
Nakład 20 000 egzemplarzyNakład 20 000 egzemplarzy

Olkusz-Bukowno-Bolesław-Klucze-Wolbrom-Trzyciąż

nr 4/2022 (031)  28.02.2022r. ISSN 2719-7352

Olkuszanie pomagają 
Ukrainie - pomóż i Ty!
Wybuch wojny tuż za naszą 
wschodnią granicą wyzwolił 
wśród Polaków nieograniczone 
pokładysolidarności: pojawia-
ją się liczne inicjatywy pomocy, 
zarówno bezpośredniej na tere-
nie Ukrainy, jak również w na-
szym kraju. Nie inaczej jest oczy-
wiście w powiecie olkuskim.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Zapomniana rzeka Witeradówka
Lewobrzeżnym dopływem rzeki Baby 

jest rzeka Witeradówka, posiadająca swo-
je źródło w Witeradowie. Woda dopływa 
nią do suchego koryta Baby na terenie 
dawnej Olkuskiej Fabryki Naczyń Ema-
liowanych i najczęściej nie przepływa da-
lej, tylko zanika w jej korycie. Obok Białej 
Przemszy, Witeradówka jest jedyną rzeką 
w rejonie olkuskim, która płynie nieprze-
rwanie pomimooddziaływania na nią 
leja depresji byłej kopalni Olkusz-Pomorzany. Pomiary prowadzone w latach 1959 - 

1964 wykazały w niej przepływ wody na 
poziomie od 360 000 do 780 000 litrów na 
godzinę, a pomiary dokonywane w ostat-
nich latach przez Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Olkuszu wyka-
zały wypływ wody na poziomie jedynie 
od 20 000 do 99 000 litrów na godzinę.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

Wszystko, co musisz wiedzieć o nowych 
połączeniach kolejowych Olkusz-Kraków
Prosimy nie poprawiać okularów: 14 marca o godzinie 5:15 z Dworca 
PKP w Olkuszu naprawdę wyjedzie pierwszy, historyczny bezpośred-
ni pociąg do Krakowa. Choć przejazd do stolicy naszego wojewódz-
twa 75,5 kilometrową trasą przez m.in. Bukowno, Jaworzno, Trzebinię 
i Krzeszowice nie jest połączeniem, na które wszyscy czekali (wszak 
przed pierwszą wojną światową trasa ta obejmowałaby dwa zabory, 
a do trzeciego zbliżyłaby się na odległość 10 kilometrów), to jednak dla 
Olkusza jest to niewątpliwie rewolucyjna zmiana – sześć bezpośred-
nich pociągów dziennie przez pięć dni w tygodniu o średnim czasie 
przejazdu od 65 do 80 minut.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4.
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Wybuch wojny tuż za naszą 
wschodnią granicą wyzwolił 
wśród Polaków nieograni-
czone pokładysolidarności: 
pojawiają się liczne inicjaty-
wy pomocy, zarówno bezpo-
średniej na terenie Ukrainy, 
jak również w naszym kra-
ju. Nie inaczej jest oczywi-
ście w powiecie olkuskim.

Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Olkusz Roman Pia-
śnik, wspólnie z grupą 
wolontariuszy i lokalnymi
organizacjami pozarządo-
wymi, zorganizował punkt 
zbiórki najpotrzebniej-
szych rzeczy przy Ośrod-
ku Pomocy Społecznej 
na Alei 1000-lecia 15C 
w Olkuszu. Jest on czynny 
przez 7 dni w tygodniu: od
poniedziałku do piątku od 
godziny 15:00 do godziny 
20:00 oraz w soboty i nie-
dziele od godziny 12:00
godziny do 20:00.

„

Dziś wszyscy jesteśmy 
myślami z Ukrainą. Na-
turalnym odruchem jest 
chęć pomocy osobom 
w potrzebie, dlatego dzię-
kuję wszystkim tym, 
którzy taką chęć zgłaszają. 
Teraz wychodzimy naprze-
ciw najpilniejszej potrze-
bie, czyli wsparciu w zakre-
sie artykułów ratujących 
zdrowie i życie, natomiast
potrzebna będzie również 
żywność. Większość ze-
branych środków zostanie 
przekazana na Ukrainę,
a część przeznaczymy na 
pomoc szukającym bez-
pieczeństwa w Olkuszu”

– komentuje gospodarz
Srebrnego Miasta.

Wśród rzeczy, które są 
potrzebne, znajdują się 
koce termiczne, śpiwory, 
maty do spania (z pokry-
ciem foliowym), mate-
race, ubrania, peleryny 

przeciwdeszczowe, środki 
pielęgnacyjne i higienicz-
ne, środki myjące do ciała, 
pasty do zębów, szczotecz-
ki do zębów, szczotki do 
włosów, bielizna damska, 
bielizna męska, bielizna 
dziecięca, podpaski, pie-
luchy dziecięce, pieluchy 
dla dorosłych, ręczniki 
papierowe, ręczniki z mi-
kro� bry,  środki antysep-
tyczne, spirytus, maseczki 
wielorazowe, zapałki, ba-
terie, zapalniczki, świece, 
zestawy medyczne oraz ze-
stawy wielorazowych na-
czyń kuchennych, takich 
jak głębokie naczynia, łyż-
ki, widelce, noże czy kub-
ki. Z żywności przyda się 
z kolei woda oraz produk-
ty żywnościowe nadające 
się do szybkiego przygo-
towania, takie jak bato-
ny energetyczne, suszone 
owoce, orzechy, żywność 
puszkowana, makarony 
czy płatki błyskawiczne.

