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Rozpoczęła się modernizacja base-
nu na „Czarnej Górze” w Olkuszu!

Blisko 6 milionów złotych będzie kosztować rozpoczęta przebudo-
wa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczyn-
kowego „Czarna Góra” w Olkuszu. W jej ramach przewidziano m.in. 
remont niecek basenu pływackiego, rekreacyjnego i brodzików, tech-
nologii filtrowania i obiegu wody, trybun przy basenie oraz budynku 
ratowników i szatni. Obiekt wzbogacą ponadto nowe urządzenia za-
bawowe. Co niezwykle istotne, całość prac zaplanowano tak, by zosta-
ły one zakończone jeszcze przed przyszłorocznymi wakacjami, dzięki 
czemu nadchodzącego lata obiekt będzie już otwarty.

CZYTAJ DALEJ NA STR. 6

„Przyszedł piąty dzień wojny 
i Niemcy są już w Olkuszu” 

- wywiad z Henrykiem Kocjanem
Kontynuując cykl wywiadów ze świadkami historii z ziemi ol-

kuskiej, prezentujemy wojenne wspomnienia Henryka Kocjana. 
Jednocześnie, zachęcamy do kontaktu, jeśli posiadają Państwo 
wspomnienia związane z naszym regionem lub ktoś z Państwa 
rodziny chciałby opowiedzieć interesującą historię sprzed lat.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Zuzanna Krupa z Olkusza powołana do 
Reprezentacji Polski w Piłce Ręcznej!

Szansę na kolejną reprezentacyjną przygodę otrzymała olkuska szczy-
piornistka Zuzanna Krupa, która znalazła się w osiemnastoosobowej 
Kadrze Narodowej rocznika 2006 na zgrupowanie w Pruszkowie. Po 
jego zakończeniu, najlepsza szesnastka wyleci ponadto na międzyna-
rodowy turniej do Hiszpanii.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 8.



2www.gazetaolkuska.pl

Kontynuując cykl wywia-
dów ze świadkami historii 
z ziemi olkuskiej, prezentujemy 
wojenne wspomnienia Henry-
ka Kocjana. Jednocześnie, za-
chęcamy do kontaktu, jeśli po-
siadają Państwo wspomnienia 
związane z naszym regionem 
lub ktoś z Państwa rodziny 
chciałby opowiedzieć inte-
resującą historię sprzed lat.

Henryk Kocjan urodził 
się w 1927 roku w Starym 
Olkuszu. Podczas okupacji 
niemieckiej pracował jako 
robotnik w Zakładzie Bla-
charsko-Dekarskim Włady-
sława Jurgi. Jego ojciec - Jan 
- był natomiast przedwo-
jennym działaczem Polskiej 
Partii Socjalistycznej oraz 
woźnym w olkuskim staro-
stwie, a w czasie wojny był 
zaangażowany w konspirację 
pod pseudonimem Wąsaty.

Konrad Kulig: Kiedy rozpo-
częła się druga wojna świa-
towa miał Pan zaledwie 
12 lat. Jak Pan zapamiętał 
tamte dni?

Henryk Kocjan: 1 września 
1939 roku rano, koło 5:00, 
przyszedł ojciec do pokoju, 
gdzie spaliśmy i powiedział, 
że wojna się zaczęła. Włą-
czył radio i dowiedzieliśmy 
się, że Niemcy napadły na 
Polskę. Wstaliśmy przera-
żeni. Po śniadaniu okazało 
się, że na drodze między 
Katowicami a Olkuszem 
już ludzie uciekali z zacho-
du na wschód. Im było póź-
niej, tym uciekinierów było 
więcej. Zrobił się popłoch. 
Poszedłem w kierunku szo-
sy i przyglądałem się. Małe 
wózki czterokołowe, wózki 
dziecięce, rowery: wszystko 
obładowane. Było wtedy 
bardzo pogodnie i ciepło. 
Zaproponowałem ucieki-
nierom czy nie chcą pić. 
W pobliżu była studnia, 
oczywiście każdy chciał się 

czegoś napić. Mieliśmy też 
wtedy w sadzie urodzaj 
śliwek, narwaliśmy całą 
miednicę i poszliśmy z nią 
na drogę, ludzie sobie brali.

W pierwszym dniu woj-
ny polski pilot Władysław 
Gnyś zestrzelił nad Ol-
kuszem dwa niemieckie 
bombowce. Spadły one 
w Żuradzie. Na południe 
od Starego Olkusza (nad 
Żuradą - przyp. aut.) wi-
działem trzy potężne sa-
moloty niemieckie i jeden 
samolot polski, który je ata-
kował. Wyglądało to, jakby 
komar kręcił się wokół bąka 
i nagle po krótkiej strzelani-
nie karabinów maszyno-
wych dwa niemieckie sa-
moloty spadły. Okazało się, 
że polski myśliwiec nacierał 
na nich i w końcu jeden 
niemiecki samolot uderzył 
w drugiego i oba spadły. 
Chciałem pojechać w tam-
to miejsce. Jak ojciec przy-
jechał z pracy, wsiadłem 
na rower, pojechałem, ale 
tam już była policja i pełno 
gapiów, nie mogłem obej-
rzeć wraków dokładnie.

Rano 2 września zgłosiło 
się do nas wojsko. O� ce-
rowie chcieli założyć u nas 
sztab. Mieli centralkę tele-
foniczną, za naszym pło-
tem na górce umieszczono 
karabin maszynowy. Koło 
południa, jak byliśmy przy 
studni, przelatywał nie-
miecki samolot. Leciał tak 
nisko, że można było wi-
dzieć twarze pilotów. Kilku 
żołnierzy zaczęło strzelać, 
a on puścił serię. Na szczę-
ście, tra� ł tylko w studnię. 
W niedzielę rano 3 wrze-
śnia usłyszeliśmy komu-
nikat, że Francja i Anglia 
wypowiedziały Niemcom 
wojnę. Spiker apelował do 
słuchaczy, żeby informowa-
li o tym żołnierzy. Posze-
dłem do mieszkania, które 

zajmowali żołnierze i o� ce-
rowi, chyba w stopniu pod-
porucznika, powiedziałem, 
że Anglia i Francja wypo-
wiedziały Niemcom wojnę. 
Odpowiedział wtedy: „my 
sobie i bez nich damy radę”.

Konrad Kulig: Czy był Pan 
świadkiem wkroczenia 
Niemców do Olkusza?

Henryk Kocjan: We wtorek 
5 września mama mnie po-
prosiła, żebym poszedł do 
Olkusza i próbował coś ku-
pić. To był dzień targowy. 
Wszedłem na rynek, a tam 
wszystkie sklepy pozamyka-
ne: i polskie i żydowskie. Na 
ulicach bardzo mało ludzi. 
Okna pozasłaniane żalu-
zjami, pozabijane deskami, 
pozaklejane taśmą, żeby od 
wybuchów nie popękały. 
Chodziłem przygnębiony. 
W pewnym momencie usły-
szałem warkot silników. 
Zobaczyłem dwa motocy-
kle jadące od Chrzanowa 
w kierunku rynku. Wje-
chali na rynek, a za nimi 
w samochodach ciężaro-
wych piechota. Wszyscy 
uzbrojeni po zęby, w heł-
mach, rozchodzili się po uli-
cach. Mieli ze sobą plakaty, 
w języku polskim i niemiec-
kim. Poszedłem w kierun-
ku starostwa, tam był słup 
ogłoszeniowy i czytałem.

