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Ostatnia kropla wody
z kopalni „Pomorzany”
Wyłączenie pomp odwadniających
wodę dołową z kopalni „Pomorzany”
niesie za sobą zalanie podziemnych
wyrobisk oraz definitywny koniec
olkuskiego górnictwa, sięgającego setek, a może nawet tysięcy lat.
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Czarne chmury nad przyszłością galerii BWA w Olkuszu.
Powiat nie wywiąże się z umowy?
W ostatnich tygodniach
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik zwrócił się do Starosty Olkuskiego Bogumiła
Sobczyka o zwiększenie
dotacji na utrzymanie
Galerii BWA w Olkuszu
w kwocie 40 tysięcy złotych. Zgodnie z podpisaną przez oba samorządy
umową, roczne koszty
funkcjonowania Galerii
są już od ponad 10 lat
pokrywane przez gminę
i powiat po połowie. Rada
Miejska w Olkuszu przyjęła już stosowną uchwałę zwiększającą środki na
wspólną instytucję kultury, natomiast biorąc pod
uwagę treść pism wystosowanych przez władze
powiatu, można odnieść
wrażenie, że nie są one
zainteresowane dalszym
współtworzeniem BWA,
o czym świadczyć może
również fakt wyrażenia
przez Powiat zgody na
przekazanie Galerii do…
Wygiełzowa w powiecie
chrzanowskim.
24 listopada gospodarz Srebrnego Miasta
zwrócił się do włodarza Powiatu z prośbą
o rozważenie możliwości wsparcia działalności
Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu dotacją wyższą o 40 tysięcy
złotych w 2022 roku.
Burmistrz Piaśnik motywował swój wniosek
gwałtownym wzrostem
cen usług zlecanych co
roku przez olkuską galerię oraz kosztów administracyjnych, w tym mediów czy wynagrodzeń:
„wyrażam nadzieję, że

wspólna troska o wysoki poziom działalności
kulturalnej prowadzonej przez GSW BWA
w Olkuszu pozwoli nam
podjąć działania w tak
oczywisty sposób wspierające ofertę Galerii skierowaną do Mieszkańców
Srebrnego Miasta i całego Powiatu Olkuskiego” - napisał Roman
Piaśnik, który zapewnił
także, że gmina zwiększy kwotę swojej dotacji o przedmiotowe 40
000 złotych. Odpowiedź
powiatu może jednak
zaskakiwać: „Do momentu zakończenia trwających rozmów z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
wstrzymujemy się z podejmowaniem jakichkolwiek działań oraz decyzji
w sprawach związanych
z tą instytucją” - odpisała wicestarosta Paulina
Polak.
O jakich rozmowach
mowa? 6 września odbyło się pierwsze spotkanie
u Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity
w sprawie przedstawionych przez niego propozycji zmian w formie
prowadzenia olkuskiej
galerii. BWA miałoby
tym samym zostać… filią Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie
i Zamku Lipowiec, a nową
siedzibą Galerii miałby
być… budynek Dworca
PKP w Olkuszu, oczywiście gdy ten zostanie
w końcu wyremontowany. Drugie spotkanie,
w formie wideokonferencji, miało natomiast

OGŁOSZENIA

miejsce dopiero 19 listopada: „Oczekiwanie
z korektą finansowania
BWA na bliżej nieokreślony termin zakończenia rozmów z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
niezależnie od ich wyniku, może spowodować
znaczny spadek jakości
oferty kulturalnej Galerii, do czego, jako organy współprowadzące,
nie możemy dopuścić”
- alarmuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz.
Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego przez trzy
miesiące od podjęcia
rozmów nadal nie przekazał gminie deklarowanych na wspomnianych
spotkaniach informacji
ani ustaleń dotyczących
planowanych
działań
względem Galerii, takich jak plan finansowy,
strategia działania czy
harmonogram czynności prawnych: „z tym
większym zdziwieniem
przyjąłem fakt, że Wicestarosta Paulina Polak, mając upoważnienie Starosty Bogumiła
Sobczyka,
przekazała
na
wideokonferencji
w dniu 19 listopada 2021
roku stanowczą informację o jednomyślnej
zgodzie zarządu Powiatu Olkuskiego na
zaproponowane przez

Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
działania”.
Co ciekawe, zaledwie
5 dni później, na posiedzeniu Rady Powiatu
w Olkuszu, Starosta Olkuski na pytanie w sprawie spotkania o BWA
odpowiedział, że rozmowy w sprawie przekształcenia „nie mają
jakiejś zmaterializowanej formy i konkretnego
proponowanego
rozwiązania”: „Jeżeli takie
rozwiązanie będzie, to
na pewno podzielimy
się z Państwem informacjami w tym zakresie” - mówił Bogumił
Sobczyk. W sukurs szła
mu także Wicestarosta
Paulina Polak: „Galeria BWA, jeżeli miałaby
zostać w jakikolwiek
sposób przekształcona,
jeżeli, podkreślam, to
ma pozostać na terenie Olkusza”. Wygląda
zatem na to, że Zarząd
Powiatu
Olkuskiego
po prostu zataił przed
radnymi fakt wyrażenia wcześniej zgody na przekształcenie
Galerii, a jej los zależy obecnie od decyzji
władz Gminy Olkusz.

BWA w Olkuszu instytucji z siedzibą w
powiecie chrzanowskim. Być może jest
to perspektywa atrakcyjna dla Muzeum
z Wygiełzowa, które
otrzymałoby dostęp
do
zgromadzonych
w olkuskim BWA zbiorów, natomiast w konsekwencji to Olkusz
zostanie pozbawiony
prestiżu,
wynikającego z prowadzenia
instytucji o tak znaczącym autorytecie”
- podsumował Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz.

Jak wiadomo, wymiany pism między politykami mogą trwać
w nieskończoność, dlatego warto przedstawić
fakty. Te natomiast rysują się tak, że jedynie
Rada Miejska w Olkuszu zawarła jak dotąd
w budżecie na 2022 rok
dotację dla BWA wyższą
o kwotę 40 tysięcy złotych. Powiat przekonuje natomiast, że „nie
udzielił odmownej odpowiedzi
dotyczącej
zwiększenia finansowania przekazywanego
przez Powiat dla Galerii
„Odnoszę wrażenie, że BWA, a jedynie wstrzyStarosta z premedyta- mał swoją decyzję do
cją dąży do oddania
przywileju organizacji
i nadzoru nad GSW
REKLAMA

czasu zakończenia rozmów i wypracowania
wspólnego stanowiska
co do przyszłego funkcjonowania tej ważnej
dla mieszkańców Olkusza inwestycji” - no
cóż, pierwsze rozmowy w tej sprawie rozpoczęły się ponad trzy
miesiące temu, a na
dzień druku naszej gazety, do stycznia 2022
r., a więc początku nowego roku budżetowego, pozostało 12 dni.
Zarząd Powiatu w Olkuszu zaznaczył również, że „prawidłowa
działalność i rozwój
Galerii BWA w Olkuszu, jest niezwykle istotną kwestią dla
władz Powiatu Olkuskiego”. Jak powiedział
jednak James W. Frick
z Uniwersytetu Notre
Dame, „Nie mów mi, jakie są twoje priorytety.
Pokaż mi, na co wydajesz pieniądze, a sam ci
powiem, gdzie one są”.
W uchwale budżetowej
Powiatu Olkuskiego na
2021 rok dochody ustalono na 132 482 523,06
złote, co oznacza, że
kwota dodatkowej dotacji dla BWA wyniosłaby… 0,03% budżetu.
Redakcja
REKLAMA
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Ostatnia kropla wody z kopalni „Pomorzany”

fot. Woda wypływająca z szybu „Dąbrówka” przed i po zaprzestaniu pompowania wody z kopalni

fot. Poziom wody wypływającej z szybu „Dąbrówka” przed i po zaprzestaniu pompowania wody z kopalni