„Docierają do nas kolejne 
propozycje pomocy, za-
równo od osób mogących 
udzielić schronienia, jak 
i pomóc w tłumaczeniach 
czy przy udzielaniu bie-
żących informacji. To nie-
zwykle cenne inicjatywy, 
dlatego chcielibyśmy, by ta 
pomoc w pierwszej kolej-
ności tra� ała do osób naj-
bardziej potrzebujących. 
Olkuszanie dowodzą, że 
są solidarni i w obliczu 
cierpienia innych potra� ą 
się szybko mobilizować. 
To piękne świadectwo. Za 
wolność naszą i waszą”

- podsumowuje Roman 
Piaśnik.

Zbiórkę na rzecz 
uchodźców zorganizo-
wało także Starostwo 
Powiatowe w Olkuszu. 
Najpotrzebniejsze rzeczy 
można oddawać w po-
wiatowych szkołach śred-

nich (w I, II oraz IV Li-
ceum Ogólnokształcą-
cym w Olkuszu, w Ze-
społach Szkół nr 1, 3 
oraz 4 w Olkuszu, a także 
w Zespole Szkół w Wol-
bromiu) od poniedział-
ku do piątku od godziny 
7:00 do godziny 19:00 
oraz w soboty od godzi-
ny 9:00 do godziny 17:00. 
W Domu Dziecka „Dwo-
rek Marzeń” przy ulicy 
Żuradzkiej 21 w Olkuszu 
podarunki przekazywać 
można natomiast przez 
całą dobę. Uruchomio-
ny został ponadto cało-
dobowy, powiatowy te-
lefon dla uchodźców 608 
346 786 (działający także 
jako numer WhatsApp), 
pod którym odbywają się 
również zgłoszenia bazy 
noclegowej dla uchodź-
ców z Ukrainy oraz 
osób komunikujących 
się w języku ukraińskim.

Pakiet „Pomoc dla 
Ukrainy” przygotował na 
dodatek LUX MED, w ra-
mach którego świadczona 
jest m.in. pilna pomoc 
medyczna dla osób przy-
jeżdżających z Ukrainy. 
Jest ona realizowana we 
wszystkich placówkach 
grupy, w tym tych zloka-
lizowanych przy ulicach 
Króla Kazimierza Wiel-
kiego 110, Jana Kante-
go 28, Pakuska 64 i Alei 
1000-lecia 16 w Olkuszu 
oraz ulicy Skalskiej 22 
w Wolbromiu.

Chętni do pomocy pro-
szeni są o kontakt na adres 
mailowy pomocukrainie-
olkusz@gmail.com lub za
pośrednictwem grupy 
„Olkusz pomaga Ukra-
inie” na Facebooku.

Redakcja
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Lewobrzeżnym dopły-
wem rzeki Baby jest rzeka 
Witeradówka, posiadająca 
swoje źródło w Witerado-
wie. Woda dopływa nią do 
suchego koryta Baby na te-
renie dawnej Olkuskiej Fa-
bryki Naczyń Emaliowanych 
i najczęściej nie przepływa 
dalej, tylko zanika w jej ko-
rycie. Obok Białej Przemszy, 
Witeradówka jest jedyną 
rzeką w rejonie olkuskim, 
która płynie nieprzerwanie 
pomimooddziaływania na 
nią leja depresji byłej kopal-
ni Olkusz-Pomorzany. Po-
miary prowadzone w latach 
1959 - 1964 wykazały w niej 
przepływ wody na poziomie 
od 360 000 do 780 000 li-
trów na godzinę, a pomiary 
dokonywane w ostatnich la-
tach przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Olkuszu wykazały wypływ 
wody na poziomie jedynie 
od 20 000 do 99 000 litrów 
na godzinę.

Prowadzone w 1990 roku 
badania archeologiczne 

wykazały, że najstarsze śla-
dy osadnictwa (co ciekawe 
celtyckiego) na terenie Wi-
teradowa pochodzą sprzed 
4 500 lat. Znaleziono wów-
czas ślady obiektów miesz-
kalnych oraz fragmenty 
naczyń i innych elemen-
tów wyposażenia, takich 
jak żelazna zapinka, pa-
ciorek z niebieskiego szkła 
czy bursztynowa zawiesz-
ka. Pierwsze wzmianki 
o Witeradowie pochodzą 
z kolei z 1388 roku. Na-
zwa wsi może pochodzić 
od imienia Witorad lub 
od słowa „witarnia”, czyli 
staropolskiego określenia 
na drzewo gruszy. Od 1402 
roku Witeradów należał 
do miasta Olkusza, co po-
twierdzały kolejne nadawa-
ne przywileje królewskie.

Dokumenty potwier-
dzają ponadto, że już 
w połowie XV wieku na 
tamtejszej rzece istniał 
młyn wodny należący do 
syna mieszczanina kra-
kowskiego Mikołaja Gin-

dela. W 1875 roku we wsi 
istniały już dwa młyny 
wodne, a do dziś zacho-
wały się kamienne zabu-
dowania jednego z nich, 
który później funkcjono-
wał jako tartak. Źródła 
Witeradówki były ujęte 
już w 1903 roku, a wodę 
z niej sprowadzano do 
istniejącej wówczas na 
rynku w Olkuszu wieży 
ciśnień. Wraz z rozwojem 
miasta, w 1965 roku wody 
z jej źródeł ponownie 
ujęto do celów pitnych, 
w wyniku czego przepływ 
w rzece spadł do maksy-
malnie 180 000 litrów na 
godzinę. Obecnie jej źró-
dło jest nieczynnym uję-
ciem wody zarządzanym 
przez olkuskie wodociągi.