Oczywiście były groźby pod 
adresem mieszkańców, że 
za każdego Niemca będzie 
rozstrzelanych 10 zakład-
ników. Potem była infor-
macja, że wszyscy mają 
oddać odbiorniki radiowe 
i aparaty fotogra� czne, 
przestrzegać godziny poli-
cyjnej… byłem tym przera-
żony. Załamałem się. Przed 
wojną były slogany: silni, 
zwarci, gotowi. Mieliśmy 
nie oddać nawet guzika od 
marynarki. A tu przyszedł 
piąty dzień wojny i Niemcy 
są już w Olkuszu. Wiedzia-
łem już, że tego dnia nic nie 
kupię. Poszedłem jeszcze 
w kierunku ulicy Krakow-
skiej, tam był jakiś gwar. 
Był tam duży sklep zegar-
mistrza Żyda. Pozamyka-
ny był żaluzjami. Jeden 
Niemiec podszedł, karabi-
nem postrzelał w kłódkę 
i podniósł żaluzję. Otworzył 
drzwi, wszedł do środka 
i nawoływał ludzi, żeby szli 
rabować. Kilka osób się za-
częło garnąć. A drugi Nie-
miec z aparatem fotogra-
� cznym stał i fotografował 

tę scenę. Przypuszczam, 
że w celach propagando-
wych, żeby pokazać, jak 
to Polacy rabują sklepy.

Konrad Kulig: Czy pamięta 
Pan egzekucję „dwudzie-
stu straconych” w Olkuszu 
z 16 lipca 1940 roku, której 
dokonano w odwecie za za-
bójstwo niemieckiego żan-
darma przez bandytę?

Henryk Kocjan: Szedłem 
wtedy do miasta. Niemieccy 
policjanci zatrzymali mnie 
zaraz za parkiem na ulicy 
Mickiewicza. Przy sąsiednich 
budynkach byli już straża-
cy, mieli w rękach węże. Nie 
wiedziałem co się dzieje. 
Wiedziałem tylko, że w domu 
doktora Łapińskiego został 
zastrzelony Niemiec. Po pew-
nym czasie usłyszeliśmy dwie 
salwy. To było rozstrzeliwanie 
zakładników. I dym się uka-
zał nad drzewami parkowy-
mi: Niemcy podpalili dom 
doktora. Strażacy pilnowa-
li, żeby ogień nie przeniósł 
się na sąsiednie budynki.

Konrad Kulig: Pana ojciec 
należał do Gwardii Ludowej 
PPS, czyli organizacji pod-
ziemnej scalonej z Armią 
Krajową. Był Pan świadomy 
działalności swojego taty?

Henryk Kocjan: Ja wyczu-
łem, że ojciec jest w jakiejś 
organizacji. Często spotykał 
się z kuzynem mamy Janem 
Zubem i coś tam szeptali. 
Radia ojciec nie oddał. Po-
szedł do Żyda Zilberszaca, 
który miał sklep z odbior-
nikami, kupił stare radio 
i oddał je zamiast naszego. 
A o tym, że ojciec na pew-
no należy do konspiracji, 
to się dowiedziałem, jak 
wróciłem pewnego dnia 
z pracy, otworzyłem drzwi 
do pokoju, a tam kilku ob-
cych i karabiny wiszące na 
oparciach krzeseł… Jakiś 
czas później ojciec powie-
dział, że będziemy mieli 
w domu dwóch partyzantów. 
Mieli przejść u nas rekonwa-
lescencję. Byli u nas przez co 
najmniej trzy tygodnie. Mu-
sieliśmy się nimi zajmować 
tak, żeby lokatorzy, którzy 
u nas mieszkali, nie widzieli.

W 1943 roku ojciec zo-
stał natomiast przez kogoś 
ostrzeżony i zaczął się ukry-
wać. Pewnego dnia majstro-
wa (żona Władysława Jurgi 
- przyp. aut.) powiedziała 
mi, że u nas w domu jest 

rewizja. Podczas przerwy 
obiadowej przyjechałem do 
domu, na podwórzu stała 
furmanka, szu� ady były 
powyciągane, na podłodze 
leżało mnóstwo papierów. 
Szukali dowodów przyna-
leżności ojca do konspiracji, 
ale nic nie znaleźli. Zabrali 
mi przybornik kreślarski, 
a mama powiedziała, że 
chcą mi zabrać akordeon. 
Patrzę, a akordeon jest na 
furmance. To mnie tak wku-
rzyło! Złapałem ten akor-
deon i powiedziałem, że to 
jest mój, a nie ojca i to nie 
jest akordeon niemiecki. 
Na szczęście, nie był � rmy 
Hohner. Niemców zasko-
czyło moje zdecydowanie 
i udało mi się zachować 
instrument. Kilka miesięcy 
później była druga rewizja. 
Szukali po komórkach. Ja 
wiedziałem gdzie jest scho-
wany odbiornik radiowy. 
Na tym samym strychu, co 
radio, mieliśmy też scho-
wany nowy stół stolarski. 
Patrzyłem na rewizję i skó-
ra na mnie cierpła. Gdyby 
odrzucili cztery deski więcej, 
to by się dostali do radia. 
Ale na szczęście ucieszyli 
się tym stołem i dali spokój.

Konrad Kulig: Pana ojciec 
został aresztowany w 1944 
roku aresztowany i wywie-
ziony do obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen. Czy 
mieliście z nim kontakt?

Henryk Kocjan: Mogliśmy 
mu wysyłać jedną paczkę 
w miesiącu. Mama przy-
gotowywała żywność, a ja 
robiłem skrzynkę. Obkłada-
liśmy to wiórami, żeby się 
nie potłukło. Majstrowa tłu-
maczyła mi listy od ojca, bo 
musiały być pisane po nie-
miecku. To były specjalne ko-
perty, gdzie tekst był widoczny. 
I myśmy też w tych specjal-
nych kopertach musieli pi-
sać do niego po niemiecku.

Konrad Kulig: Jak Pan za-
pamiętał przejście frontu 
w 1945 roku?

