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Podsumowanie aktywności posłów z ziemi olkuskiej po połowie obecnej kadencji sejmu

13 października minęły równo 2 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych, dlatego postanowiliśmy sprawdzić
jak ten czas spożytkowali posłowie z powiatu olkuskiego:
Jacek Osuch oraz Agnieszka Ścigaj. Na pierwszy plan znów
wysuwa się fakt, że parlamentarzysta PiS-u wciąż ani razu
nie zabrał głosu z sejmowej mównicy.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.
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”Czysty Olkusz
– wspólna sprawa”

W pod koniec czerwca zainaugurowana została akcja “Czysty Olkusz
- wspólna sprawa”, w ramach której burmistrz Roman Piaśnik, pracownicy olkuskiego magistratu oraz
mieszkańcy Gminy Olkusz wspólnie
posprzątali okolice obwodnicy na
Osiedlu Młodych. 20 października na
rynku odbyło się natomiast uroczyste
wręczenie nagród laureatom zorganizowanego w ramach akcji konkursu
plastycznego dla uczniów przedszkoli 19 października I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu świętowało 105-lecie swojego istnienia oraz 100. rocznicę nadania placówce imienia Króla Kazimierza Wieli szkół podstawowych.

Jubileusz 105-lecia I LO w Olkuszu
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kiego. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Bazylice Rzymskokatolickiej
pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu: świątynia wypełniła się zaproszonymi gośćmi,
obecnymi i byłymi pracownikami szkoły, uczniami oraz absolwentami. Eucharystię
koncelebrował m.in. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Michał Borda.
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Podsumowanie aktywności posłów z ziemi olkuskiej
po połowie obecnej kadencji sejmu

13 października minęły równo 2 lata od ostatnich wyborów
parlamentarnych, dlatego postanowiliśmy sprawdzić jak ten
czas spożytkowali posłowie z powiatu olkuskiego: Jacek Osuch
oraz Agnieszka Ścigaj. Na
pierwszy plan znów wysuwa
się fakt, że parlamentarzysta
PiS-u wciąż ani razu nie zabrał
głosu z sejmowej mównicy.
Przypominamy, że w minionych wyborach parlamentarnych, które miały miejsce
13 października 2019 roku,
reelekcję uzyskała startująca z „jedynki” na liście KW
Polskie Stronnictwo Ludowe Agnieszka Ścigaj (która
otrzymała 20 887 głosów)
oraz startujący z 5. pozycji
na liście KW Prawo i Sprawiedliwość Jacek Osuch (12
150 głosów). Pomimo 14 673
otrzymanych głosów, w nowej
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kadencji Sejmu RP nie znalazła się natomiast startująca
z 4. miejsca na liście KKW
Koalicja Obywatelska PO
.N iPL Zieloni Lidia Gądek.
Pierwszą kategorią aktywności poselskiej jest liczba
wypowiedzi na posiedzeniach sejmu. Agnieszka
Ścigaj zabrała dotąd głos
33 razy, co plasuje ją obecnie na 149. pozycji. Wśród
14 936 wystąpień wygłoszonych w Sejmie przez ostatnie 2 lata, nie znalazło się
natomiast żadne autorstwa
Jacka Osucha. Dla porównania Anna Wojciechowska
z Koalicji Obywatelskiej, która
mandat poselski sprawuje od
4 maja bieżącego roku, czyli nieco ponad 5 miesięcy,
zdążyła do momentu pisania tego artykułu zabrać
głos 28 razy. Wicemini-

ster Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu już
w przeszłości dał się poznać
z tego, że nie przepada zbytnio za przemawianiem: w minionej kadencji wystąpił on
z mównicy zaledwie 4 razy,
zajmując tym samym 455.,
a więc 5. od końca miejsce
wśród ówczesnych parlamentarzystów.
Zdecydowanie lepiej poseł Prawa i Sprawiedliwości
wypadł z kolei w kontekście
udziału w głosowaniach na
posiedzeniach Sejmu, biorąc udział w aż 4 342 z 4 362
z nich, co stanowi 99,54%
(90. miejsce). W tej kategorii
słabiej prezentuje się natomiast Przewodnicząca Koła
Poselskiego Polskie Sprawy,