Na początku lat 70’, 
w związku z budową 
Osiedla 1000-lecia w Ol-
kuszu, podjęto się regu-
lacji koryta rzeki, nadając 
mu obecny przebieg. Na 
dawnych mapach koryto 
Witeradówki przebiega 

bowiem prosto od strony 
lasu obok dzisiejszej bursy 
i Szkoły Podstawowej nr 3 
oraz dalej obok inspekto-
ratu ZUS i za Biedronką, 
wzdłuż południowo-za-
chodniego ogrodzenia 
fabryki. W latach 60’ i 70’ 
rzeka ta służyła także jako 
kąpielisko dla mieszkań-
ców nowopowstającego 
Osiedla Pakuska w Olku-
szu. Po zaprzestaniu pom-
powania wody dołowej 
z kopalni Olkusz-Pomo-
rzany, źródło Witerdówki 
może być jednym z pierw-
szych, które zacznie wra-
cać do swojego dawnego 
kształtu. Teren zalewowy 
wzdłuż jej koryta należy 
tym samym do najbar-
dziej narażonych na pod-
niesienie się poziomu wód 
gruntowych.

Rozmus
Franciszek

Zapomniana rzeka Witeradówka

 fot. Drugie źródło Witeradówki obok starego młyna 
u Szczygła w środkowym Witeradowie od strony Osieka
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Wszystko, co musisz wiedzieć o nowych połączeniach kolejowych Olkusz-Kraków

Prosimy nie poprawiać 
okularów: 14 marca o go-
dzinie 5:15 z Dworca PKP 
w Olkuszu naprawdę wy-
jedzie pierwszy, historycz-
ny bezpośredni pociąg do 
Krakowa. Choć przejazd 
do stolicy naszego woje-
wództwa 75,5 kilometrową 
trasą przez m.in. Bukow-
no, Jaworzno, Trzebinię 
i Krzeszowice nie jest połą-
czeniem, na które wszyscy 
czekali (wszak przed pierw-
szą wojną światową trasa ta 
obejmowałaby dwa zabory, 
a do trzeciego zbliżyłaby 
się na odległość 10 kilome-
trów), to jednak dla Olkusza 
jest to niewątpliwie rewolu-
cyjna zmiana – sześć bezpo-
średnich pociągów dziennie 
przez pięć dni w tygodniu 
o średnim czasie prze-
jazdu od 65 do 80 minut.

Przypominamy, że w te-
gorocznej uchwale bu-
dżetowej Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego 
przewidziano środki na 
utworzenie nowych linii 

kolejowych REGIO. Na-
stępnie opublikowano 
obowiązującą od ponie-
działku 14 marca korektę 
rozkładu jazdy, w której 
znalazło się bezpośred-
nie połączenie Olkusza 
z Krakowem: „Nowe przy-
spieszone pociągi, oprócz 
podstawowej funkcji trans-
portowej, mają również na 
celu promocję niezwykłych 
zakątków Małopolski. Dla-
tego też, każda para po-
ciągów otrzyma unikalną, 
kojarzącą się z regionem 
nazwę, wybraną spośród 
zgłoszeń Małopolan. Kolej-
nym naszym celem będzie 
uruchomienie połączenia 
kolejowego Wolbrom–
Kraków” - zadeklarował 
ponadto Wicemarszałek 
Województwa Małopol-
skiego Łukasz Smółka.

„Nie sądziłem, że dożyję 
takiej chwili” - komentuje 
pan Daniel, a pan Adam 
ironizuje: „Oto dokonało 
się. Czas ten nastał. Do-
pełniła się przepowiednia. 

Chwała na wieki polskiej 
kolei i kolejarzom”. Pierw-
szą przysłowiową łyżką 
dziegciu w beczce miodu 
okazuje się jednak fakt, że 
długo wyczekiwane pocią-
gi będą kursować jedynie 
od poniedziałku do piątku, 
przez co w weekendy wciąż 
zdani będziemy na podróż 
busem. Liczba dziennych 
bezpośrednich połączeń 
również nie zwala z nóg, 
gdyż jest ich jedynie sześć: 
„23 lata po wprowadze-
niu reformy i przejściu do 
Małopolski powiat olkuski 
zyskał połączenie kolejowe 
z miastem wojewódzkim. 
Kilka na krzyż w ciągu 
dnia i tylko w dni robo-
cze” – mówi pan Adrian. 
Z drugiej strony, dla zie-
mi olkuskiej wciąż jest to 
rewolucja na miarę wpro-
wadzenia lotów na Marsa.

Wyróżnić można trzy 
rodzaje połączeń, różnią-
cych się od siebie liczbą 
stacji, a co za tym idzie, 
również czasem podróży. 