Wyłączenie pomp odwadniających wodę dołową z najmłodszej i zarazem
ostatniej w historii olkuskiego górnictwa kopalni
„Pomorzany” niesie za
sobą zalanie podziemnych
wyrobisk oraz definitywny koniec olkuskiego górnictwa, sięgającego setek
a może nawet tysięcy
lat. Jest to zatem przełomowe wydarzenie, jako
że
górnictwo
zawsze
określało sens istnienia
Olkusza i jego okolic.

na. Dostrzec można również zasadniczą różnicę w
barwie płynącej wody: ta z
czynnej kopalni „Pomorzany” była mętna,
a woda z nieczynnej kopalni "Olkusz" jest przeźroczysta, co ujawniło wiele zalegających śmieci w korycie
Sztoły.

Kanałem płynnie i nadal będzie natomiast
płynąć woda z roznosu
sztolni
Pileckiej,
oczyszczalni
ścieków
w Olkuszu oraz stawów
osadowych przy ZGH
Bolesław (wypływa ona
w dokładnie tym samym
miejscu, z którego wypływała do tej pory woda
dołowa). Ilość płynącej
wody jest jednak wielokrotnie mniejsza, przez
co poziom rzek zmniejszył się o ponad połowę.

Dzień później woda
przestała być ponadto pompowana szybem "Chrobry".
Obecnie jest ona zatem odprowadzana jedynie przez
sąsiednie szyby "Bronisław"
i "Stefan" z nieczynnej kopalni "Olkusz", która zasila
rzekę Babę i dalej Sztołę
w około jednej trzeciej
swojej
dotychczasowej
objętości. Spowodowało
to spadek poziomu wody
o kilkadziesiąt centymetrów, co najlepiej widać
w Sztole na terenie Bukow-

Spadek poziomu wody
w rzekach Białej i Sztole ma
także oczywiście wpływ na
przyrodę, przede wszystkim
na ryby oraz bobry. Dlatego

też członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego
m.in. z Krakowa i Dąbrowy Górniczej rozpoczęli
akcje odławia ryb ze Sztoły, celem przeniesienia ich
w nowe, bezpieczniejsze
miejsca. Bobrom dostarczono z kolei wiele kubików
świeżego drewna osikowego i gałęzi wierzby będących
ich pokarmem oraz budulcem, tak aby miały one
z czego budować tamy spiętrzające wodę i utrzymujące wyższy poziom rzek.

fot. Wędkarze odławiający ryby ze Sztoły

fot. Kanał Południowy obok szybu „Chrobry” w Olkuszu

fot. Kanał Północny obok szybu „Dąbrówka” w Bolesławiu

fot. Rzeka Sztoła w Bukownie

Po wypełnieniu leja depresji powstałego wskutek
funkcjonowania kopalni
„Olkusz” oraz „Pomorzany”, rzeki odbudują swoje
naturalne źródła. Zajmie to
od kilku lub do nawet kilkunastu lat: dokładne określenie gdzie i w jaki sposób
to nastąpi jest dziś trudne
do przewi
dzenia.
Rozmus
Franciszek
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Świąteczne prezenty dla kombatantów z ziemi olkuskiej

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, olkuskie
koło Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
zorganizowało zbiórkę upominków dla weteranów wojennych z powiatu olkuskiego. Wśród obdarowanych
znaleźli się żołnierze podziemia niepodległościowego, więźniowie obozów koncentracyjnych oraz Sybiracy.

„Dostałem paczkę i szereg pięknych laurek od
uczniów ze szkół z powiatu olkuskiego. W organizacji było nas stu,
a obecnie żyje nas już
tylko pięciu. Bardzo
dziękujemy za pamięć,
to dla nas niezwykle ważne i budujące”

Spersonalizowane kartki
świąteczne własnoręcznie
przygotowali podopieczni
Przedszkola Sióstr Prezentek w Bukownie, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Olkuszu, Szkoły Podstawowej
nr 3 w Olkuszu, Szkoły
Podstawowej nr 5 w Olkuszu, Szkoły Podstawowej
w Żuradzie, Szkoły Podstawowej w Kosmolowie oraz
I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Z kolei
uczniowie Zespołu Szkół
nr 3 w Olkuszu (czyli popularnego „Ekonomika”) zorganizowali paczki, w których znalazły się produkty
żywnościowe i higieniczne,
książki, słodycze, krzyżówki, a nawet upieczone
przez uczniów pierniki.

