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Rzeki Biała i Sztoła w sytuacji zakończenia olkuskiego górnictwa
kruszcowego - chłodnym okiem
przyrodników
Historia wydobycia kruszców w Olkuszu i jego okolicach to
historia zmagań z wodą zalewającą eksploatowane złoża. Pokłosiem tych wielowiekowych zmagań jest odkształcenie stosunków
wodnych, zmiany w sieci wód powierzchniowych, w tym zanik
naturalnych cieków oraz powstanie sztolni i tsztucznych kanałów.

20. rocznica olkuskiej bazyliki

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4. i 5.

„Ta bazylika to perła naszej diecezji. Tu, w Olkuszu rozwijała się wspaniała historia. Wszystkie zabytki, jakie zostały odkryte w tej świątyni pokazują nie tylko historię miasta, ale także wartości chrześcijańskie, zawsze bliskie jego mieszkańcom. Olkusz to
miasto królewskie. Niech króluje tu mądrość, pracowitość i wiara”
- mówił 13 stycznia 2002 roku, podczas uroczystości ogłoszenia nadania
tytułu bazyliki mniejszej ówczesnemu Kościołowi św. Andrzeja Apostoła
w Olkuszu, bp. Adam Śmigielski.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

Ilu zaszczepionych
i niezaszczepionych
na olkuskim oddziale covidowym?
CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 8.
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„Czerwonoarmiści postawili nas pod ścianą”
- wywiad ze Zbigniewem Duszotą
20 stycznia 1945 roku
zakończyła się niemiecka
okupacja Olkusza, a miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Z okazji 77.
rocznicy tych wydarzeń,
swoimi wojennymi wspomnieniami z czytelnikami
Gazety Olkuskiej podzielił
się Zbigniew Duszota.