OGŁOSZENIE

poparł
m.in.
ponowne
przekazanie niemal 2 miliardów złotych na media
publiczne, przyznanie podwyżek politykom czy ustawę „anty-TVN”. Jeśli mowa
z kolei o projektach związanych z powiatem olkuskim,
to zagłosował on przeciwko
budowie estakady na Drodze Krajowej nr 94 w Olkuszu oraz dwukrotnie przeciw budowie linii kolejowej
Olkusz-Kraków. Agnieszka
Ścigaj zagłosowała dla odmiany przeciwko przyznaniu
kolejnej rządowej pomocy
dla TVP, przeciwko podwyżkom dla polityków, przeciwko próbie likwidacji amerykańskiej stacji telewizyjnej,
a także za budową zarówno kolei do Krakowa, jak
i estakady na skrzyżowaniu
„krajówki” z ulicami Kościuszki i Rabsztyńską oraz
która w wyniku obecności na
Mickiewicza i 20 Straconych.
3 892 głosowaniach (89,23%)
zajmuje dopiero 439. miejsce.
Następną kategorią akBędąc w temacie głosowań,
tywności poselskiej jest
warto również przytoczyć
liczba zgłoszonych interjak parlamentarzyści z ziemi
pelacji, czyli pytań do preolkuskiej głosowali w spramiera lub konkretnego
wie ustaw, które odbiły się
ministra, na które muszą
w debacie publicznej najszeroni udzielić parlamentaszym echem. Jacek Osuch
rzystom odpowiedzi. Tych
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wpłynęło dotąd łącznie 27
761: posłanka z Kolbarku,
będąca autorką 67 z nich,
plasuje się obecnie na 180.
miejscu, podczas gdy Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
złożył ich do tej pory 9, co
klasyfikuje go na 311. pozycji (ostatnia wysłana ponad rok temu). Jacek Osuch
podpisał się ponadto pod
4 projektami poselskimi
(projektami ustaw, uchwał
czy wniosków), a także
złożył 6 pytań w sprawach
bieżących oraz 2 zapytania. Agnieszka Ścigaj
podpisała się dla odmiany pod 23 projektami, ale
za to nie złożyła ani jednego zapytania ani pytania w sprawach bieżących

Michał

Pasternak
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Przyjdź na spacer upamiętniający olkuskich bohaterów
Tradycyjnie w niedzielę
poprzedzającą Uroczystość
Wszystkich Świętych odbędzie się spacer historyczny „Światełko bohaterom
- szlakiem mogił żołnierzy
AK na olkuskim cmentarzu”. Organizatorzy zapraszają na niego wszystkich,
którzy chcą poznać sylwetki
spoczywających na miejskiej nekropolii olkuszan
zasłużonych dla regionu
oraz wyrazić o nich pamięć
poprzez zapalenie zniczy
i krótką modlitwę. Patronat

medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.
Chętni do wzięcia udziału
w akcji spotkają się w niedzielę 31 października o godzinie
15:00 przed bramą Cmentarza
Parafialnego w Olkuszu przy
ulicy Powstańców Śląskich.
Tam, w towarzystwie przewodników, nawiedzą dziesięć
grobów zasłużonych olkuszan, poznają ich biografie,
wysłuchają wspomnień oraz
obejrzą zdjęcia i przedmioty
związane z ich działalnością.

„Nasz spacer to podróż do
przeszłości poprzez biografie ludzi, których grobowe
tablice mijamy co roku,
a nie zawsze zdajemy sobie
sprawę ze znaczenia danej
postaci w historii. Ich losy
związały się z naszą małą
ojczyzną, pokazując jak
wydarzenia o ogólnopolskim charakterze odbijały
się na życiu zwykłych osób”