Najszybsze z nich wspo-
mniane 75,5 kilometra 
mają pokonywać w 64-65 
minut, zaczynając podróż 
od siedmiominutowego 
przejazdu do Bukowna, 
a następnie jedenastomi-
nutowego przejazdu do 
stacji Jaworzno Szczakowa, 
gdzie pociąg zatrzymuje się 
na kolejne 3 minuty. Po 22 
minutach podróży de facto 
w odwrotnym kierunku niż 
Kraków, kolejno będziemy 
natomiast jechać 12 minut 
do Trzebinii, 10 minut do 
Krzeszowic, 14 minut do 
krakowskich Bronowic, 
2 minuty do Łobzowa oraz 
5 minut do końcowej stacji 
Kraków Główny: „Gdzie 
Ty jesteś? W Jaworznie. 
A co Ty tam robisz? No 
wracam z Krakowa do 
domu. Trochę komicznie to 
wygląda” - nie ukrywa pan 
Szymon. Jednakże, nawet 
pomimo tej dość egzotycz-
nej trasy, jest to czas po-
równywalny do przejazdu 
busem, który choć jedzie 
do celu w zdecydowanie 
bardziej bezpośredni spo-
sób, to zatrzymuje się na 
kilkunastu przystankach 
i musi liczyć się z korkami. 
Dziennie z dworca PKP w 
Olkuszu wyruszać będą 
cztery pociągi podróżu-
jące opisaną wyżej trasą: 
o godzinach 5:15, 6:17, 
12:34 oraz 20:41. Z Kra-
kowa natomiast raz więcej, 
o godzinach 6:25, 14:20, 
15:41, 16:27 oraz 22:15.

Nieco gorzej wypada 
natomiast podróż wol-
niejszym wariantem, obo-
wiązującym w Olkuszu 
o godzinie 15:46. Trasa 

wygląda co prawda nie-
mal identycznie (pociąg 
zatrzymuje się na jednej 
dodatkowej stacji Kraków 
Business Park), ale czas 
przejazdu do 75 minut 
wydłuża aż dziesięciomi-
nutowy postój w Trzebini. 
Trzecie, najwolniejsze po-
łączenie wyrusza z kolei 
z Olkusza o 6:46 i pokonuje 
trasę Bukowno – Jaworzno 
Szczakowa – Trzebinia – 
Dulowa – Wola Filipowska 
– Krzeszowice – Rudawa – 
Zabierzów – Kraków Busi-
ness Park – Kraków Mydl-
niki Wapiennik – Kraków 
Mydlniki – Kraków Bro-
nowice – Kraków Łobzów 
– Kraków Główny w czasie 
78-80 minut. Długo, ale 
kto nigdy nie jechał busem 
do Krakowa półtorej go-
dziny niech pierwszy rzuci 
kwestionowanym wówczas 
sensem swojej egzysten-
cji. Analogiczny przejazd 
z Krakowa wyrusza 
o 17:15: „Najwcześniej-
sze pociągi przyjeżdżają 
do Krakowa o 6:20, tak 
jakby nikt nie pracował 
od 6:00. Osoby pracujące 
w godzinach 10:00 – 18:00 
nie skorzystają natomiast 
raczej z żadnego z tych po-
łączeń” – zwraca uwagę 
pan Sebastian. My z kolei 
podkreślimy, że szkoda, 
iż nie została poszerzona 
oferta godzinowa przejaz-
dów: ani pierwszy pociąg 
nie odjeżdża wcześniej, niż 
pierwszy bus, ani ostat-
ni pociąg nie wyrusza 
później, niż ostatni bus.

Nieco lepiej prezentu-
je się na szczęście kwestia 
kosztu podróży. Cena jed-
norazowego biletu wy-
nosi bowiem 9 złotych, 
a więc złotówkę mniej, niż 
w przypadku busów. Obo-
wiązują ponadto ulgi usta-
wowe (przykładowo 51% 
dla studentów do 26. roku 
życia czy 78% dla dzieci 
i młodzieży), a dodatkowo 
istnieje możliwość zakupu 
biletu miesięcznego za 240 
złotych. Dla osoby podró-
żującej codziennie w obie 
strony od poniedziałku do 
piątku cena jednego prze-
jazdu mogłaby wynieść 
w niektórych przypad-
kach nawet 5.50 zł. Głów-
ną nadzieją, jaką miesz-
kańcy ziemi olkuskiej 

wiążą z wprowadzonymi 
połączeniami kolejowy-
mi, jest natomiast zwięk-
szenie komfortu prze-
jazdu w porównaniu do 
ciasnych i wielokrotnie 
przepełnionych busów. 
Pod względem przestrze-
ni z pewnością podróżu-
jący pociągami nie będą 
się czuć niczym sardynki 
w puszce, jednak tabor 
wyznaczony do obsługi 
linii Olkusz-Kraków po-
zostawia niestety wiele 
do życzenia. Stare składy 
PolRegio EN57, czyli te, 
którymi możemy obecnie 
dotrzeć z Olkusza do Kato-
wic, zdecydowanie odstają 
bowiem od standardów 
XXI wieku: „Ale siedzisz, 
nie gnieciesz się i nawet 
się zdrzemnąć można lub 
książkę poczytać. Nie pa-
trzmy tylko co jest minu-
sem, znajdźmy też plus” 
– przekonuje pani Aneta.

Podsumowując, czy 
wprowadzone połączenia 
kolejowe rozwiążą pro-
blem komunikacyjny Ol-
kusz-Kraków? Nie, ale są 
pierwszym krokiem w stro-
nę połączenia kolejowego 
na miarę 2022 roku, na 
które mieszkańcy ziemi 
olkuskiej z pewnością za-
sługują. Dla porównania, 
14 lutego, a więc miesiąc 
przed planowanym dniem 
wprowadzenia opisywa-
nych połączeń, pociąg 
PKP Intercity przejechał 
z Krakowa do oddalonych 
dwa razy większą liczbę 
kilometrów od Olkusza 
Katowic w rekordowe 48 
minut: „Przydałoby się 
bezpośrednie połączenie 
Olkusza z Krzeszowica-
mi i dojazd do Krakowa 
w maksymalnie 45 mi-
nut, żeby zrobić realną 
konkurencję monopolowi 
busiarzy” – zauważa pan 
Maciej. Znacząco zwięk-
szyłoby to ponadto zna-
czenie naszego miasta na 
mapie regionu, a ponadto 
stanowiło szansę na roz-
wój mieszkaniowy, prze-
mysłowy czy biznesowy. 
Mamy zatem nadzieję, że 
wprowadzone połączenia 
to dopiero początek.