Henryk Kocjan: W nocy 
z 19 na 20 stycznia 1945 roku 
grupa Niemców waliła do 
drzwi. Chcieli przenocować 
i żeby im ugotować karto� e, 
w skórkach, żeby było jak naj-
szybciej. Wygonili nas z łóżek 
i poszli spać. Jak zasnęli, to 
miałem ochotę wziąć jeden 
z karabinów i wytłuc ich. Oj-
ciec był w obozie, byłem wście-
kły na Niemców. Ale mama

powiedziała, żebym nie robił 
masakry w domu. Zbudziły 
ich dwa wybuchy artyleryj-
skie. Zabrali szybko ziemnia-
ki i uciekli. Rosjan było mnó-
stwo. Zajęli u nas wszystkie 
mieszkania. Rozmawiałem 
z nimi. Po południu jeden 
z nich mnie zapytał czy cho-
dziłem do szkoły. Odpowie-
działem, że tak. „A ile lat?” 
Odpowiedziałem, że siedem. 
„A czytać umiesz”? Oczy-
wiście, że umiem. „A pisać 
umiesz”? Pewnie, że umiem. 
„To czytaj” - odparł i wy-
ciągnął z kieszeni dziesięć 
rubli. Przeczytałem i tym 
razem ja zapytałem: „a cho-
dziłeś do szkoły”? Chodził. 
„A czytać umiesz”? Umie. Te 
same pytania mu zadałem. 
Wyciągnąłem gazetę i mó-
wię: „czytaj”. I nie potra� ł 
przeczytać. Reszta Rosjan 
zaczęła mi brawa bić! Przy-
łapałem go na kłamstwie.

Wkrótce do Olkusza zaczę-
li wracać ludzie, którzy byli 
w obozach. Wyczekiwaliśmy 
powrotu ojca. Wrócił w lipcu 
1945 roku Przed nim wrócili 
dwaj synowie Żyda Zilber-
szaca. Mama ich poczęsto-
wała obiadem. W następny 
dzień przyszły do nas dwie 
Żydówki, których nie znałem. 
Też ich podjęliśmy obiadem 
i powiedzieliśmy, że znajomi 
Żydzi wczoraj wrócili i mogą 
się z nimi skontaktować. 
Potem się okazało, że oni 
się pobrali: ich było dwóch, 
one były dwie i pobrali się. 
Otrzymaliśmy raz od nich 
kartkę z życzeniami z Izraela.

Zeskanuj za pomocą smart-
fona poniższy kod QR, aby 
obejrzeć zrealizowane przez 
Aleksandrę Pałkę oraz Szymo-
na Surmę nagranie powyższe-
go wywiadu. Znajduje się ono 
na kanale „Armia Krajowa 
Olkusz” w serwisie YouTube, 
gdzie dostępne są również 
inne wywia-
dy, w których 
najstarsi ol-
kuszanie opo-
wiadają   o  daw-
nych czasach.

OGŁOSZENIE

„Przyszedł piąty dzień wojny i Niemcy są już w Olkuszu” 
- wywiad z Henrykiem Kocjanem
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Klasztor w Imbramowicach - barokowa perła ziemi olkuskiej

Kościół klasztorny pod we-
zwaniem św. Piotra i Pawła 
w Imbramowicach jest nie-
wątpliwie najpiękniejszym 
zabytkiem barokowym na 
ziemi olkuskiej. Znajduje 
się nim m.in. pochodzący 
z XVII wieku, będący dzie-
łem nieznanego artysty ob-
raz Pana Jezusa Cierpiącego.

Barokowa świątynia posia-
da jedną nawę z półkoliście 
zamkniętym prezbiterium, 
za którym znajduje się chór 
zakonny oraz wtopiona 
w budynek klasztorny kwa-
dratowa, nakryta hełmem 
ostrosłupowym wieża. Ko-
ściół nakrywają z kolei dwu-
spadowe dachy, a elewacje ze-
wnętrzne świątyni posiadają 
skromną dekorację w postaci 
podziałów ramowych oraz 
opięć przy pomocy przypór. 
Kontrastuje z nią natomiast 
bogaty wystrój wnętrza: ścia-
ny podzielone są pilastrami 
i kolumnami dźwigającymi 
obiegający całą świątynię 
wydatny gzyms z belkowa-
niem, a wnętrza nakryte są 
sklepieniami kolebkowymi 
z lunetami. W apsydzie ołtarz 
główny wkomponowany jest 
zaś między kolumny two-

rzące dla niego oprawę ar-
chitektoniczną (analogiczną 
oprawę dla ołtarzy bocznych 
w nawie tworzą pilastry). 
Ołtarze powstałe w latach 
1716 - 1732 posiadają formę 
ozdobnych ram z ustawio-
nymi na cokołach posągami 
autorstwa Antoniego Frąc-
kiewicza. W prześwicie oł-
tarza głównego umieszczony 
jest z kolei obraz Dobrego 
Pasterza, a w skrajnych przę-
słach prezbiterium znajdują 
się ozdobne balkoniki, ana-
logiczne do parapetu chóru 
muzycznego. Ściany i skle-
pienia pokryte są natomiast 
polichromią iluzjonistyczną 
wykonaną przez Wilhelma 
Włocha do 1721 roku. Dla 
przykładu, na sklepieniu 
nawy przedstawiona zosta-
ła Apoteoza św. Norberta.

Klasztor imbramowic-
ki ufundował w 1223 roku 
biskup Iwo Odrowąż, a za-
twierdzenia bullą dokonał 
w 1229 roku papież Grzegorz 
IX. Niestety, już w 1260 roku 
kościół został zniszczony 
przez najazd Tatarów, przez 
co najstarszymi elementami 
obecnej świątyni są fragmen-
ty ceglanych murów z XIV 

i XV wieku z zamurowany-
mi obecnie oknami gotycki-
mi. Gruntowna odbudowa 
i przebudowa kościoła oraz 
klasztoru do współcześnie 
zachowanej postaci miała na-
tomiast miejsce po pożarze 
w 1710 roku i trwała od roku 
1711 do 1740. Inicjatorami 
tej inwestycji był archipre-
zbiter kościoła Mariackiego 
w Krakowie ksiądz Dominik 
Lochman oraz przełożona 
klasztoru Zo� a Grotówna, 
a w budowę zaangażowa-
ni byli krakowscy artyści: 
architekt Kacper Bażanka, 
snycerz Antoni Frączkie-
wicz oraz malarz Wilhelm. 
Po śmierci tego ostatniego, 
niedokończone freski i ob-
razy ukończyła jego córka. 
W drugiej połowie XVIII 
wieku zbudowano z kolei 
ozdobną, rokokową bramę 
wjazdową do klasztoru, bę-
dącą jednocześnie dzwonni-
cą. Zawiera ona dwa dzwony 
z początku XVIII wieku oraz 
jeden z 1952 roku, zastępują-
cy dzwon gotycki skradziony 
przez Niemców w czasie II 
wojny światowej. W latach 
1819 - 1820, na rozkaz rzą-
du carskiego, władze rosyj-
skie skon� skowały dobra 

ziemskie zgromadzenia oraz 
bibliotekę z dokumentami 
klasztornymi, które umiesz-
czono w Warszawie. W 1837 
roku pożar zniszczył zaś 
wieżę kościelną oraz dachy 
klasztoru i świątyni, ale wy-
posażenie wnętrza szczęśli-
wie nie uległo uszkodzeniu.