rzy niemieckich i budzili Konrad Kulig: Jak zakończytych, co spali, żeby ucie- ła się ta potyczka?
kać przed nadchodzącymi Rosjanami, ale nasz
Zbigniew Duszota: Dwaj
dom ominęli. Nie wiem
Niemcy wyskoczyli oknem
dlaczego, w każdym razie
i uciekli w stronę Skaltych oficerów i adiutanta
skiego. Tam, jak się późnie obudzili. O czwartej
niej dowiedziałem, jeden
rano wstał adiutant, ten
z nich zażądał cywilnych
który przyszedł do nas
ubrań na przebranie.
jako pierwszy. PoproTrzeci oficer też wydostał
Zbigniew Duszota urosił mamę, żeby mu dała
się na zewnątrz, ale był
dził się w 1934 roku w Rabherbatę. Pokazywał zdjęranny w szczękę i doszedł
sztynie. Jego ojciec był
cia swojej żony i dzieci,
tylko do ubikacji. Tam się
pracownikiem administramiał córkę i syna. Móschował. Rosjanie jednak
cji samorządowej, a matwił, że jest Austriakiem.
go znaleźli i zastrzelili. Paka gospodynią. Po zajęciu
Chciał się tylko dostać
miętam, że wyciągnęli go
Polski przez Niemców
do Katowic i stamtąd
martwego z tej ubikacji,
w 1939 roku, Rabsztyn stał
już miał zamiar „prypołożyli na kupie obornisię wioską graniczną posnąć” i wracać do swoich.
ka i tak zostawili. Okropmiędzy terenami wcielona rzecz. A adiutanta roznymi do III Rzeszy a Gene- Konrad Kulig: I w tym czastrzelali przed wejściem
ralnym Gubernatorstwem: sie nadeszli żołnierze Armii
do naszego domu. Wciąż
dom naszego rozmówcy Czerwonej?
staje mi przed oczami ten
znajdował się przy samym
adiutant, jak pokazuje
szlabanie granicznym.
Zbigniew Duszota: Pazdjęcia swojej rodziny. Wimiętam jak ten adiutant
dać było, że miał już dosyć
Konrad Kulig: Jak zapamiętrzymał filiżankę z herbawojny. Potem właściciel
tał pan ostatni dzień okupatą, a tu się otworzyły drzwi
folwarku Manterys dał kocji niemieckiej?
i usłyszeliśmy „zdrastwujnia i duże sanie, a ludzie
tie”! Weszło dwóch Rosjan.
zbierali po wsi zabitych.
Zbigniew Duszota: WieJak zobaczyli człowieka
Pamiętam kopiatą furę ze
czorem 19 stycznia 1945
w niemieckim mundurze,
zwłokami. Wywieźli ich
roku przyszedł do nas
to cofnęli się. Niemieccy
do lasu i tam zakopali.
żołnierz niemiecki i zaoficerowie usłyszeli język
pytał czy mamy miejsce
rosyjski i zaczęli strzelać Konrad Kulig: Czy następw domu, bo oficerowie
do tych, którzy weszli. nie Rosjanie zakwaterowali
chcą się przespać. Już
Rosjanie odpowiedzieli w Waszym domu?
wtedy było słyszeć huk
ogniem. Myśmy uskoczydział, od Miechowa nali w kąt, koło pieca. JeZbigniew Duszota: Okocierały wojska rosyjskie.
den z czerwonoarmistów
ło godziny 8:00 weszło do
Pokazaliśmy mu, że
serią z pepeszy strzelił
naszego domu trzech Romamy miejsce. Wyszedł
z zewnątrz przez okno do
sjan w poszukiwaniu kwai wrócił z trzema oficekuchni, w kierunku ściatery. Mama pokazała im
rami, mama ulokowała
ny, przy której staliśmy.
pokój do ich dyspozycji.
ich w jednym pokoju. Od
Wielkie szczęście od Boga,
Mnie kazała iść po tatę,
razu położyli się spać.
że nie pociągnął odrobinę
którego nie było akurat
W nocy chodziła po
w lewo, bo by nas wyw domu. Różnie to było
Rabsztynie grupa żołniestrzelał.
z kobietami, mogło im
przecież coś do głowy
strzelić i mamę mogli
OGŁOSZENIA
skrzywdzić. Wychodząc
z domu, minąłem się z następnym Rosjaninem, któ-
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ry wchodził. Naraz usłyszałem okropny wybuch.
Okazało się, że ten Rosjanin zaczepił o futrynę
granatem, który miał przy
sobie i zerwał zawleczkę.
Rozerwało go. Wnętrzności wisiały jak firanki
w całym mieszkaniu. Zrobił się krzyk, Rosjanie doskoczyli do nas, postawili
nas pod ścianą, twierdząc
że to był nasz sabotaż i że
nas rozstrzelają. Na szczęście, oficerowie rosyjscy
popatrzyli trzeźwo na sytuację i doszli do wniosku,
że granat wybuchł przez
nieostrożność żołnierza.
Trzeba przyznać, że dużo
Rosjan na froncie było pod
wpływem alkoholu i kto
wie, czy on też nie był, bo
normalnie to nie powinno
było się zdarzyć. Sytuacja,
którą przeżyłem, pozostała w mojej pamięci do dziś.
Konrad Kulig: Czy spotkały
Was jeszcze jakieś nieprzyjemności ze strony czerwonoarmistów?
Zbigniew Duszota: Kilka
dni później chodziła po
wsi grupa żołnierzy-rabusiów, którzy byli na
tyłach frontu i co im się
spodobało, to zabierali
ludziom, jako „zdobycz
wojenną”. Weszli do nas
i jeden z nich odezwał się
do taty, żeby pokazać mu
drogę do Bogucina. Tata
chciał mu wytłumaczyć,
ale oni koniecznie chcieli,
żeby z nimi poszedł i im
pokazał. Okazało się, że
jak weszli, to zauważyli,
że tata ma wysokie buty
„oficerki”. Spodobały im
się. Wywieźli tatę pod zamek, kazali wysiąść z samochodu i ściągnąć buty.