- komentuje żołnierz AK,
członek
powojennego
podziemia antykomunistycznego oraz więzień
polityczny okresu stalinowskiego porucznik
Brunon Piekarski z Wolbromia.

„Mam sto lat, jeden
rok i dziewięć miesięcy, gdyż w tym wieku
trzeba już przeliczać
na miesiące. Serdecznie
pozdrawiam
wszystkie dzieci i życzę im,
żeby żyły tyle, co ja”

REKLAMA
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- podsumował natomiast
najstarszy z obdarowanych kombatantów, ranny w czasie walk partyzanckich żołnierz Armii
Krajowej porucznik Mieczysław Rosół ps. Wąsik.

Organizatorzy akcji dołożyli wszelkich starań,
aby dotrzeć do wszystkich żyjących weteranów
walk o niepodległość
z terenu powiatu olkuskiego. Jeżeli jednak któryś z kombatantów został
przypadkowo pominięty, to serdecznie prosimy
o wiadomość na adres
mailowy armiakrajowaolkusz@gmail.com lub redakcja@gazetaolkuska.pl.

Ku l i g
Kon r a d
Prezes olkuskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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KPR Ruch Chorzów 28:11 SPR Olkusz. Olkuszanki bez szans
w starciu z liderem
a jeśli nie rzucasz, to po gospodynie w każdym KPR Ruch Chorzów
prostu nie wygrywasz” ze swoich dotychcza28:11 (14:7)
- komentuje trener
SPR-u Olkusz i zarazem zeszłoroczny szkoleniowiec Ruchu Chorzów Marcin Księżyk.

SPR Olkusz przegrał
z KPR-em Ruch Chorzów
aż 28:11 w spotkaniu 9.
kolejki sezonu 2021/2022
grupy B 1. Ligi w piłce
ręcznej kobiet. Srebrne
Lwice były z góry skazywane na porażkę, mierząc
się w końcu ze spadkowiczem z PGNiG Superligi
oraz obecnym liderem
tabeli, który pewnie wygrał swoje wszystkie dotychczasowe spotkania.
Co prawda w 14. minucie podopieczne trenera
Marcina Księżyka zdołały wyjść na prowadzenie 5:7, jednak marzenia
o sprawieniu sensacji
szybko zostały rozwiane, gdyż przez pozostałe
46 minut nasze szczypiornistki zdołały rzucić
łącznie… cztery bramki.
Premierowy kwadrans
przebiegał wedle niespodziewanego scenariusza,
jako że zamiast zostać
stłamszonym, olkuszanki same stłamsiły swoje
rywalki. Ruch miał co
prawda dogodne sytuacje, jednak kapitalne
zawody między słupkami
olkuskiej bramki rozgrywała Aleksandra Nowicka, odbijając piłki nawet
w wydawać by się mogło
beznadziejnych
sytuacjach. Na dodatek, zawodniczki Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz
skutecznie wykorzystywały własne okazje: najpierw wynik otworzyła
Magdalena Barczyk, póź-

niej dwie bramki rzuciła
Julia Mrozowska, a kolejno trzy razy z rzędu
piłkę w siatce umieściła
obchodząca tego dnia
swoje zaledwie 16. urodziny Wiktoria Kozyra.
W 14. minucie celnym
rzutem z koła na 5:7 podwyższyła Wiktoria Sioła
i… na swojego kolejnego
gola Srebrne Lwice musiały czekać 20 minut.
Taki obrót sytuacji nie
wziął się oczywiście znikąd. Chorzowianki, które
od startu tegorocznych
rozgrywek sukcesywnie
dominują całą ligę, opanowały bowiem początkowy stres, zwarły szeregi i po prostu grały swoje,
co wystarczyło, aby odnieść spektakularne zwycięstwo. Niezwykle rzadko przez godzinę traci się
bowiem zaledwie 11 bramek, ale z drugiej strony jeszcze rzadziej przez
60 minut rzuca się tylko
11 bramek. Momentami podopieczne trenera
Marcina Księżyka biły
głową w przysłowiowy
mur: wolnego miejsca na
parkiecie nie było właściwie wcale, przez co
i cierpliwości w szukaniu
dogodnych okazji zaczęło z czasem brakować.
„Zaprezentowaliśmy
dwa, jakże różne, oblicza: pierwsze doskonałe, ale niestety zdecydowanie za krótkie,
oraz drugie znacznie