Przypominamy, że inicjatywa ma charakter cykliczny: poprzednie edycje gromadziły średnio
po
kilkadziesiąt
osób,
w tym harcerzy, członków Związku Strzeleckiego
czy uczniów miejscowych
szkół. W ubiegłych latach
upamiętniono m.in. nestora olkuskiego harcerstwa
i znanego społecznika Mieczysława Karwińskiego „Orli- komentuje pomysło- ka”, powstańca warszawskiedawca wydarzenia, histo- go Stanisława Gawęckiego
ryk Mateusz Radomski. „Granicę” oraz Jana Łydkę:
legionistę i żołnierza V Batalionu Strzelców Olkuskich,
który zginął w 1943 roku
w KL Auschwitz. Co roku
centralnym punktem spaceru jest pomnik nad zbiorową
mogiłą partyzantów Armii
Krajowej z oddziałów „Hardego” i „Litwinki”, którzy
polegli w 1944 i 1945 roku,
a w wyniku powojennych
ekshumacji spoczęli we
wspólnym grobie w Olkuszu.
W tym roku organizatorzy
planują natomiast upamiętnić m.in. Mariana Kiciarskiego, Bolesława Gądka
czy Józefa Mrówkę. Marian
Kiciarski był olkuskim lekarzem, który staż w działalności niepodległościowej
REKLAMA
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rozpoczął jeszcze jako szesnastolatek, podczas walk
z Ukraińcami o Lwów w 1918
roku. Po ukończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie Lwowskim podjął
pracę w olkuskim szpitalu,
a w trakcie II wojny światowej był szefem konspiracyjnej służby sanitarnej
w Obwodzie Olkusz AK.
Na szpitalnym oddziale
zakaźnym ukrywał przed
Niemcami
„spalonych”
i rannych konspiratorów.
Z kolei Bolesław Gądek
„Ryś”
był
żołnierzem
oddziału
partyzanckiego „Szarańcza”, członkiem Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość oraz wieloletnim prezesem Związku Inwalidów Wojennych
w Olkuszu. W październiku 2020 roku awansowano go do stopnia majora,
a w styczniu bieżącego
roku zmarł w wieku 100
lat i został pochowany
przy asyście wojskowej.
Józef Mrówka „Mat” był
zaś zastępcą dowódcy
największego
oddziału
partyzanckiego na ziemi
olkuskiej Gerarda Woźnicy „Hardego”, a po wojnie przez wiele lat pracował w olkuskiej Emalii.

Szczegóły
dotyczące
wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej olkuskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
SKANUJĄC
ZA
POMO CĄ
SMARTFONA
PONIŻSZY KOD QR:

Konrad

Kulig

Prezes olkuskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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Jan Kanty: święty profesor i olkuski proboszcz

20 października obchodziliśmy wspomnienie profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, proboszcza parafii św.
Andrzeja Apostoła w Olkuszu
z 1439 roku św. Jana Kantego.
Jan Kanty urodził się 24
czerwca 1390 roku w Kętach na ziemi oświęcimskiej. Przez większość życia
był związany z Akademią
Krakowską: najpierw jako
student, a później jako
wykładowca i profesor.
W 1439 roku otrzymał tytuł bakałarza Świętej Teologii i został kanonikiem
kolegiaty św. Floriana, co
wiązało się z funkcją pro-

boszcza olkuskiej parafii.
Z powodu oddalenia oraz
licznych obowiązków, zrezygnował on jednak z probostwa po niespełna roku.
Jego skromność, zamiłowanie do ascezy (w gmachu Akademii zajmował
jedynie małą celę) i modlitwy, a także szacunek,
z jakim zwracał się do innych, robiły ogromne wrażenie na jego otoczeniu.
Jan Kanty zmarł 24 grudnia 1473 roku w Krakowie,
pozostawiając po sobie ponad 18 tysięcy stron własnoręcznie
wykonanych
rękopisów. 16 lipca 1767
roku został kanonizowany

przez Papieża Klemensa
XIII, a corocznie 20 października przypada jego
wspomnienie liturgiczne
oraz odpust parafialny.
W Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja
Apostoła w Olkuszu znajduje się ołtarz Jana Kantego z 1696 roku: święty
profesor zajmuje w nim
centralne miejsce, po jego
prawej ręce znajduje się
postać św. Kazimierza
Królewicza, a po lewej św.
Jana Nepomucena. Po południowej stronie kościoła
stoi ponadto zbudowana
w 1738 roku kaplica, w oł-

tarzu której znajduje się
obraz przedstawiający jedną z legend o Janie Kantym:
profesor pochyla się nad
kobietą, która rozbiła na
drodze dzban, pomagając
jej ze współczuciem i zrozumieniem oraz w cudowny sposób składając dzban
z powrotem w całość, tak
że nie widać na nim nawet jednej rysy. Historia
ta wskazuje na szacunek,
którym olkuski proboszcz
darzył każdego, nawet bardzo prostego człowieka
oraz pokazuje, jak ważna
była dla niego druga osoba z całym bagażem doświadczeń, który dźwiga