Do domu tata przybiegł
w skarpetkach. Później
wspominaliśmy, że Rosjanie nas wyswobodzili
z butów. Ale byli też uczciwi żołnierze. Przyszli raz
do nas, żeby im ugotować
takiego wielkiego indora.
Oczywiście
„drapnęli”
go gdzieś, bo gdzieżby go
wyhodowali na froncie.
Mama wyciągnęła garnek i gotowała. Jeden
z nich zapytał mamę,
czy nie ma przypadkiem jakiejś maszyny do
szycia. Mama pomyślała sobie: „mam maszynę, ale mam schowaną,
a jak ci pokażę, to z nią
pojedziesz”.
Popatrzył
na mamę i powiedział,
żeby się nie bała, bo on
pracował nad Wołgą
w fabryce Singera i może
jedynie jej naprawić,
a nie zabrać. Mama się
zdecydowała mu pokazać. Nasmarował, podokręcał,
popoprawiał
i nie wzięli tej maszyny. Ale w podobny sposób okradziono kilka
domów w Rabsztynie.
Konrad Kulig: Czy słyszał
Pan o niemieckich desantach spadochronowych na
ziemię olkuską w 1945 roku?

Na cmentarzu w Olkuszu
znajdują się bowiem groby
milicjanta oraz strażnika
fabryki w Kluczach, którzy
zginęli w marcu tegoż roku
właśnie w walce z niemieckimi skoczkami.
Zbigniew Duszota: Byłem świadkiem jednego
desantu. Zaraz na drugi
dzień jak Rosjanie wkroczyli, to wcześnie rano
Niemcy zostali zrzuceni
na las naprzeciwko zamku. Widać było ze wsi trzy
albo cztery spadochrony wiszące na drzewach
na skraju lasu. Widziałem też Niemca, którego Rosjanie złapali. Był
w białym kombinezonie,
potężny chłop. Wyprowadzili go spod budynku
dawnego urzędu gminy,
gdzie było dowództwo
rosyjskie, do lasu i za
chwilę słychać było strzały. Śmierć, krew i strzelanina to tragedia wojny,
której się nigdy nie zapomina i która nigdy nie
powinna mieć miejsca.
Zeskanuj za pomocą smartfona poniższy kod QR, aby
obejrzeć nagranie wojennych wspomnień Zbigniewa Duszoty, zrealizowane przez Szymona Surmę
i Konrada Kuliga. Na kanale „Armia Krajowa Olkusz”
w serwisie YouTube dostępne są również inne wywiady,
w których najstarsi olkuszanie opowiadają o dawnych
czasach. Jednocześnie, zachęcamy do kontaktu, jeśli
posiadają Państwo wspomnienia związane z naszym
regionem lub ktoś z Państwa rodziny
chciałby opowiedzieć interesującą historię sprzed lat.
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„Ta bazylika to perła naszej
diecezji. Tu, w Olkuszu rozwijała się wspaniała historia. Wszystkie zabytki, jakie
zostały odkryte w tej świątyni pokazują nie tylko historię miasta, ale także wartości chrześcijańskie, zawsze
bliskie jego mieszkańcom.
Olkusz to miasto królewskie. Niech króluje tu mądrość, pracowitość i wiara”
- mówił 13 stycznia 2002
roku, podczas uroczystości
ogłoszenia nadania tytułu
bazyliki mniejszej ówczesnemu Kościołowi św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu,
bp. Adam Śmigielski.
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20. rocznica olkuskiej bazyliki

