rzut rożny.

Druga połowa również 
zaczęła się lepiej dla „żół-
to-niebieskich”. W 52. mi-
nucie kąśliwym strzałem 
po ziemi zza pola karne-
go piłkę w siatce umieścił 
bowiem Piotr Szpejna, 

kompletując tym samym 
hat-tricka. Nowy zespół 
na olkuskiej scenie fut-
bolu aktywnie dążył po-
nadto do podwyższenia 
prowadzenia: dziesięć 
minut później potężne 
uderzenie głową kapita-
na gości z rzutu rożnego 
o metr minęło jednak 
bramkę, a w 69. minucie 
w słupek tra� ł Mateusz 
Seweryn. Stare piłkarskie 
porzekadło mówi, że nie-
wykorzystane sytuacje 
lubią się mścić i tak też 
było w tym przypadku.

W 86. minucie Klub 
Sportowy Olkusz do-
prowadził bowiem do 
wyrównania po spekta-
kularnym strzale Adama 
Kluczewskiego zza pola 
karnego prosto w samo 
okienko bramki. Stracony 
w końcówce gol ewident-
nie podciął skrzydła „Sło-
wikowi”, gdyż już minutę 
później gospodarze po-
winni objąć prowadzenie, 
jednak napastnik KS-u, 
mając przed sobą w zasa-
dzie jedynie pusta bramkę, 
uderzył zbyt lekko, przez 

co strzegący jej Wojciech 
Tracz zdążył wybić piłkę 
sprzed linii bramkowej. 
Gospodarze dopięli jed-
nak swego w 88. minucie, 
po niemal identycznej 
akcji, którą tym razem 
skutecznie wykończył 
Jan Twardowski, również 
kompletując hat-tricka.

„Nie mogę powiedzieć, że 
zabrakło nam woli wal-
ki, bo zostawiliśmy na 
tym boisku bardzo dużo 
serca, co zresztą było wi-
dać. Przez większą część 

spotkania prowadziliśmy 
grę i kreowaliśmy sobie 
sytuacje, a w samej koń-
cówce myślę, że zabrakło 
nam sił, doświadczenia 
i zgrania. Pokazaliśmy 
się jednak z bardzo do-
brej strony jak na zespół, 
który gra w tym składzie 
w zasadzie dopiero drugi 
miesiąc. Widzę dla nas 
bardzo dobrą przyszłość”

 - komentował pomocnik 
Olkuskiego Klubu Sporto-
wego „Słowik” Jan Sarecki, 
z którym mieliśmy okazję 
porozmawiać po końco-
wym gwizdku sędziego. 

ABY OBEJRZEĆ PEŁEN 
WYWIAD, ZESKANUJ 
ZA POMOCĄ SMARTFO-
NA PONIŻSZY KOD QR:

M i c h a ł  Pa ster n a k

KS PKM Olkusz II 4:3 OKS Słowik. Wielkie emocje 
w derbach „Srebrnego Miasta”!
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KINO ZBYSZEK 
WE WRZEŚNIU
Bilety: http://kino.olkusz.pl

18.09.2021 - 21.09.2021
godz. 17:00 - Lessie Wróć (2D Dubbing)
godz. 19:00 - Zabójczy koktajl (2D Napisy)

25.09.2021 - 29.09.2021
godz. 15:00 i 17:00 - Psi Patrol (2D Dubbing)
godz. 19:00 - Legion samobójców: � e Suicide Squad (2D Napisy)
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