Redakcja

REKLAMA
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Ponad 410 tysięcy złotych do� nansowa-
nia na przebudowę ulicy Jasnej w Olkuszu

REKLAMAREKLAMA

Dzięki skutecznemu wnio-
skowi o do� nansowanie, wła-
dze Gminy Olkusz pozyskały 
ponad 410 tysięcy złotych 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na przebudowę 
ulicy Jasnej w Olkuszu (na 
odcinku od ulicy Ks. Prała-
ta Henryka Januchty w górę, 
do istniejącej nakładki as-
faltowej). Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Olkuszu wykona ponadto 
roboty wodno-kanalizacyjne, 
umożliwiające m.in. dokony-
wanie nowych przyłączeń do 
sieci za kwotę około 300 tysię-
cy złotych. Wartość całej in-

westycji wyniesie tym samym 
niespełna milion złotych.

Jest to znakomita wia-
domość dla wszystkich 
mieszkańców ulicy Jasnej. 
Tę piękną okolicę wybie-
rają zarówno przyszli 
lokatorzy powstających 
budynków wielorodzin-
nych, jak i rodziny budu-
jące własne domy, a więc 
wykonane prace znacząco 
poprawią komfort i jakość 
życia coraz większej liczby 
mieszkańców. Nie zapo-
minamy również o kolej-
nym odcinku przebudo-

wy ulicy Jasnej: aktualnie 
trwa przygotowanie pro-
jektu technicznego, który 
pozwoli nam odpowied-
nio skoordynować kolejne 
prace 

– komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

W najbliższym czasie zo-
staną uruchomione proce-
dury przetargowe związane 
z wyłonieniem wykonawcy 
robót, a władze miasta liczą 
na to, że przebudowa roz-
pocznie się już wczesnym 
latem. Harmonogram wska-
zuje także ostateczny termin 
zakończenia prac, wyznaczo-
ny na maj przyszłego roku, 
jednak istnieje szansa, że będą 
one przebiegały szybciej.

Warto również wspomnieć, 
że Gmina Olkusz zgłosiła tak-
że do tegorocznego naboru 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg wniosek obejmu-
jący budowę ulicy Ks. Prałata 
Henryka Januchty za kwotę 

1,8 miliona złotych. Inwe-
stycja ta znalazła się na 11. 
miejscu listy rezerwowej, 
a jej realizacja będzie realna 
w przypadku wystąpienia 
oszczędności wynikających 
z rozstrzygniętych przetargów 
na zadania z listy podstawowej.

Redakcja
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W warunkach coraz powszechniejszej 
drożyzny trwa w Polsce ożywiona dysku-
sja o przyczynach drastycznych podwyżek 
cen energii. W naszym kraju, niejako tra-
dycyjnie, rządzący nie widzą żadnej winy 
u siebie i przerzucają odpowiedzialność 
za ten stan na Rosję i politykę energe-
tyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. 
Czy tak jest naprawdę?

Jeśli chodzi o Rosję od dawna wiadomo, 
że wykorzystuje ona swój potencjał surow-
cowy do nacisków politycznych i spekuluje 
na rynkach. Na skutek postpandemicznego 
ożywienia gospodarczego ( głównie w Azji) 
gwałtownie wzrosły ceny gazu. Sytuację tę 
bezwzględnie wykorzystała Rosja ograni-
czając dostawy na rynek europejski i przy-
czyniając się do gwałtownego wzrostu cen 
tego surowca. Dla europejskiego rynku ener-
gii, który w znaczącym stopniu opiera się 
na gazie był to wyraźny impuls do wzrostu 
cen. 
Co zatem z drugim winowajcą czyli UE? Trze-
ba zwrócić uwagę na klika rzeczy. Unia Euro-
pejska podejmując wiele lat temu ambitne 
wyzwanie walki ze zmianami klimatycznymi 
przyjęła politykę transformacji w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej. 
Jednym z najskuteczniejszych narzędzi 
transformacji był działający od 2005r. eu-
ropejski system handlu emisjami (EU ETS). 
W jego ramach duzi emitenci ( instalacje 
o mocy powyżej 20 MW), zgodnie z zasa-
dą „zanieczyszczający płaci”, zmuszeni 
są do zakupu w systemie aukcyjnym 
uprawnień do emisji gazów cieplarnia-
nych, które przyczyniają się do zmian 
klimatu. Środki ze sprzedaży idą do budże-
tów krajowych. Do tej pory polski budżet 
„zarobił” na sprzedaży uprawnień ponad 
60 mld zł ( tylko w 2021r - 25 mld zł). Przez 
lata ustalona przez rynek cena za tonę emisji 
nie przekraczała 5-8 Euro. W ciągu ostatnie-
go 1,5 roku nastąpił bardzo silny wzrost cen 
uprawnień osiągając nawet przez moment 
90 E/tonę. 
Przy takich cenach konkurencyjność elek-
trowni węglowych gwałtownie spada 
z racji wysokich emisji związanych ze spala-
niem węgla. Niestety na skutek zaniedbań 
w transformacji energetycznej w Polsce 
emisyjność naszego sektora energetycz-
nego jest 3 razy większa od średniej UE 
(ponad 70% energii w Polsce powstaje z wę-
gla). I to jest prawdziwy powód przez który, 
rządzący wpakowali obywateli w opłaca-
nie coraz wyższych rachunków za ener-
gię, ignorując konieczność przechodzenia 
na nisko i zeroemisyjne źródła. To brak 
transformacji wpływa na podwyżki, 
nie polityka klimatyczna.