Uroczystej mszy świętej,
w czasie której w świątyni
odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie, przewodniczył nuncjusz apostolski abp. Józef Kowalczyk.
Wzięli w niej także udział arcybiskupi Stanisław Nowak
i Stanisław Szymecki, biskupi Adam Śmigielski, Marian
Florczyk i Piotr Skucha,
proboszcz ks. Stefan Rogula
i ponad dwudziestu księży.
Bazylika to kościół, który otrzymał swoją godność
w wyniku papieskiego nadania albo posiada ją od niepamiętnych czasów. Nazwa
ta pochodzi od greckiego

słowa bazylikos, oznaczającego królewski. Ze względu
na swoją wyjątkową rolę
w życiu liturgicznym i pastoralnym, bazyliki wyróżniają się wśród innych
kościołów i cieszą wyjątkowymi przywilejami. Dzielone są na mniejsze i większe,
nazywane też patriarchalnymi. Bazylik większych
jest tylko siedem na całym
świecie: pięć w Rzymie oraz
dwie w Asyżu.

grzymkową oraz duszpasterską przez papieża lub
w drodze prawa zwyczajowego. Od 1836 roku przysługuje on również kościołom kolegiackim w konsekwencji przeniesienia przez

Kongregację
Obrzędów
przywilejów tych kościołów na bazyliki mniejsze.
Kongregacja ustaliła ponadto warunki, jakie musi
spełniać świątynia, by otrzymać ten tytuł.

Bazylika mniejsza to
z kolei tytuł honorowy,
nadawany kościołom wyróżniającym się wartością
zabytkową, liturgiczną, piel-

Dokument nadający tytuł
bazyliki mniejszej olkuskiej
parafii został wydany już
10 października 2001 roku
przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie, co zostało
potwierdzone przez papieża
Benedykta XVI 30 listopada
2009 roku. Starania w tym
celu, z inspiracji księdza
proboszcza Stefana Roguli, prowadził biskup Adam
Śmigielski z poparciem Krajowej Konferencji Biskupów.
Pierwszy zapis o Parafii Olkuskiej pochodzi z 1184 roku,
natomiast wzmianki, o których z całą pewnością możemy powiedzieć, że dotyczącą
Kościoła św. Andrzeja w Olkuszu, datowane są na 1317
rok. Najważniejszymi zabytkami znajdującymi się w naszej świątyni są wyjątkowe
w skali światowej i zarazem
najstarsze organy renesansowe w Polsce autorstwa Hansa
Hummla i Jerzego Nitrowskiego (1611-1633) oraz poliptyk olkuski z 1485 roku.

Rozmus
Franciszek

fot. archiwum Bazyliki Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, dzięki uprzejmości księdza prałata Stefana Roguli
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Rzeki Biała i Sztoła w sytuacji zakończenia olkuskiego
górnictwa kruszcowego - chłodnym okiem przyrodników

fot. Spławianie fragmentów osiki i wierzby dla potrzeb bobrów w dolinie Sztoły (Maciej Stobierski, 9.12.2021)

Historia
wydobycia
kruszców w Olkuszu i jego okolicach to historia
zmagań z wodą zalewającą eksploatowane złoża.
Pokłosiem tych wielowiekowych zmagań jest
odkształcenie stosunków
wodnych, zmiany w sieci
wód powierzchniowych,
w tym zanik naturalnych
cieków oraz powstanie
sztolni i sztucznych kanałów. Możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z sąsiedniego
zagłębia węglowego pozwoliła na zastosowanie
wydajnych pomp, dzięki którym możliwe było
ujarzmienie
żywiołu
wodnego i wyeksploatowanie niemal całości złóż.
Z taką sytuacją weszliśmy
w nowe czasy, w których
oprócz rachunku ekonomicznego uwzględniać
musimy bilans globalnych
strat
środowiskowych,
w tym emisji dwutlenku
węgla jaka powstaje przy
wytwarzaniu energii elektrycznej potrzebnej do
pompowania wód. Weszliśmy w te nowe czasy
również z poczuciem, że
trwający przez ostatnie
kilkadziesiąt lat stan pozornej równowagi środowiskowej z bystrymi,
choć najczęściej nieco
mętnymi rzekami to stan
normalny. Utrwalił się on
w świadomości miesz-