przez życie. Za kaplicą,
w linii średniowiecznych
miejskich murów obronnych, znajduje się także
mała izba, będąca według
tradycji jego mieszkaniem.
Postać świętego Jana
Kantego, patrona ubogich
i żebraków, jest nierozerwalnie związana z historią Olkusza, a wokół
jego postaci narosło wiele legend odzwierciedlających wielkość i upadek
„Srebrnego Miasta”. Według różnych wersji opowieści, przerażony sposobem,
w jaki mieszkańcy Olkusza obnosili się ze swą

zamożnością, miał on
rzucić klątwę, co doprowadziło do straszliwego
upadku miasta będącego
w dawnej Polsce wręcz
mistycznym
symbolem
bogactwa.

Franciszek Rozmus
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Jubileusz 105-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

19 października I Liceum
Ogólnokształcące
w Olkuszu świętowało
105-lecie swojego istnienia
oraz 100. rocznicę nadania placówce imienia Króla Kazimierza Wielkiego.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św.
w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu:
świątynia wypełniła się
zaproszonymi
gośćmi,
obecnymi i byłymi pracownikami szkoły, uczniami oraz absolwentami.
Eucharystię koncelebrował
m.in. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii
Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Michał Borda.
Następnie, zgodnie z wieloletnią jubileuszową tradycją liceum, przy olkuskim
rynku sformowany został
pochód, który przemaszerował głównymi uli-

cami miasta za Olkuską
Reprezentacyjną Orkiestrą
Dętą pod batutą Wiesława
Drygały. Główna część obchodów miała natomiast
miejsce w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu, gdzie Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu Irena Majda złożyła hołd wszystkim
zasłużonym dla “Kazika”
oraz przypomniała historię
i sukcesy placówki. Uroczysta gala została następnie
uświetniona
okolicznościowymi przemówieniami, gratulacjami oraz życzeniami przedstawicieli
władz, parlamentarzystów,
absolwentów,
rodziców
oraz przyjaciół szkoły.

wspomnień z młodości.
W ten sposób zgromadzona społeczność mogła poczuć międzypokoleniową
wspólnotę oraz przynależność do grona osób, które
tworzyły 105-letnią historię
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

źródło: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Kazimierza Wielkiego
w Olkuszu
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Po
części
oficjalnej
uczniowie
zaprezentowali ponadto jubileuszowy program artystyczny
w postaci montażu słowno-muzycznego nawiązującego bezpośrednio do
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SPR Olkusz 30:34 Euco UKS Dziewiątka Legnica. Srebrne Lwice wciąż bez punktów w obecnym sezonie

SPR Olkusz przegrał z Euco W efekcie, po pierwszym
UKS-em Dziewiątką Legnica kwadransie olkuskie szczy30:34 w spotkaniu 3. kolejki se- piornistki przegrywały aż 2:9:
zonu 2021/2022 grupy B 1. Ligi
„od pierwszych minut miew piłce ręcznej kobiet. Losy
liśmy problemy z rzucaniem
pierwszego meczu w hali Miejbramek, przez co zamiast
skiego Ośrodka Sportu i Reprowadzić 2:0, przegrywakreacji w Olkuszu z udziałem
liśmy 1:3. To był początek
publiczności od ponad roku
naszych błędów, bo w pewrozstrzygnęły się w zasadzie
nym momencie na boisku
już w pierwszym kwadransie.
zrobiły się «dwa ognie»:
nie trafialiśmy ze skrzydeł,
Po szybkim ataku i bramz obrotu, nawet z rzutów
ce Julii Mrozowskiej to podkarnych. Gdybyśmy wykoopieczne trenera Marcina
rzystali chociaż połowę okaKsiężyka otworzyły co prawda wynik pojedynku, jednak
zji, to bylibyśmy na styku
drugiego gola dla naszej druz Legnicą, a wtedy mecz wyżyny Aleksandra Zub zdobyglądałby zupełnie inaczej”
ła dopiero… w 13. minucie.
Niemoc olkuszanek wynikała
– komentuje szkolenioz doskonałej postawy Jolanty
wiec olkuskiej ekipy Marcin
Trojanowskiej w bramce gości
Księżyk.
oraz, co trzeba sobie szczerze powiedzieć, po prostu
Zawodniczki Stowarzyszekiepskiej skuteczności Lwic, nia Piłki Ręcznej Olkusz po
które nieraz w sytuacjach raz kolejny pokazały jednak, że
strzeleckich mogły zacho- nigdy nie można przedwczewać się zdecydowanie lepiej. śnie ich skreślać. Tam, gdzie