Tymczasem, aby zrzucić z siebie odpo-
wiedzialność rządzący, za pośrednictwem 
koncernów energetycznych, zorganizowali 
akcję przekonującą, że za 60% rachunków 
za energię odpowiada polityka UE (w me-
diach i na bilbordach - ciekawe ile to nas 
obywateli kosztowało?). Eksperci z niezależ-
nego think-tanku Forum energii podliczyli 
ten wpływ na 23% (pamietajmy, że środki 
z opłaty ETS idą i tak do budżetu pań-
stwa!!!). Pozostała większość to koszty 
wytworzenia, przesyłu i różnego rodzaju 
daniny państwowe. Ta kampania propa-
gandowa jest więc bezprecedensowym, 
finansowanym przez spółki skarbu pań-
stwa, sposobem na odwrócenie uwagi 
od nieudolności.  Tylko dlaczego musimy 
za to płacić? Czy nie wystarczyły bilbordy 
za 10 mln promujące największy bubel le-
gislacyjny ostatnich lat - tzw. „polski ład”? 
Czy się to komu podoba czy nie, jesteśmy 
skazani na odejście od węgla, którego kosz-
ty wydobycia i spalania są coraz droższe. 

Warto nadmienić, że w ostatnich latach 
polska energetyka sprowadzała rekor-
dowe ilości węgla z zagranicy ( w 2020r. 
sprowadzono go 12,8 mln ton z czego 74% 
z Rosji). W latach 2000-2020 import węgla 
wzrósł o 750%. Dane te pokazują, że Polska 
gospodarka jest coraz bardziej uzależnio-
na od importu surowców energetycznych. 
W ciągu ostatnich 20 lat za sprowadzenie 
ropy, węgla i gazu z zagranicy Polska za-
płaciła ok. 1,2 bln zł. Lwia część tych pienię-
dzy popłynęła do Rosji, która jest głównym 
dostawcą surowców energetycznych.
Utrzymywanie zatem dotychczasowej struk-
tury surowcowej w energetyce i ciepłow-
nictwie oznacza więcej importu - głównie 
z Rosji, w związku z tym w żadnym razie nie 
jest to scenariusz „patriotyczny”, jak utrzy-
mują niektórzy politycy prawicy. Polska 
ma szczupłe zasoby wartościowego węgla 
a jego eksploatacja jest coraz mniej efek-
tywna ekonomicznie.
Sposobem na ograniczenie tego uzależ-
nienia jest rozwijanie odnawialnych źródeł 
energii, które wytwarzają energię lokalnie, 
dzięki czemu nasza niezależność wzrasta. 
Niestety broniąc pozycji państwowych mo-
lochów obecna władza obraziła się na OZE. 
Najpierw w 2016r. zablokowała fotowoltaikę, 
zawieszając przyjętą ustawę o stałych gwa-
rantowanych taryfach dla instalacji prosu-
menckich, później niszcząc coraz mocniej 
rozwijającą się branżę wiatrakową. Na skutki 

tej polityki nie przyszło długo czekać. Straci-
liśmy dużo czasu w którym mogły powstać 
dodatkowe instalacje OZE w tym szcze-
gólnie wiatrakowe na lądzie jak i na morzu. 
A jak pokazują notowania giełdowe to ten 
rodzaj energii jest najtańszy ( 200 zł/MWh 
- energia z wiatru na lądzie w porównaniu 
do ok. 500 zł w energetyce konwencjonal-
nej). Poprzez przyjęte niedawno regulacje 
rząd „mrozi” również nowe moce w fotowol-
taice. A tylko w 2020r. Polacy zainwestowali 
z własnych środków w instalacje prosu-
menckie 5 mld zł. 
Podczas ostatniej konferencji „Stan krytycz-
ny w energetyce” Forum energii zaprezen-
towało 10 rekomendacji dla polskiego sek-
tora energetycznego, z którymi w pełni się 
utożsamiam. To przede wszystkim ponad-
partyjne  wypracowanie długookresowej 
strategii transformacji energetycznej Polski, 
wydzielenie aktywów węglowych ze spółek 
energetycznych, określenie roli gazu i atomu 
w transformacji i zdecydowane wsparcie 
dla sektora OZE w Polsce. W perspektywie 
do 2030r. co najmniej 50% energii w elek-
troenergetyce powinno pochodzić z OZE.
Na poziomie europejskim powinniśmy 
pragmatycznie dążyć do jak największego 
wykorzystania możliwości budżetowych UE 
do sfinansowania koniecznych inwestycji. 
Niezależnie od tego czy pójdziemy w kie-
runku, który sugeruje nam UE i tak musi-
my zainwestować w nowe moce bo 60% 
bloków energetycznych wkrótce straci 
swą technologiczną żywotność. Pojawia 
się zatem pytanie czy zrobimy to za własne 
pieniądze instalując drogie w eksploatacji 
moce węglowe czy przy wsparciu UE zain-
westujemy w źródła odnawialne. Podczas 
pracy nad ważnym pakietem prawnym 
„Fit for 55” należy zadbać o to aby gospo-
darki państw, które mają do przejścia 
najtrudniejszą drogę zostały wsparte od-
powiednimi środkami, aby ten scenariusz 
był wykonalny i społecznie akceptowalny.
Na pewno sposobem na to nie jest rzuca-
nie deklaracji o wyjściu Polski z systemu ETS 
lub z UE. To czysty populizm. Paradoksalnie 
to właśnie te najbardziej oskarżane instru-
menty mogą w największym stopniu przy-
czynić się do sfinansowania koniecznych 
inwestycji. Wg szacunków w ramach ETS 
do polskiego budżetu do 2030r.  może trafić 
ok. 370 mld zł, które wraz z projektowanymi 
środkami europejskimi 190 mld mogą dać 
budżet 560 mld zł na inwestycje w ener-
getyce. Wykorzystanie tych możliwości 
to polska racja stanu.
Sam system ETS z pewnością należy refor-
mować tak, aby był bardziej odporny na spe-
kulacje i wahania cenowe. Interweniowałem 
już w tej sprawie u Wiceprzewodniczącego 
Komisji Europejskiej Franza Timmermansa 
aby wyeliminować z obrotu uprawnieniami 
instytucje finansowe mogące spekulować 
ich cenami. Prawdopodobnie jednym z bar-
dziej istotnych czynników cenotwórczych 
mogło być też opublikowanie bardzo am-
bitnego planu dostosowania gospodarki UE 
do nowego Prawa klimatycznego - „Fit for 
55” i pospiesznego kupowania „na zapas” 
przez dużych emitentów. To m.in szef Orlenu 
D. Obajtek chwalił się niedawno w mediach, 
że udało mu się kupić uprawnienia po bar-
dzo okazyjnej cenie 20 E/ tonę, które starczą 
do końca 2023r.
Konkludując potrzebujemy dziś jak 
najszybszej transformacji energetyki 
od źródeł węglowych do odnawialnych. 
Im szybciej ten scenariusz wdrożymy 
tym mniej nasi obywatele będą płacić 
za energię. 