kańców, bo większość
z nich dorastała w takim
środowisku przyrodniczym. Z tym większą
trudnością przyjmujemy
fakt wyłączenia pomp
w kopalniach olkuskich
i zaprzestania odprowadzania wód dołowych do
rzek Białej i Sztoły. Trzeba na to jednak spojrzeć
racjonalnie i uznać, że
wraz z zakończeniem
podziemnej eksploatacji
kruszców olkuskich i odwadniania kopalń rozpoczyna się proces odbudowy stosunków wodnych
i kształtowania bardziej
stabilnych, niezależnych
od wydajności pomp górniczych, układów w środowisku przyrodniczym.
Nagła zmiana, a w niektórych
przypadkach
nawet zanik przepływów
wywołane zaprzestaniem
odwadniania
kopalń
ZGH „Bolesław” S.A. nie
są obojętne dla ekosystemów rzek Białej i Sztoły
i niosą za sobą określone
skutki ekologiczne. Przewidując kierunek tych
zmian, wcześniej zostały
zaplanowane i podjęte
konkretne działania, które mają zminimalizować
stres środowiskowy w dolinach rzecznych. Działania te mają w pierwszym rzędzie złagodzić
skutki w początkowym

okresie po zaprzestaniu odwadniania kopalń
i zapewnić funkcjonowanie ekosystemów dolinnych w dalszej perspektywie. Należy podkreślić,
że prognozy utrzymania
przepływów w Białej
i Sztole różnią się zasadniczo i podjęte działania
muszą to uwzględniać.
Przyjęto, że dla utrzymania wilgotnych siedlisk ekosystemu doliny
Białej podstawowe zna-

czenie ma zatrzymanie
w tej dolinie licznie żyjących w niej bobrów. Jako
tzw. gatunek zwornikowy
(kluczowy) ma tak istotny wpływ na ekosystemy
dolinne, że można uznać
go za gatunek kształtujący
środowisko i wywierający
wpływ na pozostałe elementy tych ekosystemów.
Zwierzęta te poprzez
piętrzenie potrafią ograniczyć spływ niewielkiej
nawet ilości przepływającej wody jaka pozostanie w dolinie Białej.
Sprzyjać to będzie utrzymaniu cennych siedlisk
przyrodniczych wykształconych w środkowym
i dolnym odcinku doliny
oraz miejsc rozrodczych
dla płazów. Niestety, obok
niedoboru wody istotnym czynnikiem ekologicznym, niekorzystnie
wpływającym na bobry
po zakończeniu odwodnienia kopalń olkuskich
jest zmiana temperatury
wody. Utrzymujące niemal stałą, dodatnią temperaturę wody dołowe
stanowiły atrakcyjne siedlisko dla bobrów, które
dzięki niezamarzającemu

otoczeniu koryta rzecznego mogą konsumować
rośliny zielne także zimą.
Nie muszą zatem korzystać z łyka drzew jako
pokarmu zimowego. Aby
w nowych warunkach nie
doprowadzić do drastycznych zmian w dostępności pokarmu poprzez
zamarznięcie niewielkiej
ilości wody i umożliwić
bobrom piętrzenie i tworzenie rozlewisk dostarczone im zostały duże
ilości gałęzi i pni osiki
i wierzby. Znaczna część
została spławiona kiedy Białą płynęły jeszcze
duże ilości wód dołowych. Dla postronnych
obserwatorów podjęcie
tych działań może się wydawać nieracjonalne, ale
dla przetrwania niektórych gatunków zależnych
od wody, w tym samych
bobrów w dolinie Białej
może się okazać zbawienna. Upływający miesiąc
od zatrzymania zrzutu
wód kanałem Dąbrówka
do Białej pozwala żywić
nadzieję, że dzięki utrzymaniu bobrów w dolinie
w sytuacji obecnie istniejących
przepływów