Po wybuchu powstania 
styczniowego w 1863 roku, 
po raz kolejny na klasztor 
spadły nowe represje ze stro-
ny władz carskich: zamknię-
ta została prowadzona przez 
klasztor szkoła, a rok później 
władze zabroniły przyjmo-
wania nowych kandyda-
tek do nowicjatu. Z kolei 
w czasie II wojny światowej 

w klasztorze schronienie 
i całkowite utrzymanie 
znalazło wiele rodzin, któ-
rych okupant niemiecki 
pozbawił własnych domów. 
W zabudowaniach klasz-
tornych (budynek dawnej 
szkoły) siostry ukrywały 
na dodatek ludzi poszu-
kiwanych przez Niemców 
listami gończymi, wielu po-
szukiwanych przez gestapo 
księży oraz kilkoro Żydów, 
mimo iż za ten czyn groziła 
kara śmierci oraz zrówna-
nie z ziemią obiektu, w któ-
rym byli oni ukrywani. W 
okresie okupacji w klasz-
torze rezydował również 
duszpasterz Armii Krajowej 
i główny szef sanitarny AK.

W ostatnich latach klasz-
tor i jego otoczenie prze-
chodzi renowację. W jej 
ramach wymieniono m.in. 
zwaną hełmem kopułę na 
wieży kościelnej oraz zbu-
dowano nową infrastruktu-
rę turystyczno-rekreacyjną 
wraz z parkingiem wokół 
świątyni. Nad rzeką Dłub-
nią powstał ponadto park, 
którego centralnym punk-
tem jest ujście wypływają-
cej z ziemi wody oraz fon-
tanna.

Rozmus
Franciszek

REKLAMA
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Nasz redaktor Michał Pa-
sternak porozmawiał z Alek-
sandrą Dudą z Bukowna. 
W ostatnich miesiącach pio-
senkarka i aktorka miała 
okazję współpracować m.in. 
z gitarzystą zespołu Kult Woj-
ciechem Jabłońskim.

Michał Pasternak: Bez wąt-
pienia jesteś człowiekiem 
wielu talentów. Która z Two-
ich pasji jest dla Ciebie naj-
ważniejsza?

Aleksandra Duda: Oczy-
wiście jest to śpiew, acz-
kolwiek mam szereg róż-
nych innych pasji, takich 
jak aktorstwo, fotomode-
ling czy programowanie. 
Muzyka jest ze mną jed-
nak w zasadzie od naj-
młodszych lat, dlatego to 
ona jest zdecydowanie 
pierwszą i najważniejszą 
miłością mojego życia.

Michał Pasternak: Mówisz, 
że śpiewasz już od najmłod-
szych lat. Ile dokładnie trwa 
Twoja przygoda z muzyką?

Aleksandra Duda: Od kie-
dy pamiętam zarówno są-
siedzi, jak i rodzice mówili 
mi, że była to rzecz, którą 
zawsze uwielbiałam robić 
najbardziej. Nieo� cjalnie 
zatem od zawsze, a o� -
cjalnie gdzieś od piątego 
roku życia, kiedy zaczęłam 
bowiem jeździć na różne 
konkursy czy festiwale, bo 
“wypatrzyła” mnie pani 
z przedszkola. Później zapi-
sałam się natomiast do sek-
cji wokalnej, no i tak to już 
się dalej po prostu potoczyło.

Michał Pasternak: Nieco po-
nad rok temu wydałaś swój 
debiutancki singiel “Deaf ”, 
a teledysk do tej piosenki na-
grywałaś m.in. w Bukownie. 
Jak wyglądały przygotowania 
do tego utworu? Jak oceniasz 
go z perspektywy czasu?

Aleksandra Duda: Myślę, że 
jak na pierwszy projekt wy-
szło całkiem nieźle. Bardzo 
dobrze wspominam prze-
bieg samych przygotowań 
do teledysku, ponieważ by-
łam bardzo podekscytowa-
na, jako że był to mój taki 
pierwszy autorski projekt, 
na który się odważyłam. 
Oczywiście, nie obeszło 
się bez wpadek czy osób 
które nie dopisały, co jed-
nak zdarza się w każdym 
projekcie. Wspominam to 
wszystko zatem bardzo 
dobrze i myślę, że była to 
całkiem fajna przygoda.

Michał Pasternak: Omawiana 
przez nas piosenka poprze-
dziła kilka innych nagranych 
przez Ciebie utworów. Czy 
w związku z tym masz już 
może jakieś plany na temat 
swojej pierwszej płyty?

Aleksandra Duda: Zupeł-
nie nie mam na to parcia 
z uwagi na fakt, że płyty 
teraz odchodzą troszkę 
w zapomnienie. Nie jestem 
także osobą popularną, 
więc po prostu nie widzę 
póki co najmniejszego sen-
su, aby się tym zajmować. 
Obecnie wydaję single, 
choć w przyszłości pewnie 
jeszcze nad tym pomyślę.

Michał Pasternak: W trak-
cie pandemii miałaś okazję 
współpracować z gitarzystą 

zespołu Kult Wojciechem 
Jabłońskim. Co najbardziej 
zapamiętałaś ze współpracy 
z człowiekiem przede wszyst-
kim kojarzonym obecnie z te-
ledysku ”Twój ból jest lepszy 
niż mój”?

Aleksandra Duda: Była to 
niezapomniana przygoda, 
bo zespół Kult to legenda 
polskiej muzyki. Najwięk-
szym przeżyciem był dla
mnie fakt, że nagrywali-
śmy w studiu Kultu, które 
jest olbrzymie i ma wspa-
niały wystrój artystyczny. 
Sam Wojtek jest natomiast 
świetną osobą i prawdzi-
wym wulkanem energii, 
a dodatkowo ma bardzo 
fajne podejście do mło-
dzieży. Projekt “iWojtek”, 
w którym miałam przyjem-
ność wziąć udział, powstał 
zresztą właśnie dlatego, 
że bardzo lubi on współ-
pracę z młodymi ludźmi.

Musiałam kilka razy poje-
chać do Warszawy i nag-
rać audio, w czym uczest-
niczyło również wielu in-
nych wokalistów, w tym 
także ludzie z zespołu 
Kult. Było to bardzo cen-
ne doświadczenie i nie-
zwykle cieszę się, że udało 
mi się dostać do projektu. 
Tym bardziej, że było bardzo 
wiele zgłoszeń z całej Polski.

Michał Pasternak: Powie-
działaś wcześniej, że nie 
jesteś osobą popularną, 
ale myślę, że wiele osób 
z powiatu olkuskiego może 
Cię jednak kojarzyć. Dlate-
go, na zakończenie powiedz 
proszę naszym czytelnikom, 
gdzie mogą śledzić Twoje po-
czynania.

Aleksandra Duda: Jestem 
na praktycznie wszystkich 
serwisach streamingowych, 
takich jak YouTube, Spo-
tify czy iTunes. Zachęcam 
również do śledzenia na 
bieżąco mojego pro� lu na 
Facebooku oraz Instagra-
mie. Wszędzie nazywam 
się “Ola Duda” czy coś w 
tym stylu, więc myślę, że 
łatwo będzie mnie znaleźć.