brakowało umiejętności lub
po prostu dyspozycji dnia, olkuskie szczypiornistki nadrabiały bowiem sercem i ogromną wolą walki, zostawiając na
parkiecie przysłowiowe krew,
pot i łzy. Debiutancki gol
w seniorskiej drużynie zaledwie 16-letniej Wiktorii Kozyry
stał się impulsem do odrabiania strat: ze środka trafiła następnie Magdalena Barczyk,
po raz drugi na listę strzelczyń
wpisała się Julia Mrozowska,
ze skrzydła celnie przymierzyła Nikola Sołościuk, rzut karny wykorzystała Aleksandra
Zub, a drogę do siatki rywalek
z koła znalazła Wiktoria Sioła.
Tym sposobem, w 21. minucie
ze wspomnianego 2:9 zrobiło
się 8:11, a na pięć minut przed
końcem pierwszej połowy, po
tym jak kolejny raz walkę o pozycję na kole wygrała Wiktoria
Sioła, legniczanki prowadziły
już zaledwie różnicą dwóch
bramek. Wówczas podopieczne trenera Marcina Księżyka pozwoliły sobie jednak
na chwilę nieuważnej gry, co
skrzętnie wykorzystały piłkarki z Dolnego Śląska, schodząc
do szatni przy wyniku 12:16.
W drugiej odsłonie oba zespoły również lepsze momenty przeplatały tymi słabszymi: w najlepszych dla siebie
chwilach olkuszanki traciły do
UKS-u trzy gole, ale ani razu
nie zdołały dogonić swoich
rywalek, przez co te ponownie

„odjeżdżały” im na dystans
pięciu czy sześciu trafień.
Mecz ostatecznie zakończył
się wynikiem 30:34 i choć zdecydowanie nie był to wynik na
jaki wszyscy liczyli, to cieszyć
mogą kolejne dobre występy
młodych wychowanek SPR-u. Oprócz wspomnianej już
Wiktorii Kozyry, dwie bramki dorzuciła bowiem jej koleżanka z rocznika 2005 Nikola Sołościuk, a po raz drugi
w tym sezonie najskuteczniejszą szczypiornistką drużyny
została 17-letnia Karolina Herian, która znów pięciokrotnie
pokonała bramkarkę rywalek.
“Przegraliśmy
czterema
bramkami cały czas goniąc
legniczanki, jednak przy
lepszej skuteczności wynik
mógłby, a nawet powinien
być dla nas lepszy. Cały
czas zbieramy natomiast
doświadczenie i myślę, że
ten mecz pozwolił dziewczynom nabrać odwagi,
pewności i przede wszystkim
spokoju, bo to jego najbardziej brakuje nam zarówno
w budowaniu, jak i finalizowaniu akcji. Zdecydowanie częściej mogliśmy zagrać
z obrotem, bo na środku było
bardzo dużo miejsca, ale za
to w końcu pojawiły się rzuty z drugiej linii, choć wciąż
brakuje w nich precyzji”

“Gołym okiem widać zmiany
kadrowe w drużynie z Olkusza. Najbardziej doświadczone zawodniczki zmieniły
bowiem kluby i teraz SPR jest
zupełnie innym zespołem.
Warto jednak zaznaczyć, że
i my graliśmy bez naszej najskuteczniejszej zawodniczki
w ubiegłym sezonie Darii Miłek. Nie ustrzegliśmy się oczywiście błędów,
które
dodawały
wiatru
w żagle cały czas próbującym
nas gonić olkuszankom, ale
na szczęście popełniliśmy ich
najwyraźniej o cztery mniej”

– Oliwia Sołościuk (5), Karolina Herian (5), Wiktoria
Sioła (4), Aleksandra Zub
(4), Julia Mrozowska (3),
Vanessa Nowak (3), Nikola Sołościuk (2), Wiktoria
Kozyra (2), Magdalena Barczyk (1), Anna Andrzejczyk
(1), Oliwia Bartusik, Oliwia
Błaszczykiewicz, Julia Polakowska, Kamila Pietruszka
zdjęcia: SPR Olkusz (PK)

- dodał trener przyjezdnych
Grzegorz Karnicki.
SPR Olkusz 30:34 (12:16)
Euco UKS Dziewiątka Legnica
Skład SPR-u: Aleksandra
Nowicka, Emilia Januszek
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- podsumował trener naszej
drużyny Marcin Księżyk.