Nieskuteczność pod
bramką Ślązaczek niezwykle młody olkuski
zespół zrekompensował natomiast nieco
swoją postawą w obronie: choć nie była ona
oczywiście tak spekwyraźnie słabsze, co takularna jak postawa
sprawiło, że przeży- „Niebieskich”, to jednak
waliśmy momentami
prawdziwe
męczarnie. Młodość ma bowiem to do siebie, że
potrafi zarówno pozytywnie zaskoczyć, jak
i zaraz popaść w marazm. Poza pierwszym
kwadransem, oprócz
świetnie broniącej Oli
Nowickiej, która momentami grała jak
z nut, nie mieliśmy po
swojej stronie właściwie żadnych atutów.
Niestety, nasz atak
w pewnym momencie
przestał funkcjonować,

sowych spotkań rzucały przynajmniej 29
goli. Serce i charakter
to jednak niestety zbyt
mało, by skutecznie
nawiązać do niekwestionowanego lidera,
w szeregach którego występuje obecnie m.in. wieloletnia
kapitan SPR-u Paula
Masiuda, nasza była
skrzydłowa
Sabina
Radlak oraz wychowanka olkuskiego klubu Natalia Kolonko.

SPR Olkusz

Skład SPR-u: Aleksandra Nowicka - Wiktoria
Kozyra (3), Wiktoria Sioła (2), Julia Mrozowska
(2), Magdalena Barczyk
(1), Anna Andrzejczyk
(1), Vanessa Nowak (1),
Karolina Herian (1),
Oliwia Błaszczykiewicz,
Kamila Pietruszka, Julia Polakowska, Nikola
Sołościuk, Oliwia Sołościuk, Aleksandra Zub
źródło: SPR Olkusz (PK)
REKLAMA
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Zarząd Osiedla Śródmieście w Olkuszu pamiętał
o podopiecznych DPS-u

Zgodnie z wieloletnią
już tradycją, członkowie Zarządu Osiedla
Śródmieście w Olkuszu przygotowali mikołajkowo-świąteczną
niespodziankę: pensjonariusze olkuskiego Domu Pomocy Społecznej, uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz
mieszkańcy otrzymali paczki z prezentami.
„Dziękujemy Świętemu Mikołajowi oraz
całemu
Zarządowi
Osiedla Śródmieście
w Olkuszu za to, że co
roku chce Wam się robić te paczki, przychodzić tutaj, bawić się
z nami i po prostu sprawiać
mieszkańcom
przyjemność. Komuś
może się wydawać, że
przecież to nic takiego,
ale nawet nie zdajecie
sobie sprawy z tego, jakie to dla nas ważne”
- powitała przybyłych gości Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu Iwona Cebo.

przepełnionych miłością Świąt Bożego Narodzenia. Na naszym
osiedlu
tworzymy
jedną wielką rodzinę,
dlatego bądźmy zjednoczeni we wszystkim
co robimy również
w nadchodzącym roku,
tak aby żyło nam się
nieco lepiej i piękniej”
- podsumował Przewodniczący Zarządu
Osiedla Śródmieście
w Olkuszu Marek
Krzykawski, pełniący tego dnia również
funkcję Świętego Mikołaja.