ZESKANUJ ZA POMOCĄ 
SMARTFONA KOD QR, 
ABY OBEJ-
RZEĆ NA-
GRANIE PO-
WYŻSZEGO 
W Y W I A D U

Wywiad z piosenkarką 
Aleksandrą Dudą z Bukowna

REKLAMA

REKLAMA

KINO ZBYSZEK 
Bilety: http://kino.olkusz.pl
22.11.2021 - 24.11.2021
godz. 15:00 - Rodzinka Rządzi (2D Dubbing)
godz. 17:00 - Diuna (2D Napisy)
godz. 20:00 - Bo we mnie jest sex (2D Polski)

26.11.2021 - 30.11.2021
godz. 15:15 - Pszczółka Maja: Mały wielki skarb (2D Dubbing)
godz. 17:00 - Eternals (2D Dubbing)
godz. 20:00 - Pitbull (2D Polski)
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Blisko 6 milionów złotych będzie 
kosztować rozpoczęta przebu-
dowa kompleksu basenowego na 
terenie Ośrodka Sportowo-Wy-
poczynkowego „Czarna Góra” 
w Olkuszu. W jej ramach prze-
widziano m.in. remont niecek 
basenu pływackiego, rekreacyj-
nego i brodzików, technologii 
� ltrowania i obiegu wody, trybun 
przy basenie oraz budynku ra-
towników i szatni. Obiekt wzbo-
gacą ponadto nowe urządzenia 
zabawowe. Co niezwykle istotne, 
całość prac zaplanowano tak, by 
zostały one zakończone jeszcze 
przed przyszłorocznymi wakacja-
mi, dzięki czemu nadchodzącego 
lata obiekt będzie już otwarty.

„Olkuski basen ma już ponad 
20 lat, co oznacza, że lata jego 
świetności już dawno minęły. 
Przez ten czas zmieniły się także 
technologie i wykorzystywane 
materiały, które współcześnie 
są znacząco lepiej przystosowa-
ne do tego rodzaju obiektów. 
Przeprowadzane dotychczas 
doraźne remonty nie spełniały 
naszych oczekiwań, a przede 
wszystkim zawodziły miesz-
kańców, dlatego zadecydowali-
śmy o wykonaniu gruntownej 
przebudowy basenu. Zgodnie 
z przyjętym harmonogramem 
prac, zostanie on udostępnia-
jący dla wypoczywających 
w czerwcu przyszłego roku”

- komentuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W ramach omawianej inwe-
stycji, zaplanowano wykonanie 
foliowania niecek basenowych, 
wymianę zużytych elementów 
technologicznych wyposażenia 
niecek, wymianę i rozbudowę 
automatyki basenu pływackiego 
i rekreacyjnego z brodzikami, do-
stawę i montaż zbiornika przele-
wowego dla basenu rekreacyjnego 
z brodzikami, dostawę pomp cie-
pła dla basenu rekreacyjnego z bro-
dzikami, dostawę i montaż pompy 
ciepła do pomieszczenia � ltracji 
oraz dostawę i montaż podziem-
nego pomieszczenia technicznego 
dla potrzeb nowoprojektowanego 
wodnego placu zabaw. Warto do-
dać, że ten ostatni element umoż-
liwi rozszerzenie liczby atrakcji 
basenowych, w tym zjeżdżalni 
czy wodnego placu zabaw. Druga 
część prac polegać będzie nato-
miast na dociepleniu istniejących 
budynków, ułożeniu nowej kostki 
brukowej, odnowieniu schodów 
i tarasu przy budynku ratowni-
ków oraz trybun przy basenie. Na 
całym obiekcie przewidziano na 
dodatek zastosowanie rozwiązań, 
które poprawią komfort i bez-
pieczeństwo wypoczywających.

Rewitalizacja basenu stanowić 
będzie kolejny etap imponującej 
metamorfozy Ośrodka Sporto-
wo-Wypoczynkowego „Czarna 
Góra” w Olkuszu. Przypominamy 
bowiem, że niemal dokładnie rok 
temu nastąpiło o� cjalne odebra-
nie prac związanych m.in. z prze-
budową boiska do piłki nożnej 
o nawierzchni trawiastej, wyposa-

żeniem kompleksu w nowoczesne 
oświetlenie w technologii LED, 
montażem profesjonalnej infra-
struktury lekkoatletycznej, bu-
dową boiska treningowego z na-
wierzchnią ze sztucznej trawy czy 
wykonaniem trzech placów zabaw, 
dwóch altan, siłowni zewnętrz-
nej oraz ścieżki z nawierzchnią 
asfaltową o długości około 1 ki-
lometra. Co równie ważne, wo-
kół całego kompleksu posadzono 
łącznie ponad 700 sztuk drzew 
oraz krzewów. Koszt wszyst-
kich wykonanych wówczas prac 
wyniósł 14 517 044,55 złotych, 
z czego aż 9 188 421,30 złotych 
pokryło unijne do� nansowanie.  

Niespełna dwa miesiące temu 
rozpoczęły się ponadto prace 
związane z budową dwukondy-
gnacyjnego budynku zaplecza 
sportowego, w którym znajdzie 
się miejsce na zadaszone trybuny 
o pojemności 595 osób, salę konfe-
rencyjną, szatnie dla zawodników, 
stanowisko spikera, nowoczesną 
kotłownię, ubikacje czy pomiesz-
czenia do magazynowania sprzętu 
sportowego. Część sportową uzu-
pełni również mniejszy, wkom-
ponowany w całość inwestycji, 
budynek zaplecza sędziowskiego, 
a na niezagospodarowanej do-
tychczas powierzchni pomiędzy 
bieżnią i alejką łączącą wejście 
na basen z ulicą Parkową wybu-
dowany zostanie parking z 43 
miejscami postojowymi dla samo-
chodów osobowych, w tym mini-
mum trzema dla niepełnospraw-
nych oraz dwoma dla autobusów.

Już niebawem ruszy na dodatek 
budowa tężni solankowej. Jej zale-
ty docenią przede wszystkim oso-
by o obniżonej odporności oraz ze 
schorzeniami dróg oddechowych, 
takimi jak nieżyt nosa lub krtani 
czy ze stanami zapalnymi zatok. 
Mikroklimat pozytywnie wpły-
wa również na osoby z zapale-
niem oskrzeli i astmą oskrzelową, 
a także jest stosowany w pro� lak-
tyce przy nadciśnieniu tętniczym 
i alergiach. Dzięki uzupełnieniu 
organizmu o mikroelementy jodu, 
poprawia się ponadto ogólna kon-
dycja, a odpowiednie stężenie jodu 
w tarczycy przyczynia się do pra-
widłowej regulacji hormonów 
odpowiedzialnych za wzrost 

i rozwój najmłodszych. Z kolei 
tenisiści rozpoczną nadchodzący 
sezon na oświetlonych kortach.