Błękitni Modlnica 1:2 KS PKM Olkusz. Ważne zwycięstwo w meczu na szczycie
KS PKM Olkusz pokonał Błękitnych Modlnica 1:2
w spotkaniu 10. kolejki sezonu
2021/2022 Keeza Klasy Okręgowej grupy Kraków I. Ekipa
z powiatu krakowskiego przed
rokiem zajęła drugie miejsce w lidze, do samego końca
walcząc o awans do 4. Ligi,
a przed sezonem dodatkowo
wzmocniła swoją kadrę, przez
co jest stawiana w roli jednego
z faworytów do mistrzostwa.

Początek meczu był dosyć nerwowy, jako że oba
zespoły chciały realizować
własną wizję gry: olkuszanie
stawiali na duże posiadanie
piłki, a gospodarze preferowali grę długimi podaniami.
W 23. minucie bramkarz
KS-u Dominik Lorek postanowił zadbać o dodatkowe
emocje i zamiast wybić piłkę
po podaniu od kolegi z drużyny, to najpierw skutecznie

minął jednego zawodnika Błękitnych, ale drugiego, który
odebrał mu piłkę, już faulował. Sędzia podyktował zatem
rzut karny, który na bramkę
zamienił Daniel Kuciel. Piłkarze Klubu Sportowego Olkusz natychmiast przystąpili
do odrabiania strat i choć w 28.
minucie trafili w słupek, to 7 minut później zdołali wyrównać,
po tym jak Dawid Smolarczyk przejął piłkę i zagrał ją

do Dawida Tumiłowicza, ten
z kolei dograł w pole karne,
a akcję bezlitośnie wykończył Wojciech Szwajcowski.
Druga połowa była zdecydowanie bardziej otwarta, jako że obie
drużyny zagrały va banque, aktywnie dążąc do zdobycia zwycięskiej bramki, jednocześnie
licząc się z możliwością straty
gola po kontrze rywala. Zespół
z Modlnicy, wykorzystując prze-

wagę wzrostu oraz gabarytów
fizycznych, zagrożenie stwarzał
głównie ze stałych fragmentów
gry, po których Dominik Lorek,
niejako rewanżując się za błąd
z pierwszej połowy, niejednokrotnie ratował olkuszan przed
utratą bramki. Zwycięstwo KS-owi w 88. minucie dał natomiast
Wojciech Szwajcowski paradoksalnie po dośrodkowaniu z rzutu
rożnego, mimo że sam był o głowę niższy od stopera gospodarzy.
„Był to generalnie mecz
walki, a zespół z Modlnicy
okazał się wymagającym
przeciwnikiem, dlatego należy się spodziewać, że będzie skutecznie zdobywał
punkty w walce o awans.
Do końca rundy jesiennej
pozostały nam jeszcze trzy
spotkania, a sytuacja w tabeli wymusza na nas walkę o zwycięstwo w każdym
z nich. Liczymy również na
powrót zawodników kontuzjowanych i pauzujących”
- komentują piłkarze KS-u
Olkusz.

Błękitni Modlnica 1:2
(1:1) KS PKM Olkusz
Skład KS-u: Dominik Lorek
- Kacper Majewski, Maciej
Kasprzyk, Konrad Świerk,
Maciej Pietrzeniec - Dawid
Smolarczyk, Filip Kwinta,
Bartłomiej Mirek, Dawid
Tumiłowicz (90+2’ Kacper Łyczak), Grzegorz Barczyk - Wojciech Szwajcowski (90+1’ Jan Twardowski)

Druga drużyna ze „Srebrnego Miasta”, czyli Olkuski Klub
Sportowy „Słowik”, miała
natomiast podjąć Northstar
Miechów w ramach 9. kolejki
sezonu 2021/2022 Keeza Klasy B grupy Olkusz. Goście nie
przyjechali jednak na mecz.
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”Czysty Olkusz – wspólna sprawa”
z perspektywy fotela bur- Artystycznego “Żaczek”
mistrza. Zwieńczeniem w Olkuszu oraz Inez Słoakcji będzie natomiast mińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu
wydanie ilustrowanego
pracami laureatów kalendarza na 2022 rok. III miejsce: ex aequo Elena
Kędzierska ze Szkoły PodLAUREACI KONKUR- stawowej nr 1 w Olkuszu
oraz Helena Adamek
SU PLASTYCZNEGO z Ogniska Artystycznego
“CZYSTY OLKUSZ “Żaczek” w Olkuszu