Oprócz Przewodniczącego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Olkuszu,
w skład Zarządu Osiedla Śródmieście wchodzą również Agnieszka Kowalska, Józef
Kozioł, Miłosz Pałka
Małgorzata Stachurska
oraz Zbigniew Ubysz.
W miarę przyznawanych środków, jednostce pomocniczej naszej
gminy udaje się zrobić co roku wiele dobrego. Dla przykładu,
w ciągu mijających
dwunastu miesięcy
z inicjatywy zarządu m.in. wybudowano parking przy
ulicy Sławkowskiej,
ogrodzono
Szkołę
Podstawową nr 1,
a także zakupiono pomoce edukacyjne dla
uczniów
„jedynki”
oraz Przedszkola nr 3.

Za zorganizowanie po
raz kolejny tradycyjnego spotkania mikołajkowego w DPS-ie inicjatorom wydarzenia
podziękował również
Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, życząc
jednocześnie wszystkim
podopiecznym
ośrodka wiele radości
z otrzymanych darów.
O oprawę muzyczną
zadbali z kolei uczniowie Zespołu Szkół nr 4
w Olkuszu, dzięki którym wspólnemu kolę- Zeskanuj za pomodowaniu nie było końca. cą smartfona powyższy kod QR, aby obej„Kochani mieszkań- rzeć nagranie z wizyty
cy Osiedla Śródmiew Domu
ście, w imieniu całePomocy
go zarządu, pragnę
Społecznej
życzyć Wam przede
w Olkuszu.
wszystkim zdrowych,
spokojnych oraz niezwykle
rodzinnych,
Redakcja
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Uchwalono Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok

Rada Miejska w Olkuszu
na przedświątecznej sesji jednomyślnie przyjęła
zaproponowany Romana
Piaśnika budżet miejski
na 2022 rok. Na inwestycje w nadchodzących 12
miesiącach przewidziano
aż 30 milionów złotych.

„Realizacja tak wielu
inwestycji majątkowych
jest możliwa dzięki pozyskanym dofinansowaniom zarówno ze środków rządowych, jak
REKLAMA

i unijnych. Zabezpie- Wśród zaplanowanych
czyliśmy również wkład na nadchodzący rok wywłasny na budowę ca- datków znalazły się m.in.:
łorocznego
budynku
Trwająca budowa buwielofunkcyjnego
na
dynku
zaplecza sporto«Czarnej Górze» oraz
wego
z trybunami
modernizację
krytej
pływalni przy Szko- w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna
le Podstawowej nr 2,
Góra” w Olkuszu za
a więc przedsięwzięć
kwotę niemal
o łącznej wartości po7 milionów złotych
nad 33 milionów złotych”
- uzasadniał w podczas
sesji Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz.

Budowa przedszkola
w Osieku za kwotę
ponad 6,5 miliona
złotych

Przebudowa ulic Kapitana Hardego, Chopina
i Jasnej w Olkuszu,
kontynuacja przebudowy
ulic Przemysłowej
i Orzeszkowej w Olkuszu,
budowa nowych przejść
dla pieszych przy ulicach
Pakuska i 29. Listopada
w Olkuszu oraz wykonanie projektów technicznych remontu ulic
Zielonej i Baczyńskiego w Olkuszu i drogi
w Niesułowicach za
łączną kwotę niemal
6 milionów złotych

Modernizacja basenu
w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna
Góra” w Olkuszu za
kwotę niemal 4,4 miliona złotych
Rozbudowa Zespołu
Szkolnego w Zedermanie
o część przedszkolną za
kwotę ponad 3 milionów złotych
Modernizacja Obiektu
Sportowego w Gorenicach za kwotę niemal
900 tysięcy złotych
Kontynuacja projektu
„Ekopartnerzy na rzecz
słonecznej energii Małopolski” za kwotę niemal
800 tysięcy złotych
Zagospodarowanie
terenu przy Szkole
Podstawowej w Gorenicach za kwotę
410 tysięcy złotych