Gdyby tego było mało, dzięki 
skutecznie napisanemu wniosko-
wi przez władze Gminy Olkusz, 
do Srebrnego Miasta tra�  30 mi-
lionów złotych na budowę wie-
lofunkcyjnego obiektu sportowe-
go, pozwalającego na organizację 
lodowiska z torem curlingowym, 
kortów tenisowych, boisk do siat-
kówki, piłki nożnej i piłki ręcz-
nej, torów do jazdy na rolkach, 
zawodów akrobatyki czy turnie-
jów sztuk walki. Budynek będzie 
ponadto wyposażony w instalacje 
uwzględniające odnawialne źró-

dła energii oraz pozwoli na orga-
nizację ogólnopolskich zawodów 
w dyscyplinach olimpijskich, 
takich jak curling, breakdance, 
gimnastyka i akrobatyka sporto-
wa, skoki na trampolinie, judo, 
taekwondo, taniec sportowy i to-
warzyski, różne odmiany karate, 
tenis ziemny, boks czy badmin-
ton. Pozyskane do� nansowanie 
z Programu Inwestycji Strategicz-
nych „Polskiego Ładu” s� nan-
suje 90% kosztów tej inwestycji.

Michał 
Pasternak

Rozpoczęła się modernizacja basenu na „Czarnej Górze” w Olkuszu!

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
na okres 21 dni tj. od dnia 22.11.2021r. do dnia 12.12.2021r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 3345 o powierzchni 62m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kpt. Hardego z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz garaże na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości netto: 1,60zł/m2 za zieleń oraz 1,00zł/m2 za garaż. Termin wnoszenia opłat za zieleń rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry, za garaż 
miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2181/7 o pow. 20m2 położonej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej z przeznaczeniem pod garaż (garaż stanowi własność osoby prywatnej) na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 1,00zł/m2 netto z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 5418/1 o pow. 149m2 położonej w Olkuszu przy ul. Krasińskiego z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na czas nieokre-
ślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 128,29zł brutto (tj.0,70zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca 
każdego roku z góry;

- część działki nr 968/85 o pow. 144m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zielonej z przeznaczeniem pod ogród owocowo- warzywny (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na czas nieokreślony. 
Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/37 o pow. 7000m2 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska z przeznaczeniem pod ogródki warzywno – owocowe, garaże, parkingi, składowanie oraz zamontowane urządzenia na czas nie-
określony (działka zajmowana na podstawie obowiązujących umów). Stawka czynszu zgodnie z  Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości za ogrody 60,00zł lub 70,00zł, 
za składowanie 0,50zł/m2 netto, za garaże 1,00zł/m2 netto, za parking 0,60zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat za garaże, parkingi, składowanie oraz zamontowane urządzenia miesięcznie do 10 go każdego 
miesiąca z góry, a za ogród rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1777/95 o pow. 350m2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na czas nieokreślony . Stawka 
czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł.Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 205/2 o pow. 100m2 położonej w Sienicznie z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na czas nieokreślony (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu ustalona 
na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 43,05zł brutto (tj. 0,35 zł/m2) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 100m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy oraz zieleń ozdobną (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na czas 
nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za działalność 273,06 zł brutto (tj. 6,00zł/m2 netto), natomiast za zieleń przy 50m2 
98,40zł brutto (tj. 1,60zł/m2 netto).Termin wnoszenia opłat za działalność miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry, a za zieleń rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1969/1 o pow. 375m2 położonej w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo- warzywny (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy)  
na czas nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 3985/3 o pow. 32m2 położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod garaż (garaż stanowi własność osoby prywatnej) na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 39,36zł brutto (tj.1,00zł/m2 netto) z termin płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane. 
Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób � zycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.

REKLAMAREKLAMA
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SPR Olkusz pokonał ChKS PŁ 
Łódź 30:30 (5:4) w spotkaniu 7. 
kolejki sezonu 2021/2022 grupy B 
1. Ligi w piłce ręcznej kobiet. Próbę 
nerwów przy rzutach z siódmego 
metra lepiej wytrzymały pod-
opieczne trenera Marcina Księży-
ka, choć trzeba uczciwie przyznać, 
że olkuszanki powinny były roz-
strzygnąć losy pojedynku w regu-
laminowych 60 minutach. Zgodnie 
z przepisami Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce, za wygraną po rzutach 
karnych zwycięzcy otrzymują bo-
wiem 2 punkty, a jedno „oczko” 
ląduje na koncie drużyny prze-
granej: a ten jeden punkt był 
pierwszym zdobytym przez go-
ścinie w bieżących rozgrywkach.

Początek meczu również 
wcale nie zapowiadał tak wi-
dowiskowego � niszu: nasze 
szczypiornistki szybko ob-

jęły prowadzenie, które w 6. 
minucie wynosiło już 5:1. 
Z kolei w 14. minucie, po tra� e-
niu Wiktorii Sioły, zawodniczki 
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej 
Olkusz prowadziły 8:3. Szczy-
piornistki z województwa łódz-
kiego wzięły się jednak w garść 
i z każdą następną akcją zaczy-
nały udowadniać, że spisanie ich 
na straty po premierowym kwa-
dransie było nie tylko nietaktem, 
ale i dużym błędem. W efekcie, 
w 21. minucie przyjezdne przegry-
wały już tylko dwoma bramkami 
i ten niewielki dystans do Srebr-
nych Lwic udało im się utrzymać 
aż do syreny kończącej pierwszą 
połowę, jako że oba zespoły ze-
szły do szatni przy stanie 15:13.

„Nie do końca byłem pewny 
czego możemy się spodzie-
wać na boisku. W trakcie 

przedmeczowego treningu 
uczulałem moje zawodnicz-
ki, że niezwykle ważna bę-
dzie pełna koncentracja, bo 
zawsze gdy gra się drużyną, 
która zajmuje ostatnie miejsce 
w tabeli, dodatkowo z zero-
wym dorobkiem punktowym, 
to te mecze są paradoksalnie 
trudne, jako że podświado-
mie wkrada się pewne zlek-
ceważenie czy rozluźnienie. 
Początek wskazywał na to, 
że będziemy silną drużyną 
i spokojnie wygramy ten mecz, 
jednak później wydarzyło się 
coś złego. Nie wiem jednak 
co konkretnie, bo w przerwie 
mówiliśmy sobie, że to jesz-
cze nie jest koniec spotkania” 

- komentuje trener SPR-u 
Olkusz Marcin Księżyk.