będzie możliwa powolna regeneracja ekosystemów doliny tej rzeki,
w tym również poprawa
jakości wody odpływającej do Białej Przemszy.
W zupełnie innej sytuacji ekologicznej znalazła
się dolina rzeki Sztoły,
która przez ostatnie kilkadziesiąt lat funkcjonuje w zasięgu połączonych
oddziaływań odwadniania górniczego kopalń
rud cynku i ołowiu oraz
piasku. W jej przypadku bobry gospodarowały
w dolinie, tworząc liczne kanały i rozlewiska
w jej najszerszej części, pomagając się jej
uszczelnić poprzez rozprowadzanie i strącanie
na dnie niesionej przez
wodę zawiesiny ilastej.
Z uwagi na ucieczkę wód
w piaszczyste podłoże,
już w krótkim czasie po
zaprzestaniu zrzutu wód
Sztoła na znacznej długości wyschła, co w efekcie
zmusiło bobry do podjęcia migracji do Białej
Przemszy. Pomimo przewidywania takiego rozwoju wypadków, również

fot. Zaczątki tamy bobrowej i zagłębienia w pobliżu nor bobrów wykorzystywane przez płazy po zaniku przepływu w Sztole (Andrzej Tyc, 9.01.2022)
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w tej dolinie przeprowadzono akcję dostarczenia
bobrom gałęzi i konarów
osiki i wierzby. Biomasa
została spławiona w głąb
doliny, w rejon zasiedlony przez rodziny bobrów.
Akcja ta miała na celu zabezpieczenie zwierząt na
wypadek silnych mrozów
i dużych opadów śniegu,
które towarzyszyłyby zanikowi przepływu i utrudniły migrację bobrów za
wodą. Po zmniejszeniu się
przepływu w rzece w drugiej połowie grudnia 2021
r. bobry intensywnie wykorzystywały dostarczoną
biomasę i podjęły próby
budowania tam na korycie Sztoły. W ciągu kilku
dni od zaniku przepływu na początku stycznia 2022 r. przeniosły się
one do Białej Przemszy.
Ważnym
działaniem
wyprzedzającym całkowite zaprzestanie zrzutu wód kopalnianych
do Sztoły było odłowienie żyjących w niej ryb.
W związku z tym wykoREKLAMA
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nane zostały połowy przeprowadzone w dniach 15
i 16 grudnia 2021 r. oraz
4 stycznia 2022 r. przez
uprawnione zespoły Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.
W efekcie do Białej Przemszy przeniesione zostało kilkaset ryb, głównie
pstrągów
potokowych,
ale i kilku okazów śliza
pospolitego, strzebli potokowej oraz odłowione
w ujściowym odcinku głowacze pręgopłetwe. Elektropołowy odbyły się przy
sprzyjających warunkach
pogodowych, przed nastaniem mrozów, na podstawie decyzji Regionalnych
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Katowicach oraz pod nadzorem
przyrodniczym.
Należy podkreślić, że
oprócz opisanych działań
interwencyjnych związanych
bezpośrednio
z okresem zaprzestania odwadniania kopalń
ZGH „Bolesław” S.A.
kontynuowany jest mo-

nitoring
przyrodniczy
w ekosystemach obu dolin rzecznych. W ramach
tego monitoringu prowadzone są m.in. obserwacje reakcji płazów na
zmiany w uwilgotnieniu,
ale i termice środowiska
obu dolin. W konsekwencji zaniku przepływu
w korycie Sztoły część
płazów szukała jeszcze
miejsc do przezimowania, gdyż niezamarzające
wody pozwalały im przetrwać zimę bezpośrednio
w nurcie rzeki. Zagrzebały się one w zamulonych
zagłębieniach w sąsiedztwie nor bobrów, a proces ten obserwowany był
jeszcze przez kilka dni
po zatrzymaniu przepływu. Z tego powodu ważne jest by, jakże ważne
dla ekosystemu doliny,
akcje sprzątania koryta Sztoły zaplanować na
okres wczesnej wiosny,
kiedy zakończy się zimowy spoczynek płazów, ale
i innych drobnych zwierząt. Płazy mogą wykorzystywać do przezimo-