WSPÓLNA SPRAWA”:

I miejsce: ex aequo Nel
Dudek z Przedszkola nr 7
w Olkuszu oraz Antonina
Karbowska i Leon Rogóż
z Przedszkola nr 8
w Olkuszu

W pod koniec czerwca zainaugurowana została akcja
“Czysty Olkusz - wspólna
sprawa”, w ramach której
burmistrz Roman Piaśnik,
pracownicy olkuskiego magistratu oraz mieszkańcy
Gminy Olkusz wspólnie posprzątali okolice obwodnicy
na Osiedlu Młodych. 20 października na rynku odbyło
się natomiast uroczyste wręczenie nagród laureatom
zorganizowanego w ramach
akcji konkursu plastycznego dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.

“Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tak
licznie wzięliście udział
w konkursie oraz wyrazić podziw dla Waszych
prac.
Każde
z Was, Wasi rodzice
i dziadkowie, a także ja,
jako burmistrz, wspólnie możemy codziennie
drobnymi gestami sprawiać, że ulice naszego
miasta będą zadbane”

Konkurs miał na celu
zaangażowanie
dzieci
i młodzieży do podjęcia
aktywności związanych
z ochroną naturalnego
środowiska oraz propagowanie wśród młodych
mieszkańców Gminy Olkusz właściwej postawy
proekologicznej i ekologicznego stylu życia.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło ponad
500 prac, spośród któmówił
gospodarz rych jury wyróżniło 30
“Srebrnego Miasta”.
najlepszych. Uroczyste-

I miejsce: Jan Misztal ze
Szkoły Podstawowej nr 5
w Olkuszu

II miejsce: ex aequo Róża
Albiniak oraz Lena Frączek
II miejsce: ex aequo Niko- z Zespołu Szkolno-Przeddem Słowik i Sara Swędzioł szkolnego Integracyjnego
z Przedszkola nr 13
nr 1 w Olkuszu
w Olkuszu oraz Maja Skalskai Maja Nawrot z Przed- III miejsce: Zofia Majcher
szkola nr 3 w Olkuszu
z Ogniska Artystycznego

go wręczenia nagród do“Żaczek” w Olkuszu
konał Burmistrz Miasta III miejsce: Zuzanna Wrói Gminy Olkusz Roman bel oraz Zofia Blecharczyk
Piaśnik, p.o. Dyrektora
z Przedszkola nr 13
Powiatowej i Miejskiej
w Olkuszu
Biblioteki
Publicznej
w Olkuszu Beata Dziąbek
oraz Komendant StraI miejsce: Filip Nocoń
ży Miejskiej w Olkuszu
z Zespołu Szkolno-PrzedMarek Lasek. Uczestniszkolnego w Braciejówce
ków konkursu spotkała
ponadto na koniec mała I miejsce: Antoni Cieśla
II miejsce: Aleksandra
z
Publicznej
Szkoły
Podstaniespodzianka w postaci
Tylnicka ze Szkoły Podstawowej w Witeradowie
zwiedzania Urzędu Miawowej w Gorenicach
sta i Gminy w Olkuszu
oraz możliwości spojrze- II miejsce: ex aequo Mar- ź ró d ło : Ur z ą d Mi ast a
nia na “Srebrne Miasto” celina Gąsiorek z Ogniska i Gm i ny w Ol kusz u

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

29.10.2021 - 31.10.2021;
02.11.2021 - 03.11.2021
godz. 16:00 - Wilki na 100% (2D Dubbing)
godz. 18:00 - Wyszyński - zemsta czy przebaczenie (2D Polski)
godz. 19:45 - Najmro. Kocha, kradnie, szanuje (2D Polski)
05.11.2021 - 06.11.2021; 09.11.2021 - 10.11.2021
godz. 15:40 - Ainbo -strażniczka Amazonii (2D Dubbing)
godz. 17:40 - Nowy porządek (2D Napisy)
godz. 19:20 - Wesele (2D Polski)
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