Na domiar złego, po powro-
cie na parkiet to rywalki znacz-
nie poprawiły jakość swojej gry, 
co już w 33. minucie przynio-
sło efekt w postaci pierwszego 
w tym meczu prowadzenia go-
ściń. Podrażnione Srebrne Lwi-
ce opanowały jednak sytuację 
na boisku i za sprawą Magda-
leny Barczyk oraz Oliwii Soło-
ściuk znowu przechyliły szalę 
z wynikiem na swoją stronę. Co 
więcej, gospodynie pomiędzy 
40. a 46. minutą jako jedyne 
tra� ały do siatki, a że zrobiły to 
aż pięć razy (w tym trzykrotnie 
Aleksandra Zub), to na niespeł-
na kwadrans przed końcem 
prowadziły 23:19. Łodzianki 
i tym razem pokazały jednak, 
że potra� ą się postawić: powo-
li, lecz sukcesywnie zmniejszały 

straty do olkuszanek, a na nieco 
ponad 120 sekund przed syreną 
końcową ChKS prowadził na-
wet 28:29. Do remisu po 29 do-
prowadziła następnie Julia Mro-
zowska, a chwilę później, po 
dobrej interwencji w bramce, 
piłkę do siatki rywalek rzutem 
przez całe boisko skierowała 
ponadto Aleksandra Nowicka. 
Na około pół minuty przed koń-
cem SPR prowadził zatem 
30:29, a dodatkowo, po stra-
cie rywalek, nasze szczypior-
nistki były w posiadaniu piłki. 

Choć wszystko wskazywa-
ło na to, że komplet punktów 
pozostanie w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu, to wówczas dosłow-
nie wszystko, co mogło jednak 
pójść nie tak, w istocie poszło 
nie tak: trener olkuskiej druży-
ny poprosił o czas, ustawiając 
ostatnią akcję swojej drużyny, 
a po powrocie na parkiet niby 
wszystko szło zgodnie z pla-
nem, gdyż Nikola Sołościuk 
skutecznie dograła na skrzy-
dło do Julii Mrozowskiej, jed-
nak próba 22-latki okazała się 
nieskuteczna, co zapewniło 
jeszcze przyjezdnym szansę 
na wyprowadzenie błyska-
wicznej i, jak chwilę później 
się okazało, także zabójczej 
kontry: bramkarka łodzianek 
długim zagraniem przez całe 
boisko uruchomiła Zuzannę 
Gałas, a ta na siedem sekund 
przed upływem regulamino-
wego czasu gry doprowadziła 
do remisu 30:30. Srebrnym 
Lwicom na odpowiedź po 
prostu zabrakło już czasu.

„Myślałem że druga połowa 
będzie w naszym wykona-
niu nieco lepsza, a okazało 
się, że była jeszcze słabsza. 
Straciliśmy zdecydowanie 
za dużo bramek i 60 minut 
gry skończyło się remisem. 
Powtórzyła się zatem histo-
ria sprzed tygodnia, kiedy 
również mieliśmy akcję na 
wagę trzech punktów, ale tak-
że jej nie wykorzystaliśmy”

- dodaje Marcin Księżyk.

Jako pierwsza po stronie ol-
kuszanek na linii siódmego 
metra stanęła Wiktoria Sioła, 
która pewnie zamieniła rzut 
karny na gola, wyprowadzając 
swój zespół na prowadzenie. 
Niestety, następnie wyrównała 
Magdalena Piątczak, a po tym, 
jak z rzutem Julii Mrozowskiej 
poradziła sobie Marcelina Lis, 
piłkę w siatce umieściła Alek-
sandra Kutnik. ChKS miał za-
tem przewagę i do ostatniej 
próby wszystkie rzuty karne 
wylądowały w bramce, jednak, 
na szczęście dla naszej drużyny, 
w najważniejszym momencie 
Barbara Sibelska zawiodła, tra-
� ając w słupek. Los dał więc 
Srebrnym Lwicom drugą szansę, 
a gra toczyła się „do pierwszego 
błędu”. Ten już na samym wstę-
pie przydarzył się rywalkom, 
jako że świetną interwencją po-
pisała się Aleksandra Nowicka, 
a chwilę później Wiktoria Sioła 
po raz drugi pokonała bram-
karkę rywalek, zapewniając 
olkuskiej drużynie niezwykle 
cenne przez wzgląd na sytuację 
w ligowej tabeli dwa punkty.

„Oczywiście, czujemy nie-
dosyt. Przed meczem i po 
jego udanym starcie zakła-
daliśmy bowiem, że uda się 
zdobyć trzy punkty i właśnie 
tego jednego „oczka” brakuje 
nam do pełnej radości. Rzuty 
karne, z powodu dodatkowej 
presji, wyzwalają dużo emo-
cji, jednak było to niezbęd-
ne doświadczenie, którego 
dziewczynom wciąż brakuje. 
Mamy na koncie 8 punktów 
i zrobiliśmy dużo, aby być 
w środku tabeli. Przypomi-
nam, że mamy niezwykle mło-
dy zespół, wciąż uczący się gry 
w pierwszej lidze. Myślę, że do-
celowych efektów naszej pracy 
należy się spodziewać w dru-
giej rundzie obecnego sezonu”

- podsumował szkoleniowiec 
Srebrnych Lwic.

SPR Olkusz 30:30 (15:13) k. 
5:4 ChKS PŁ Łódź

Skład SPR-u: Aleksandra No-
wicka (1), Emilia Januszek 
- Magdalena Barczyk (7), Ni-
kola Sołościuk (5), Oliwia So-
łościuk (5), Julia Mrozowska 
(4), Aleksandra Zub (4), Wik-
toria Sioła (1), Wiktoria Kozy-
ra (1), Anna Andrzejczyk (1), 
Vanessa Nowak (1), Oliwia 
Bartusik, Oliwia Błaszczykie-
wicz, Kamila Pietruszka Na-
talia Stach, Julia Polakowska

zdjęcia: SPR 
Olkusz (PK)

Michał 
Pasternak

KS PKM Olkusz pokonał 
MGHKS Bolesław Bukowno 5:1 
w spotkaniu 13. kolejki sezonu 
2021/2022 Keeza Klasy Okrę-
gowej grupy Kraków I. Tym 
samym, po pierwszej połowie 
bieżącego sezonu nasi zawod-
nicy znajdują się na szczycie 
„okręgówki” i stoją przed dużą 
szansą na awans do IV. Ligi.

Dzięki zwycięstwu w po-
przedniej kolejce, w której 
znajdujący się wówczas na 
drugiej pozycji w tabeli olku-
szanie pokonali ówczesnego 
lidera Spójnię Osiek-Zim-
nodół-Zawada 1:2, piłkarze 
KS-u zasiedli w fotelu lide-
ra krakowskiej „okręgów-
ki”. Do przypieczętowania 
mistrzostwa rundy jesiennej 
tegorocznych rozgrywek ol-
kuscy zawodnicy musieli jed-
nak pokonać jeszcze u siebie 
znajdujący się na 8. miejscu 
MGHKS Bolesław Bukowno, 
który nie zamierzał oddać 

kompletu punktów za darmo: 
wynik spotkania w 20. minu-
cie otworzył Szymon Palian, 
wyprowadzając gości na pro-
wadzenie i dając nadzieję swo-
jemu zespołowi na sprawienie 
niespodzianki na stadionie 
w Ośrodku Sportowo-Wypo-
czynkowym „Czarna Góra” 
w Olkuszu. Zawodnicy Klubu 
Sportowego Olkusz zareago-
wali jednak natychmiastowo, 
przejmując inicjatywę nad wy-
darzeniami na murawie i do-
prowadzając do wyrównania 
13 minut później za sprawą 
bramki Dawida Tumiłowicza.