fot. Odłów ryb w Sztole przed wyłączeniem odwadniania kopalń ZGH "Bolesław" S.A. (Maciej Stobierski, 15.12.2021)

wania muł zgromadzony
wokół wyrzuconych do
koryta opon, fragmentów mebli a nawet pojemników plastikowych.
Na zakończenie trzeba
podkreślić, że dolina Sztoły, nawet po wyschnięciu
koryta, pozostaje nadal
ważnym korytarzem ekologicznym i istotnym elementem przyrody w re-

gionie. Wraz z wyłączeniem pomp kopalnianych
nie zakończyło się jej
funkcjonowanie, ale rozpoczął się trudny okres
przebudowy ekosystemu
tego głębokiego piaszczystego jaru. Należy mieć
nadzieję, że troska ludzi
o ten zakątek Ziemi Olkuskiej nie skończy się wraz
z nastaniem wiosny, a dno
doliny zamieni się w szlak

off-roadowy. Obie rzeki,
Biała i Sztoła potrzebują naszej troski – zostały
przez wiele wieków górnictwa kruszcowego wielokrotnie zmienione, teraz
potrzebują opieki i cierpliwości. Pozwólmy działać
przyrodzie.

Andrzej Tyc
Andrzej Czylok
REKLAMA
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Rozdano nagrody
laureatom konkursu plastycznego
„W poszukiwaniu
Azbeścika”
REKLAMA

REKLAMA

W Urzędzie Miasta
i Gminy w Olkuszu wręczono nagrody laureatom zorganizowanego
przez olkuski magistrat
oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu konkursu
plastycznego ”W poszukiwaniu Azbeścika”.
“Chciałbym
Wam
bardzo serdecznie podziękować, że tak licznie wzięliście udział
w konkursie. Jestem pod
ogromnym wrażeniem
Waszych prac, gdyż wykazaliście się wielką kreatywnością oraz wiedzą
na temat szkodliwości
azbestu. Bardzo cieszy
mnie także Wasze zainteresowanie ekologią
oraz chęć udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.
Życzę Wam dalszych
sukcesów w kolejnych
konkursach i serdecznie gratuluję wszystkim
nagrodzonym”
- mówił Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„W POSZUKIWANIU
AZBEŚCIKA”:
I miejsce:
Agata Flak
ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Olkuszu

II miejsce:
Karolina Hołda
ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Olkuszu
III miejsce:
Kornel Wojciechowski
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Olkuszu
Wyróżnienia:

Maja Osak
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Olkuszu,
Maria Kućmierczyk
ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Olkuszu,
Filip Dębiec
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Olkuszu,
Olga Oleksy
ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Olkuszu,
Malwina Dąbrowa
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Olkuszu,
Jakub Baczyński
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Olkuszu,
Hanna Wojtaszewska
ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Olkuszu,
Emilia Seremet
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Olkuszu,
Anna Tomeczek
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Olkuszu,
Sara Mróz
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Olkuszu.
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Ilu zaszczepionych i niezaszczepionych
na olkuskim oddziale covidowym?

Wiele osób wciąż zastanawia się czy warto przyjąć szczepienie
przeciw koronawirusowi. Dlatego też, zapytaliśmy przedstawicieli
Nowego Szpitala w Olkuszu o to, jak w naszym
mieście prezentują się
dane na temat osób hospitalizowanych oraz
zmarłych na COVID-19.
Zgodnie z odpowiedzią rzecznik prasowej
Grupy Nowy Szpital
Holding S.A. Marty
Pióro, 12 stycznia z powodu zakażenia COVID-19 w olkuskiej