Adam Jarubas
Poseł do Europarlamentu

To brak transformacji 
wpływa na podwyżki, 
nie polityka klima-
tyczna.
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Olkuszanie zapalili światełka dla bohaterów z AK

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

14 lutego obchodziliśmy 
80. rocznicę powołania Ar-
mii Krajowej. Choć od czasu 
jej powstania minęło wiele 
lat, a ostatni już świadko-
wie historii odchodzą na 
wieczną wartę, to pamięć 
o podziemnej armii pozo-
staje żywa: w całym kraju 
(i nie tylko) miały miejsce 
różnego rodzaju uroczy-
stości, począwszy od pań-
stwowych, przez lokalne 
po te całkowicie prywatne. 
Dla przykładu, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej zorganizował ak-
cję „Światełko dla Bohate-
ra z AK”: „Zwracam się do 
wszystkich Polaków, szcze-
gólnie do młodych, aby 
sprawdzili, gdzie znajduje 
się najbliższe miejsce upa-
miętniające żołnierzy AK 
i aby zapalili tam światła 
pamięci” - wyjaśniała cel za-
sady przedsięwzięcia Prezes 

Zarządu Głównego ŚZŻAK 
Teresa Stanek ps. Mitsuko. 
Na apel nie pozostała głu-
cha kilkudziesięcioosobowa 
grupa członków i sympaty-
ków olkuskiego koła tej or-
ganizacji, odwiedzając wiele 
miejsc na terenie wojewódz-
twa małopolskiego i części 
województwa śląskiego. 

Akcję w naszym regionie 
zainaugurował społeczny 
opiekun Starego Cmenta-
rza w Olkuszu, wieloletni 
harcerz oraz łącznik Józe-
fa Mrówki „Mata” Ryszard 
Kowal, który zaświecił 
świeczki pod tablicą po-
święconą olkuskiemu spo-
łecznikowi i żołnierzowi 
AK Mieczysławowi Kar-
wińskiemu „Orlikowi”. Nie 
obyło się również bez noc-
nych wędrówek przez lasy 
w okolicy Gór Bydliń-
skich, gdzie, przy gajów-

ce Psiarskie, swój obóz 
w 1944 roku mieli party-
zanci Oddziału Gerarda 
Woźnicy „Hardego”, czy-
li największego oddziału 
partyzanckiego na ziemi 
olkuskiej. Członkowie ak-
cji „Światełko dla Bohatera 
z AK” nawiedzili ponadto 
jego grób w Poroninie. 

Jednym z ważniejszych 
punktów wędrówki był na-
tomiast pomnik na Cmen-

tarzu Para� alnym w Ol-
kuszu. Znajdujący się tam 
duży, czerwony krzyż został 
ustawiony przez kombatan-
tów w 1996 roku na mogile 
poległych kolegów z Od-
działu „Hardego”: Juliana 
Guzego „Wąsika”, Zdzisława 
Zgrzywnę „Kubę”, Jerzego 
Tylca „Wira” oraz „Litwin-
ki”: Jana Żurka „Warty” 
i Mieczysława Karbownika 
„Szarego”. Znicz zapłonął 
również przy pamiątkowej 

tablicy w Udorzu, gdzie 11 
lipca 1944, podczas odwro-
tu z akcji „Koppe”, doszło 
do potyczki grupy „Para-
sola” z Niemcami. Oprócz 
tego, Światełko dotarło 
także do Boru Biskupiego, 
Bydlina, Chechła, Jaro-
szowca, Kapliczki na Bo-
rach, Modlnicy, Prądnika 
Korzkiewskiego, Rzeszo-
wa, Sobolowa Sułoszowej, 
Wolbromia, Zabierzowa 
oraz Zadroża.