Ważną pozycję w budżecie na 2022 rok zajmują również wydatki
na edukację. Przyszłoroczny budżet zabezpiecza bowiem 100%
wydatków
oświatowych, mimo że wpływy z tytułu subwencji
oświatowej są znacznie niższe, niż koszty ponoszone przez
Gminę Olkusz. Gwoli
wyjaśnienia, samorządy otrzymują co roku
od państwa subwencję
oświatową właśnie na
utrzymanie lokalnych
szkół oraz zapewnienie
ich prawidłowego funkcjonowania. Z roku
na rok obserwujemy
jednak niebezpieczny
trend coraz większego niedofinansowania
oświaty przez rząd,
w wyniku czego w 2022
roku łączny koszt związany z systemem oświa-

ty w Gminie Olkusz
wyniesie ponad 83 miliony złotych, podczas
gdy otrzymana na ten
cel subwencja pokryje
zaledwie około połowę tej kwoty. W konsekwencji, samorządy
w całej Polsce nie dysponują środkami wystarczającymi do zapewniania prawidłowego funkcjonowania
szkół i są zmuszane albo
do coraz większego cięcia kosztów w oświacie albo do „łatania”
dziur pieniędzmi, które
miały być pierwotnie
przeznaczone na lokalne inwestycje, takie jak
chociażby budowy i remonty dróg czy chodników.
„Przed nami nowy
rok budżetowy, pełen
ciekawych wyzwań
i ambitnych projektów. Liczę, że wpłyną
one pozytywnie na jakość życia wszystkich
mieszkańców Gminy Olkusz. Dziękuję
wszystkim za współpracę przy realizacji
budżetu mijającego
roku i liczę na to, że
przyszły rok będzie
równie
aktywny”
- podsumował gospodarz Srebrnego
Miasta.
Zeskanuj za pomocą
smartfona poniższy kod
QR, aby obejrzeć nagranie z przedświątecznej
sesji Rady
Miejskiej w
Olkuszu.
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Szlachetna Paczka w Olkuszu: 97 249
złotych dla potrzebujących rodzin!
Na 97 249 złotych opiewa
wartość pomocy udzielonej
potrzebującym w ramach
tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w Olkuszu.
Na stronie internetowej
Szlachetnej Paczki widnieje informacja, że nie pomaga ona „biedzie roszczeniowej”. Wolontariusze
szukają bowiem ludzi, dla
których los nie był łaskawy,
ale mimo to chcą walczyć
o swoją przyszłość. Celem
akcji jest ponadto dotarcie do rodzin w potrzebie
w ciągu roku od momentu,
gdy w ich życiu nastąpiło
załamanie.
Przedmiotem
pomocy nie są natomiast
nic nie znaczące upominki,
tylko prawdziwe prezenty,
do skompletowania których
trzeba podjąć spory wysiłek.
„Już za kilka dni zasiądziemy do suto zastawionych
stołów, by kolejny raz smakować tradycyjnych potraw
i dyskutować o tym, że
znów zmarnuje się mnóstwo jedzenia, bo mama
REKLAMA

przesadziła z ilością przygotowanych śledzi czy sałatek. Nasze pociechy będą
z kolei wyczekiwać pierwszej gwiazdki i dokazywać przy choince, szukając
swoich wymarzonych prezentów. Niestety, ten «standardowy» scenariusz dla
niektórych jest tylko marzeniem, jako że los bezlitośnie
kładzie wielu osobom kłody
pod nogi. Za nami 21. Finał
Szlachetnej Paczki, w ramach którego zmieniliśmy
perspektywę najbliższych
Świąt 56 osobom, a 27 roześmianych dzieci otrzymało
mnóstwo cudownych prezentów, na które ich rodzice

nie mogli sobie pozwolić”
- komentuje olkuska ekipa
Szlachetnej Paczki.
Radość i wdzięczność dzieci
jest bowiem najlepszą zapłatą
dla każdego wolontariusza.
Na wspólny sukces pracowało 18 aktywistów, mundurowi
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gorenicach oraz uczniowie
z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu i Zespołu
Szkół nr 4 w Olkuszu. Dzięki hojności 1 601 darczyńców, udało się skompletować 321 paczek o łącznej
wartości aż 97 249 złotych.
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