placówce hospitalizowane były 53 osoby. 45
z nich (84,91%) było
nie zaszczepionych,
a 8 (15,09%) pacjentów przyjęło preparat. Podobnie statystyka ta prezentowała
się również w dłuższej
perspektywie
czasowej: w ciągu ostatniego kwartału 2021 roku
w szpitalu w Srebrnym
Mieście z powodu infekcji wirusem SARS-Cov-2 hospitalizowanych było łącznie
283 pacjentów: 211
(74,56%) niezaszczepionych i 72 (25,44%)

zaszczepionych.
Nie
inaczej jest również
w kontekście zgonów, jako że spośród
80 osób, które zmarły
w Nowym Szpitalu
w Olkuszu z powodu
koronawirusa, zaszczepionych było jedynie 17
(21,25%), a niezaszczepionych 63 (78,75%).
Statystyki dotyczące
olkuskiej placówki wpisują się w ogólnopolski
trend. 22 grudnia, kiedy w Polsce zmarło 775
osób, czyli najwięcej
od początku pandemii,
Ministerstwo
Zdro-

wia
poinformowało
bowiem, że 73% zaraportowanych tego dnia
zgonów dotyczyło osób
niezaszczepionych:
„Wśród osób w pełni
zaszczepionych, które nie poradziły sobie
z chorobą, 70% to
dotknięci wielochorobowością. Blisko 83%
zmarłych to osoby powyżej 65 roku życia.
Średnia wieku zmarłych to ponad 75 lat”
- brzmiał wspomniany komunikat.
Redakcja

Pomóż 12-letniemu Kubie z Olkusza w walce z rakiem!

W czerwcu bieżącego
roku u Jakuba Rozmusa
z Olkusza zdiagnozowano
nowotwór mózgu w postaci
czaszkogardlaka. Chłopiec
przeszedł operację jego
REKLAMA

moczówka prosta oraz zaburzenia endokrynowe. Ponadto, 12-latek stracił wzrok
w prawym oku. Gdyby tego
było mało, pod koniec października MRI uwidoczniło wznowę guza. Miesiąc
później mieszkaniec naszego miasta przeszedł powtórną operację usunięcia
zmiany, ale w kontrolnym
badaniu obrazowym znów
obecna jest jednak jego
usunięcia, w wyniku której pozostałość. Jeśli guz nadoszło do udaru i niedotle- dal będzie uciskał nerwy,
nienia mózgu. Konsekwen- grozi mu całkowita ślepota.
cją powikłań jest utrata
pamięci krótkotrwałej z za- Kiedy mama młodeburzeniami świadomości, go mieszkańca naszego

miasta usłyszała, że jej łam ochotę krzyczeć
syn słabiej widzi, pomy- z przerażenia i nieślała, że to efekt zbyt dłu- mocy, ale nie mogłam.
giego wpatrywania się Zebrałam siły i zapeww ekrany podczas pan- niłam mojego syna, że
demii. Wkrótce w mó- zrobię wszystko, żeby
zgu Kuby zdiagnozowa- go uratować. Ja już nie
no jednak ogromnego proszę, ja błagam o poguza. Nie wiadomo od moc dla mojego syna”
kiedy chodził on z tykającą bombą w głowie, ale - mówi mama chłopca.
jedno jest pewne: chłopiec trafił do szpitala nie- Leczenie, konsultacje
mal w ostatniej chwili. lekarskie, zakwaterowania
oraz rehabilitacja to koszt
„Kuba spojrzał na mnie rzędu nawet kilkuset tyi zapytał «Mamo, czy
ja umrę?». Zalewałam się łzami, mia-

sięcy złotych. Kwota, od
której może zależeć życie
Kuby, jest niestety zupełnie zasięgiem jego mamy.
Dlatego też, serdecznie
zachęcamy do wsparcia
zbiórki na rzecz chłopca
- można to zrobić skanując za pomocą smartfona poniższy kod QR lub
wysyłając SMS o treści
0166843 na numer 72365
(koszt 2,46
zł. brutto).
Redakcja