Więcej bramek w pierwszej 
połowie już nie obejrzeliśmy, 
natomiast na drugą odsłonę 
spotkania nasi piłkarze wyszli 
widocznie lepiej zmotywowa-
ni. W efekcie, w 51. minucie 
swojego drugiego gola zdobył 
Dawid Tumiłowicz, a zaledwie 
2 minuty później wynik na 
3:1 podwyższył Grzegorz Bar-

czyk. Olkuszanie byli ponadto 
świetnie zorganizowani, co 
pozwoliło im skutecznie bro-
nić korzystnego wyniku. Na 
kwadrans przed końcem regu-
laminowego czasu gry Dawid 
Tumiłowicz skompletował na 
dodatek hattricka, przesądza-
jąc tym samym losy pojedyn-
ku, a gdyby tego było mało, 
w 88. minucie Grzegorz Bar-
czyk ustalił wynik spotkania na 
5:1. W efekcie, piłkarze KS-u 
po końcowym gwizdku sędzie-
go mogli świętować zakończe-
nie pierwszej połowy bieżą-
cego sezonu na pozycji lidera.

KS PKM Olkusz 5:1 
(2:1) MGHKS Bolesław 

Bukowno

Skład KS-u: Aleksander Sza-
tan - Kacper Majewski, Patryk 
Kiczyński, Maciej Kasprzyk, 
Konrad Świerk, Grzegorz Bar-
czyk, Filip Kwinta, Maciej Pie-

trzeniec, Dawid Tumiłowicz, 
Dawid Smolarczyk - Wojciech 
Szwajcowski (90’ Jakub Żaba)

Przypominamy również, 
że w tym roku w seniorskich 
rozgrywkach zadebiutowała 
druga drużyna ze Srebrnego 
Miasta, czyli Olkuski Klub 
Sportowy „Słowik”: „żółto-
-niebiescy” rundę jesienną 
swojego premierowego sezo-
nu zakończyli na 9. miejscu 
w Keeza Klasie B grupy Ol-
kusz, choć w pamięci trzeba 
mieć fakt, że naszej ekipie 
najprawdopodobniej zostanie 
przyznany walkower za nie-
odbyty mecz z Northstarem 
Miechów. W takiej sytuacji, 
olkuszanie � nalnie awansowa-
liby bowiem o jedną pozycję.

Michał 
Pasternak

SPR Olkusz 30:30 (5:4) ChKS PŁ Łódź. Srebrne Lwice górą 
w konkursie rzutów karnych!

KS PKM Olkusz - MGHKS Bolesław Bukowno 5:1. 
Olkuszanie przerwę zimową spędzają w fotelu lidera!
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Władze miasta zadecydo-
wały, że tej zimy, z powodu 
rozpędzają cej się czwartej 
fali pandemii COVID-19, 
na olkuskim rynku nie 
stanie lodowisko. Decy-
zja ta spotkała się rów-
nież z aprobatą radnych 
Rady Miejskiej w Olkuszu.

“Organizacja lodowiska 
to ogromny wydatek, li-
czony w setkach tysię-
cy złotych. Na dodatek, 
znajdujemy się w obliczu 
coraz większego ryzyka 
związanego z kolejną falą 
koronawirusa, której ska-
lę w postaci kilkunastu ty-

sięcy zachorowań dzien-
nie widzimy już teraz. 
Dlatego też, po konsulta-
cji z Powiatowym Inspek-
torem Sanitarnym w Ol-
kuszu, zadecydowaliśmy 
o rezygnacji z organizacji 
lodowiska w nadchodzą-
cym sezonie zimowym. 
Gorąco liczę jednak na 
to, że w przyszłych mie-
siącach opanujemy pan-
demię na tyle, by  znów 
móc organizować duże 
letnie i zimowe atrakcje 

- komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

Losy lodowiska roz-
strzygały się niemal do 
ostatniej chwili. Ogłoszo-
ny został nawet przetarg 
na jego organizację (wpły-
nęła jedna oferta, opiewa-
jąca na kwotę 450 tysięcy 
złotych). Teraz wiadomo 
jednak, że postępowanie 
zostanie unieważnione: 

“Otwieranie lodowi-
ska w sytuacji tak dużej 
niepewności jest ryzy-
kiem, którego, wydatku-
jąc środki pochodzące 
z podatków mieszkań-
ców Gminy Olkusz, nie 
powinniśmy podejmo-
wać. Tym bardziej, że za 
ryzykiem ekonomicznym 
podąża także znacz-
nie groźniejsze zagro-
żenie zdrowia i życia” 

- podsumowuje gospo-
darz Srebrnego Miasta.

Źródło: Urząd Miasta 
i Gminy w Olkuszu

Szansę na kolejną re-
prezentacyjną przygodę 
otrzymała olkuska szczy-
piornistka Zuzanna Krupa, 
która znalazła się w osiem-
nastoosobowej Kadrze Na-
rodowej rocznika 2006 na 
zgrupowanie w Pruszko-
wie. Po jego zakończeniu, 
najlepsza szesnastka wyle-
ci ponadto na międzynaro-
dowy turniej do Hiszpanii.

Przypominamy, że od 
11 do 15 kwietnia ówcze-
sna zawodniczka SPR-
-u Olkusz także znalazła 
się  Kadrze Narodowej, 
zbierając cenne, repre-
zentacyjne doświadczenie 
w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Szczyrku. Od 
września Zuzia pobiera 
natomiast naukę w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego 
w Płocku: przenosiny ze 
Srebrnego Miasta na Ma-
zowsze nie były dla 15-lat-

ki proste, ale walka o spor-
towe marzenia wymaga 
wyrzeczeń. Płock jest 
bowiem siedzibą związ-
kowego SMS-u, gdzie 
każdego roku tra� ają naj-
lepiej rokujące zawod-
niczki. Stamtąd również 
najkrótsza droga do Re-
prezentacji Polski, jako że 
wśród osiemnastu powo-
łanych obecnie nazwisk aż 
dziesięć stanowią uczen-
nice tamtejszej Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego.

„Są chwile, w których 
strasznie ciężko połą-
czyć jest naukę z taką 
ilością treningów, ale po 
prostu trzeba się spiąć 
i dawać z siebie wszyst-
ko. Oczywiście, tęsknię 
za SPR-em, ukochaną 
trenerką, wszystkimi 
dziewczynami oraz ro-
dziną, ale wiem, że to 
wszystko dzieje się po coś 

i wyjdzie mi na dobre. 
Z drugiej strony, atmos-
fera tutaj jest świetna, co 
każdej z nas ułatwia wal-
kę o własne marzenia” 

- komentuje Zuzanna 
Krupa.

Źródło: SPR Olkusz (PK)

Na olkuskim rynku w tym 
roku nie stanie lodowisko

Zuzanna Krupa z Olkusza 
powołana do Reprezentacji 

Polski w Piłce Ręcznej!
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