M a t e u s z Radomski
Wiceprezes olkuskiego 
koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej,
Archiwista Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu
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Olkusz przystąpił do Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Olkuszu radni 
przez aklamację przyjęli 
uchwałę w sprawieprzy-
stąpienia Gminy Olkusz 
do Stowarzyszenia Mało-
polska Organizacja Tury-
styczna.

Organizacja zrzeszająca 
na ten moment 163 pod-
mioty z terenu naszego 
województwa zajmuje się
głównie promowaniem 
atrakcyjnego wizerunku 
regionu na krajowych 
i zagranicznych rynkach
turystycznych, koordy-
nacją działań w zakresie 

organizacji imprez tury-
stycznych czy podnoszeniem
kwali� kacji zawodowych 
kadr. Skład MOT mniej 
więcej w częściach rów-
nych tworzą samorządy,
organizacje pozarządo-
we i stowarzyszenia oraz 
przedstawiciele bizne-
su z sektora turystyki.

„Małopolska Organiza-
cja Turystyczna przede 
wszystkim organizu-
je szkolenia z zakre-
su turystyki, zarządza 
szlakiem architektury 
drewnianej oraz wspie-
ra różne inicjatywy, ta-

kie jak wizyty studyjne 
dziennikarzy branżo-
wych i operatorów wy-
cieczek czy chociażby 
Juromania, czyli wyda-
rzenie w którym jako 
Gmina Olkusz rów-
nież bierzemy udział. 
Organizacja ta od lat 
promuje szereg obiek-
tów turystycznych zlo-
kalizowanych na tere-
nie Małopolski, łącznie 
z Olkuszem, gdyż trud-
no dziśpromować nasze 
województwo pomija-
jąc Srebrne Miasto. Dziś 
mamy natomiast okazję 
wyrazić chęć przystąpie-
nia do Małopolskiej Or-
ganizacji Turystycznej, 
aby tę współpracę jesz-
cze bardziej zacieśnić”

- uzasadniał projekt uch-
wały Rzecznik Urzędu 
Miasta i Gminy w Olku-
szu Michał Latos.

Przystąpienie do MOT 
wiąże się z koniecznością 
uiszczania rocznej skład-
ki w wysokości 3 630 
złotych, jednak korzyści 
wynikające z członko-
stwa są nieporównywal-
nie większe: organizacja 
ta oferuje możliwości 
promocji nie tylko o za-
sięgu krajowym, ale tak-
że międzynarodowym, 
na którą naszej gminy 
samodzielnie nie było-
by stać. Olkusz wkroczy 
bowiem w obieg infor-
macji i działań promo-
cyjnych bardzo dużej 
organizacji, zrzeszającej 
różne podmioty skupia-
jące się wokół turystyki, 
a ponadto zaistnieje na 
różnych targach, na któ-
rych koszt wykupienia 
stoiska niejednokrotnie 
jest wyższy niż całorocz-
na składka członkowska:

„Na posiedzeniu Za-
rządu Małopolskiej Or-
ganizacji Turystycznej 
formalnie musi jeszcze 
zostać wyrażona zgoda 
na nasze przystąpienie, 
jednak Dyrektor Biura 
MOT Paweł Mierni-
czak zapewniał nas, że 
organizacja ta czeka na 
nas z otwartymi ramio-
nami”

- podsumował Michał 
Latos.

Projekt rozporzą-
dzenia o przystąpie-
niu Gminy Olkusz do 
Stowarzyszenia Ma-
łopolska Organizacja 
Turystyczna został jed-
nogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany przez 
funkcjonujące przy 
olkuskiej radzie miej-
skiej komisje Kultury, 
Promocji i Ochrony 
Zabytków, Budżetową 
oraz Praworządności 
i Samorządności. Bur-
mistrz Miasta i Gminy 
Olkusz Roman Piaśnik 
wspomniał na dodatek, 
że nasz samorząd roz-
waża przystąpienie do 
Związku Gmin Juraj-
skich, zajmującej się 
promocją wszystkich 
punktów na Jurze Kra-
kowsko-Częstochow-
skiej, w szczególności 
Szlaku Orlich Gniazd:

„Spotkałem się nie-
dawno w Warszawie 
z przewodniczącym 
Związku, który aktyw-
nie zachęcał nas do do-
łączenia do tej organi-
zacji. Rozważamy taką 
możliwość i zapewne 
w najbliższym czasie 
przedstawimy Państwu 
taką propozycję”

- mówił do radnych 
gospodarz Srebrnego 
Miasta.

"Niezwykle się cie-
szę, że radni jedno-
myślnie poparli moją 
i burmistrza inicjaty-
wę w kwestii przystą-
pienia Gminy Olkusz 
do Małopolskiej Or-
ganizacji Turystycz-
nej. Od roku możemy 
się bowiem poszczycić 
dwoma atrakcjami 
o znaczeniu ponad-
regionalnym, czyli 
Podziemnym Olku-
szem oraz odrestau-
rowanym zamkiem 
w Rabsztynie, dlate-
go musimy skutecznie 
informować o ich ist-
nieniu turystów już 
nie tylko z Krakowa 
czy Śląska, ale także 
z Warszawy, Szczeci-
na czy nawet Pragi. 
Tak szeroką promocję 
może nam zapewnić 
jedynie uczestnictwo 
w organizacji z wie-
lomilionowym budże-
tem na promocję”

- mówi nam nato-
miast Przewodniczą-
cy Komisji Kultury, 
Promocji i Ochrony 
Zabytków Rady Miej-
skiej w Olkuszu Woj-
ciech Ozdoba.
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